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Vuosiuistin® 2019 Duetto

Sisällysluettelo

Tämän vuoden Vuosiuistimet ovat sarja ottipelejä, joiden uidessa tuplarungon hienovarainen kilinä
tuo lisää ärsykettä uistimen jo muutenkin houkuttelevan uinnin lisäksi. Vuosiuistimiksi valitsimme
maineikkaat Räsäsen, Professorin ja Lätkän.
Tarjoa kaikille petokaloille!
Vuosiuistimen pinnoitteena on käytetty puhdasta hopeaa ja 24 karaatin kultaa.
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Räsänen 60 mm/16 g

Näin luet kuvaston koodeja:
Uistimen
nimi
Name

Uistimen
pituus (mm)
Length (mm)

PROFESSOR 2,

Uistimen
paino (g)
Weight (g)

90/18

Uistimen värikoodi kirjaimin,
PÄÄLLYSPUOLEN VÄRI ENSIN MAINITTUNA
Colour code

Uistimen
profiili
Profile

BL/FR/Ye-C

Uutuustuotteet painettu punaisella / New product = RED
B...............................messinki/brass
BL .................................. musta/black
BLU.............................sininen/blue
BLUBe...........mustikka/blueberry
BR............................ruskea/brown
C..............................kupari/copper
F..............fluoresoiva/fluorescent
G......................................kulta/gold
GL...........................kimalle/glitter

GO................kultamaali/gold paint
GR..............................vihreä/green
Gre............................harmaa/grey
H.............hologrammi/hologram
Li..........................................lila/lilac
N................................nikkeli/nickel
O............................oranssi/orange
Pe..........helmiäinen/pearlescent
Pink...............................pinkki/pink

Heitä tyhjä pakkaus aina roskiin!
Throw empty package into a garbage bag!
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R.............................punainen/red
RB..sateenkaarihile/rainbow/glitter
iS..............iriodi-hopea /satin silver
S....................................hopea/silver
UV ..............ultravioletti/ ultraviolet
W........................valkoinen/white
Ye.....................keltainen/yellow

Ei lasten käsiin!
Keep out of chidren’s reach!
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Lähikalastusta ilmaston hyväksi

Kalaa saa merta lähempääkin
Teksti ja kuvat: Jari Tuiskunen, Erä-lehden kalastusasiantuntija

Ilmastonmuutoksen torjuminen tulee vaatimaan
meiltä valintoja niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.
Nyt on oikea aika pysähtyä miettimään, onko
omalla kohdalla olemassa asioita, joita olisi mahdollista hienosäätää ilmaston hyväksi. Kalastus on
suomalaisten yksi tärkeimmistä harrastuksista.
Siihen liittyy vahvasti matkailu – paikasta toiseen
siirtyminen ja sen aiheuttamat rasitteet ovat kaikkien meidän tiedossa. Olisi kuitenkin kohtuutonta vaatia ihmisiä rajoittamaan harrastamista, sillä
se pitää yllä terveyttä, ihmissuhteita, ja on saaliilla tietty taloudellinenkin merkitys. Harrastaessamme voimme silti tehdä valintoja, jotka ovat ilmaston kannalta edullisia.
Haluan puhua lähikalapaikoista. Me Suomessa
olemme etuoikeutetussa asemassa, koska meillä
on yli 180000 järveä ja pitkä rannikko sekä näiden
lisäksi paljon virtavesiä. Olemme onnekkaita myös
sen vuoksi, että kalastus on luvallista lähes kaikissa
vesissä.

Miten ilmasto liittyy Kuusamon Uistimeen?
Yrityksemme pyrkii jatkuvasti etsimään luonnon
kannalta edullisempia materiaaleja ja yritämme
virtaviivaistaa logistiikkaa, jotta sekä uistimia että
niiden raaka-aineita rahdattaisiin mahdollisimman
vähän. Siinä suhteessa meidän uistimet ovat oiva
valinta luontoa arvostavalle kalastajalle, sillä ne
valmistetaan Suomessa. Uistimet ovat pitkäikäisiä
ja niitä ei jouduta kuljettamaan ulkomailta
Suomeen ilmastoa kuormittavilla tavoilla.
Halusin nostaa ilmastokysymyksen esiin ja herättää ihmisiä pohtimaan asiaa edes pienen hetken.
Muutoksien ei tarvitse olla suuria, vaan pienikin
ilmastolle suotuisa valinta vie meitä kohti tavoitetta. Tässä esitteessä löydät mukavia tarinoita sekä
lähikalastuspaikoista että tuotevalikoimastamme
uutuuksineen. Ethän unohda vilkaista meidän
päivitettyä Viehevalintaopasta! ■

Ilmastonmuutos, hiilijalanjälki, kasvihuonekaasut… Sanoja, joihin ei voi olla törmäämättä, jos
vähänkin viitsii nykypäivän uutisvirtaa seurata.
Näihin käsitteisiin sisältyy myös vetoomus: jotain
tarttis tehdä, ennen kuin planeetta tuhoutuu.
Yksi merkittävistä kasvihuonepäästöjen tuottajista ja hiilijalanjäljen kasvattajista on matkustaminen fossiilisia polttoaineita käyttävillä kulkupeleillä. Eivätkä vähiten syyllisiä matkustelun syntiin
ole kalastajat, joiden parhaat ottipaikat ovat
usein merta edempänä.

Melkein jokainen meistä asuu niin lähellä jotain
kalapaikkaa, että sinne voisi pyöräillä. En tarkoita,
että kalapaikoille pitäisi pelkästään kulkea ilman
autoa, joskin se olisi fiksu ratkaisu. Tarkoitan, että
ympärillämme on paljon vesistöjä, potentiaalisia
lähikalapaikkoja. Monesti ne ihan lähellä olevat
vaihtoehdot ovat tuntemattomia, vaikka ne olisivat tutkimisen arvoisia. Merta edemmäs kalaan.
Niinhän sitä sanotaan.
Mikä on minun lähikalapaikkani? Asun Kuusamossa ja täällä on valinnanvaraa kalapaikoista. Vapaaajan vietän Kitkajärven rannalla ja yksi lähimmistä
virtavesistä on Kitkajoki. Mainittakoon, että tämän
esitteen kansikuvassa oleva nuori poika on kalastamassa ahventa Kitkajoella erään kosken loppupäässä. Kitkajokea pidetään lohikalapaikkana,
mutta se on tunnettu myös isoista ahvenistaan.
Kun mietitään varsinaista kalastusmatkailua, sen
vaikutukset ovat suurempia kuin viikonloppukalastuksen. Ilmasto ja Suomen kansa kiittää, jos
kalastaja päättää valita kotimaan kalastuskohteen
kaukokohteiden sijaan. Vinkiksi, että nämä kuusamolaiset kalavedet ovat kokemisen arvoisia nekin.
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Veneilijää eivät hankalat rannat haittaa.

Kimmo Korpua

Tässä olisikin parannuksen paikka. Jätetään muutama kaukoreissu tekemättä ja keskitytään omiin
lähikohteisiin, jotka voivat olla ihan yhtä antoisia
kuin ne ylimainostetut kaukoapajat, jonne huhujen perässä silmät kiiluen suunnistetaan.
Lähimatkailusta on sekin hyöty, että matkakulujen lisäksi säästyy aikaa itse kalastukselle, eikä liikkeelle tarvitse ponnistaa epäinhimillisen aikaisin.
Mukaan luonnosta nauttimaan voi ja kannattaa
ottaa koko perhe. Poishan pääsee helposti, jos
homma alkaa tökkiä.
Ja suositaan samalla mahdollisuuksien mukaan
lähellä tuotettuja kalastusvälineitä, sillä maailman
merillä halpakrääsää kuskaavat rahtilaivat vasta
valtaisia ilmaston pilaajia ovatkin.

Aloita metsälammelta
Kivoja lähikohteita ovat metsälammet, joita tuskin kenenkään suomalaisen tarvitsee paria kymmentä kilometriä kauempaa hakea. Lammet ovat
mainioita rannalta kalastettavia, edellyttäen, ettei
rannan vetisyys, pusikkoisuus tai asutus estä vesirajaan pääsemistä.
Lampien asukit, etelässä lähinnä ahven ja hauki,
pohjoisessa myös harjus, siika, taimen ja rautu,
viihtyvät yleensä rantojen tuntumassa ja ovat
siten vieheiden ulottuvilla. Koska kalastuspainetta

Vesikasvillisuus vetää kaloja puoleensa, mutta myös
hankaloittaa kalastusta. Ruohosuojavieheillä homma
hoituu.
5

den tunteen rauhallista erämaajärveä kalastettaessa. Samalla pääsee esittelemään vieheitä kaloille, joita kenties kukaan ei ole aiemmin häirinnyt.
Kevyesti isoilla vesillä
Isommilla järvillä ja merellä moni pitää ainoana
oikeana kulkuneuvona moottorivenettä. Onhan
se tehokasta, kun päivän aikana ehtii käydä läpi
monta paikkaa hyvinkin laajalla sektorilla.
Jos tuuli ei aseta ylivoimaisia esteitä, hiilijalan
jäljetön kalastaja etenee soutaen tai meloen. Tällöin reviiri supistuu, mutta toisaalta ottipaikkoihin
tulee syvennyttyä huolellisemmin. Pienveneellä
myös pääsee paikkoihin, jonne ei isolla moottorialuksella uskalla.
Varsinkin hauenkalastajalle on paljon iloa kajakeista, kelluntarenkaista ja muista vesiliikenteen
”kevytkulkuneuvoista”, koska niiden kanssa onnistuu matalimpienkin haukipoukamien rassaaminen. Kun pelipaikaksi valitaan riittävän laaja lahtialue sopivaan vuodenaikaan, riittää touhuttavaa
vaikka koko päiväksi. Kymppihauki kelluntarenkaalla on unelma, joka voi hyvinkin toteutua.

pilkkijöille kuin tarjottimella. Madonpätkällä
maustettu mormyska tai pysty toimivat varmasti.
Lähipilkille
Myös talvinen pilkkiminen on mainio lähikalastajan pyyntimuoto, sillä kun vesistöt ovat jäässä,
niiden parhaimmatkin apajat ovat kaikkien
kävelykuntoisten saavutettavissa. Nyt ei rantojen
pusikkoisuudesta tai asutuksestakaan ole haittaa. Voit tehdä mielenkiintoisen tutkimusmatkan
vaikka kaupungin sydämessä olevalle apajalle.
Saaliskertymään vaikuttaa moni asia, mutta yksi
ratkaisevimmista on tietenkin kalojen löytäminen. Oudoille vesille mielittäessä pieni taustaselvitys kannattaa, ja siinä ensiarvoisen tärkeä apu
on syvyyskartasta, sikäli kun sellainen on olemassa.

Vaatimaton metsälampi voi antaa komeitakin ahvenia.

ei näissä kohteissa liiemmin ole, saalis saattaa
yllättää runsaudellaan. Ja jos hyvin sattuu, suuretkin kalayksilöt hemmottelevat ennakkoluulotonta tutkimusmatkailijaa.
Ennen matkaan lähtemistä on kuitenkin hyvä viivähtää kartan ääressä, jollainen nykyään löytyy
kätevästi netistä (esim. www.retkikartta.fi).
Selvitettäviä asioita ovat muun muassa kohteen
saavutettavuus, mahdollinen ranta-asutus sekä
lampea ympäröivä maasto. Paljon maastokartasta selviämätöntä lisäinfoa saa vaikkapa Google
Earth –palvelun satelliittikuvista, joista usein
erottuvat myös syvyyssuhteet ja vedessä oleva
kasvillisuus.
Sitten liikkeelle. Tavaroita ei saa olla mukana paljon, vain sen verran, että mukavasti selkärepussa
kulkevat. Pakollisia ovat ehkä vain puukko, saalispussi, mahdollinen sadevaatetus, hyttysmyrkky,
tulitikut, vähän evästä ja huolella valitut kevyet
kalastusvälineet. Jalkaan kumisaappaat.
Rantakalastajan kannattaa varautua ruohikkoiseen ja matalaan veteen, mikä asettaa omat vaatimuksensa mukaan pakattaville vieheille. Haukea
pyydettäessä niin sanotut ruohovieheet kuten
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ruohosuojakoukulla varustettu Kuusamo Muikku
ovat elementissään.
Jos kasvillisuus ei ole kovin tiheää, tavalliset
lusikat, vaaput ja lipatkin toimivat. Tarkat heitot
aukkopaikkoihin ja ruohojen reunoille, vapa siiman suuntaiseksi, sopivan rauhallinen kelaus
lyhyin pysäyksin höystettynä. Ärhäkkä tärppi
tulee yleensä ennemmin kuin myöhemmin.
Ahvenille maittavat erityisen hyvin pienehköt
lipat, jotka puikkelehtivat vesikasvien joukossa
varsin näppärästi. Muista, että ahvenet viihtyvät
etenkin kasvivyöhykkeen sisällä tai laidalla ja
saattavat parveilla aivan rantapenkan reunalla,
jos vettä on siinä edes kohtalaisesti.
Valitettavasti osa lammista ja järvistä on niin
hankalarantaisia, että kalastaminen maalta on
vaikeaa tai mahdotonta. Silloin olisi hienoa, jos
käytössä olisi jonkinlainen vesikulkuneuvo kuten
kanootti, kumivene tai vaikka kelluntarengas.
Kevyimmät niistä ovat helposti kannettavia
jopa yksin kuljettaessa. Kun liikutaan pienillä,
suojaisilla vesillä, ei tuulikaan haittaa. Omasta
pikku aluksesta kokee aivan uudenlaisen vapau-

Pilkkiminen kauniina kevätpäivänä on oivallista lähikalastusta, johon voi ottaa lapsetkin mukaan.

Hauki ja lusikka kuuluvat yhteen. Tämä peto nappasi
Kuusamo Muikkuun.

Myös ahven on helppo tavoitettava isoiltakin vesiltä. Osa raitapaitaisista viilettää pikkukalaparvien
perässä kaukana selällä, mutta osa niistä pysyttelee ikänsä lähikalastajan ulottuvilla: Kalliorantojen
rinteillä, rehevissä lahdenpoukamissa, jokisuiden
ja purojen liepeillä... Erityisen hyviä pyyntipaikkoja ovat virtaavat salmet, joista monet jäävät
maantiesiltojen alle ja ovat siksikin helposti saavutettavia. Myös hauki ja kuha tulevat mielellään
virtaa haistelemaan.
Monen kalastajanalun harrastus on lähtenyt liikkeelle mökkilaiturilta, eikä suotta, sillä laiturit tarjoavat oivan alustan ahvenennarraajalle. Jos ei
lippaan ja vaappuun tunnu nappaavan, kokeile
pilkkiä. Ahvenet pitävät laiturin varjosta ja ovat

Vaihtelevat pohjanmuodot ovat se mitä etsitään.
Syvän veden keskellä kohoava töyräs tai harjanne
houkuttelee kaloja puoleensa paljon varmemmin
kuin tasainen pohja. Ellei syvyystietoja ole käytettävissä, luetaan maastoa. Esimerkiksi niemien
kärjet jatkuvat usein harjanteena myös veden alla
ja kiinnostavat kaloja. Selkävesillä reimarit ja
pintaa rikkovat karinkumpareet antavat viitteitä
kalapaikkojen olemassaolosta.
Veden sameus puolestaan vaikuttaa pilkkisyvyyden valintaan. Kohtuullisen kirkkaissa olosuhteissa (näkösyvyys yli kaksi metriä) tavallisin ahvenen
pilkintäsyvyys on 4–10 metriä, kun taas alle metrin näkyvyydessä paras ottisyvyys voi jäädä 1–3
metriin. Viimemainittuun ryhmään kuuluvat esimerkiksi monet etelän metsälammet.
Mitä hyvänsä vieheesi saaliiksi antaakin, pyri
hyödyntämään se ruoaksi, pois lukien tietysti
alamittaiset, uhanalaiset ja rauhoitetut kalat.
Silloin hiilijalanjälki pienenee entisestään. ■
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Uutuudet 2019

Uutuudet 2019
Räsänen, 120/50 Helmi

Räsänen, 60/15 Ruohikko, helmi

Kuusamon uusin ase suurhauen heittokalastukseen. Jättikokoinen Räsänen on vahvapotkuinen ja
pitkäheittoinen uistin, joka osoittautui heti ensimmäisillä testausreissuilla uskomattoman tehokkaaksi
uistimeksi hauelle. Toimii sekä lämpimässä että kylmässä vedessä. Erityisesti hauelle suunnatut värit, iso
koko sekä yksihaarakoukku tuovat tarpeellisen lisän Räsäsen perheeseen. Perinteikästä Räsäsen uintia
voi virittää laittamalla jigipyrstön yksihaaraiseen koukkuun, jolloin uistimesta tulee vieläkin eläväisempi.
Lisäksi yksihaarakoukku mahdollistaa kalan nopean ja helpon kalastuksen sekä helpottaa kalastusta
vesikasvillisuuden seassa. Tehokas kalastustyyli isolle Räsäselle on hidas uitto maustettuna nopeilla
vavan nykäisyillä jerkkityyliin. Värikartassa on useita UV-lakattuja, erityisesti hauelle suunniteltua väriä.

60 mm:n Räsäsen vikkelä uintiliike kiinteän ruohosuojauksen kanssa on osoittautunut tehokkaaksi
pyytäjäksi jo monen vuoden ajan Venäjällä. Tässäkin Räsäsessä on punainen helmi, joka antaa
lisä-ärsykettä petokaloille. Tarjoa vesikasvuston suojissa lymyileville petokaloille!

BLU/Li/S-S

UVPINNOITE
K AIKISSA
BL/BLU/Li/W-C, UV

BL-C

C/S-S
BL/G/BR/O-S, UV
GR-B

BL/FYe/BR/FR-C, UV

GR/FYe/FR-S

BL/GR/FYe/FR-S, UV

Räsänen, 70/20 Helmi

BL/R/W/BL-S, UV
BLU/Li/S-S
BLU/Li/S-S, UV

C/S-S

Räsänen, 50/11 Helmi

BLU/R-S, UV
BLU/Li/S-S
GR-C, UV

Kumma, 10 g

R/BL-C, UV
508

C/S-S

Kumma, 7 g

UVPINNOITE
K AIKISSA

508

Ye/GR-C, UV
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Uutuudet 2019

Uutuudet 2019

Kalataidetta Räsäsen pinnassa
Taiteilija Sakke Yrjölän näyttävät kalakuosit saavat jatkoa myös suositussa
5-sentin Räsäsessä. Mukana ”pikkukaloissa” ovat mm. kutuasuinen kolmipiikki,
mutu ja muita petokalojen mieliruokana tunnettuja kaloja. Samoin 7-sentin
Räsäsessä on uusia kalakuoseja. Sakke on kuvittanut Suomen Kalat -kirjan
realistisilla ja yksityiskohtaisilla jäljennöksillä kaloista, ja juuri niiden kuvien
perusteella Räsäsen pintaan on suunniteltu upeita uusia kuoseja. Vieheet
ovat taideteoksia, joilla on keräilyarvoa, mutta ne ovat osoittautuneet erityisen hyviksi käyttövieheiksi.

Räsänen, 70/20, värisuunnittelu Sakke Yrjölä

Muikku, 90/17 Ruohikko

Sakke Yrjölä

U VPINNOITE
KAIKISSA

Muikku on osoittanut kalastavuutensa petokalojen vesillä, ja nyt sitä on syytä tarjota myös sinne,
missä kalastus on haastavampaa. Kun kalat ovat matalassa vedessä vesikasvien keskellä, on hitaasti
uppoava uistin ruohosuojatun koukun kanssa oiva yhdistelmä. Ruohosuojatun Muikun hidastempoinen,
mutta laaja-alainen uinti pysäytysten kanssa saa matalassa vedessä taatusti haukien ja ahvenien huomion
vesikasvillisuuden seassa. Värimaailmaa on lainattu myös legendaarisesta Kuusamon Puukalasta, joten
hauen on vaikea vastustaa Muikun ruohikkoversiota.

UVPINNOITE
K AIKISSA

GL/R/G, UV

BL/GR, UV
Rautu 11, UV
Kolmipiikki 14, UV

BL/FYe/FR, UV
BLU/O, UV

Vimpa 12, UV
BL/GR/FYe/FR, UV
Pasuri 15, UV
O/Ye/G, UV
Tiikeritaimen 13, UV

Räsänen, 50/11, värisuunnittelu Sakke Yrjölä

U VPINNOITE
KAIKISSA

Muikku, 90/17

UVPINNOITE
K AIKISSA
BL/GR/R/G/BLU, UV

Ahven 1, UV

Professor 3 Onega, 60/13 Helmi
Mutu 18, UV

Viileiden vesien lohikalojen pyytäjä. Heitettäessä se lentää pitkälle. Vedossa se ui hyvin niin hitaassa kuin
nopeassa vauhdissa. Kesällä hauen ottaessa vilkkaasti uiviin vieheisiin tämä Proffa on verraton uistin.

Tammukka 16, UV

Kolmipiikki 14, UV
BL/R-C

CR-C

Kymmenpiikki 17, UV
BLU/Li/S-S
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Kuusamo Puukala

Kuusamo Santeri

Klassikkovaappu Puukala
Punahongasta työstetty Kuusamo Puukala on legendaarinen haukiviehe ja se tehdään käsityönä
alusta loppuun. Puukala ui herkällä pienellä tikittävällä tyylillään kuin säikky saaliskala konsanaan.
Sekös haukea ärsyttää, vielä kun muistaa tehdä muutaman pysäytyksen kelauksen aikana. Silloin
Puukala imitoi pientä kalaa ja houkuttelee pedon iskemään. Puukalan uintia voit muutella säätämällä
vaapun nokkalappua eri asentoihin. Puukala on ennen kaikkea käsialaviehe. Jos et halua pelkästään
kelata sitä, voit antaa sille haluamasi uintityylin vavalla nykimällä. Haukien lisäksi Puukalalla saa isoja
ahvenia.

Santeri-vaappusarjan suurin malli on ennen kaikkea kuha- ja haukivaappu. Santerien värikartta on
suunniteltu kuhan ja hauen mieltymysten mukaan. Isoimman Santerin uintiliike on voimakaspotkuinen
ja myös voimakkaasti hakeva, mikä on suurelle vaapulle harvinainen yhdistelmä. Kuten muutkin
Santerit, tämäkin on kelluvaksi vaapuksi pitkäheittoinen uistin runkomateriaalinsa vuoksi.

UVPINNOITE
K AIKISSA

Kuusamo Santeri, 130/15

Kuusamo Puukala, 110/20

GL/BLU/W/O, UV
BL/GR/FYe/FR, UV

1

5

GL/BL/Gre/O, UV

6

GL/BL/G/R, UV
7
GL/FYe/W/O, UV
8

15
GL/BL/GR/FR, UV

20
GL/BLU/FYe/FR, UV
GL/Pink/BLU/iS, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

kuva: Rikhard Luoto

GL/iS/FR, UV

12

GL/BR/GR/Pink, UV

GL/G/FYe/FR, UV
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Kuusamo Santeri

Kuusamo Santeri

Santerit koeuitetaan tehtaalla ja niihin viritetään voimakaspotkuinen ja luonnollinen liike. Lähtökohtaisesti tällainen uinti toimii lähes tilanteessa kuin tilanteessa, mutta jos haluat tuunata uintia
omanlaiseksi, se käy Santerissa helposti nokkalenkkiä kääntämällä. Se on muotoiltu pitkäksi, jotta
uinnin hienosäätäminen olisi vaivatonta.
Santerin uinnin viritys
Joskus iso kala saattaa vääntää nokkalenkkiä siten, että vaappu lähtee uimaan jommallekummalle
sivulle. Korjaa uintiliike seuraavasti: käännä nokkalenkkiä varovasti vastakkaiseen suuntaan, mihin
vaappu uidessaan vedessä puoltaa.

Kuusamo Santeri, 110/11

UVPINNOITE
K AIKISSA

Pienin Santerin malli toimii mallikkaasti kuhalle, ahvenelle, hauelle ja jalokaloille. Viime kesänä tämä
malli osoittautui myös lohelle mieluisaksi, kun saimme raportteja kalamiesten lohireissuilta pohjoisen
vesille. Pienen Santerin uinti on hyvin hakevaa ja epäsäännöllistä, mikä muistuttaa pakenevan pikkukalan liikettä. Sen tapaisen uinnin tiedetään aktivoivan kalan saalistusvietin.

Kuusamo Santeri, 90/9

UVPINNOITE
K AIKISSA

GL/BLU/W/O, UV
BL/GR/FYe/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/R, UV
GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/W/O, UV
GL/BL/Gre/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV
GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/GR/FYe/R, UV
GL/FR/G, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV
GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/G/R, UV
GL/Pink/W, UV

GL/BL/G/R/R, UV
GL/BR/GR/Pink, UV

GL/Li/Gre/O, UV
GL/FYe/W/O, UV

GL/BL/GR/FYe/O, UV

KALAVI N KKI
GL/G/FYe/FR, UV

GL/BR/GR/Pink, UV

14

GL/G/FYe/FR, UV

Suomalaiset isot joet asuttavat erittäin suuria haukia. Tunnettuja suurhaukivirtoja
ovat esimerkiksi Kemijoki ja Kymijoki. Moni hauenkalastaja hakeutuu mielellään
lumpeikkojen ja kaislojen viereen, ja niistä saa yleensä hyvin haukia, mutta pieniä.
Suurimmat hauet ovat saarien ja kivien takana olevien akanvirtojen tuntumassa.
Uita näissä paikoissa viehettä mahdollisimman lähellä pohjaa. Mataloituvat
vesikasvien verhoamat rannat ovat jyrkkiä rantoja parempia.
15

Kuusamo Kumma

Kuusamo Muikku

Kumma on uistin, jossa yhdistyvät vaapun ja lipan hyvät puolet. Kumman edessä oleva propelli
aiheuttaa vetovastusta ja veteen voimasta värinää, jonka kala aistii kylkiviivallaan. Vaappumainen runko
muodostaa hentoa, mutta ärsyttävää, tiritystä. 10 gramman Kumma on pitkäheittoinen uistin, joka
toimii loistavasti etenkin virtaavassa vedessä, sillä se pysyy kovassakin vedossa häkellyttävän hyvin aivan
veden pintakalvon alla. Tarjoa jalokaloille, ahvenelle ja hauelle.

Kumma, 10 g

Muikku, 90/17 Ruohikko
Muikku on osoittanut kalastavuutensa petokalojen vesillä, ja nyt sitä on syytä tarjota myös sinne,
missä kalastus on haastavampaa. Kun kalat ovat matalassa vedessä vesikasvien keskellä, on hitaasti
uppoava uistin ruohosuojatun koukun kanssa oiva yhdistelmä. Ruohosuojatun Muikun hidastempoinen, mutta laaja-alainen uinti pysäytysten kanssa saa matalassa vedessä taatusti haukien ja ahvenien
huomion vesikasvillisuuden seassa. Värimaailmaa on lainattu myös legendaarisesta
UVKuusamon Puukalasta, joten hauen on vaikea vastustaa Muikun ruohikkoversiota.

PINNOITE
K AIKISSA

101

102

104

103

GL/R/G, UV
BL/GR, UV

105

107

106

BL/FYe/FR, UV
108

500

BLU/O, UV

502

501

UV

UV

UV
BL/GR/FYe/FR, UV

503

510

508

UV

UV

O/Ye/G, UV

UV

Kumman uinnin viritys
Kumman liikettä voi virittää painamalla lippaa varovasti hieman sisäänpäin, jolloin rungon liike
lisääntyy. Vastaavasti lippaa ulospäin taittaessa rungon liike rauhoittuu. Jos runkolanka taittuu
vinoon tai ylös, se on suoristettava sivusuunnassa ja taitettava pystysuunnassa hieman alaspäin
”kalan leukaa” kohti.
Pienempi Kumma on suunniteltu erityisesti seisovan veden erikoispeliksi ahvenelle ja jalokaloille.
Sen uinti on pikkuvaappumaista tiritystä, ja sen vetovastus mahdollistaa hitaan kelauksen.
UVPINNOITE
Kannattaa kokeilla erilaisia kelaustyylejä, sillä kummankin Kumman propellit ovat hyvin
K AIKISSA
herkkiä pyörähtämään jo pienestäkin nykäyksestä.

UVPINNOITE
K AIKISSA

Muikku, 90/17

GL/BL/Ye, UV
GL/BLUBe/R, UV
GL/FYe/BLU/Li, UV

Kumma, 7 g

GL/BL/W, UV
GL/GR/FYe, UV

508

510

520

521
GL/R/G, UV

522

523

524

525

GL/BLU/FYe, UV
BR/Pink, UV

526

16

527

528

529

BL/GR/R/G/BLU, UV
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Kuusamo Professor

Kuusamo Professor

Makutottumukset eivät muutu
Professorilla saa kalaa. Se on todettu jo monen sukupolven ajan. Jos pyydät tuntemaasi kalastusta
harrastavaa ikäihmistä mainitsemaan nimeltä lusikkauistimen, hän suurella todennäköisyydellä kertoo
Professorista. Se on ajaton uistin. Ei kalojen vaistot ja halut ole muuttuneet historian saatossa mihinkään.
Proffat ovat aina olleet kalastajien parhaita kumppaneita kalan hankkimisessa ruokapöytään. Kiinnitä
Professor uistin siimaasi, niin saat ainakin haukia ja lohia. Pienemmillä malleilla ahvenia ja taimenia.

Petokaloja saalistamassa
Luota kansan kokemukseen. Usea sukupolvi on pitänyt siimansa päässä Proffaa. Sen vuosikymmeniä
sitten mallattu muoto on pyytävän uinnin salaisuus. Samoja alkuajoista olevia klassikkovärejä täydentävät kalavesiltä saatujen vinkkien perusteella tehdyt uutuus-värit. Vaihtoehtoja on jättilusikasta pikkuiseen. Tämä ottava rauta kuuluu pakkiisi, jos olet petokalojen pyytäjä!

Professor 1, 115/27 Helmi
Professor 00, 180/60

U VPINNOITE
KAIKISSA

BL/BLU/Li-B, UV

B-S

UV

BL/FR-C

C, UV
BL/GR/FYe/O-B, UV

UV

UV

BL/W/R/Ye-C, UV

BL/N-R

N-C, UV

UV

BLU/GR-B, UV

BLU/FR-C

BLU-C
BLU-C, UV

C

N-B

GR-C

GR-C, UV

Otapa joskus tarkkailuun, kuinka suuri hauen suu todellisuudessa onkaan. Kymmenkiloisen vesiemme
krokotiilin kita haukkaa helposti kilon lahnan. Suurelle on oltava suurta. Parhaiten haukivesillä tämä
lusikka toimii vetouistelemalla, mutta järeällä virvelillä voit myös heittää sitä. Pitele vavastasi kiinni, sillä
ennätyskalan tärppi saattaa olla hyvin lähellä. Muista käyttää riittävän vankkaa peruketta ja lukkoa.

Ye/GR-B, UV

N-C

UV

Ye/R-B, UV

UV

Tämä malli soveltuu vetouisteluun ja se antaa poikkeuksetta hyvin haukea, kun väri on kohdillaan.
Valitse väri sään, vuodenajan ja veden kirkkauden mukaan tässä esitteessä olevan Vieheenvalintaoppaan avulla

Professor 0, 130/44 Helmi

BLU-C

GR/FYe/S-S

GR/G/S-S

Ultraviolettipinnoite
Empiiristen tutkimusten mukaan uv-säteillä on todettu olevan selkeää vaikutusta
muun muassa kalojen keskinäisessä kommunikoinnissa. Uv-pinnoitekäsiteltyjä
uistimia on ollut testissä monella kalastajalla. Havaintojen mukaan uv-käsitellyt
vieheet ovat antaneet erinomaisia kalansaaliita.

1
N-C

R/BL-C

Tarjoa heittäen kylmän veden aikaan syksyllä tai keväällä. Aluksi suunnittelimme tämän vetouisteluun,
mutta nyt heittokalastajatkin ovat ottaneet tämän käyttöön. Vinkki mateen pilkkijöille: tätä mallia voi
käyttää myös madepilkkinä!
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Uistimet normaalissa
valossa, ylemmässä
uistimessa uv-lakkaus

2
Uistimet mustassa
valossa, erotat
uv-lakatun
uistimen selvästi
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Kuusamo Professor

Kuusamo Professor

Saaliskaloja matkivat vieheet
Joskus hauki ja taimen saalistavat varsin erikoisella tavalla. Ne tekevät yllätysiskun pikkukalaparveen,
mikä lamauttaa osan parven kaloista. Tämän jälkeen petokalalla on helppo tehtävä poimia pökertyneet
saaliskalat suuhunsa. Proffan suunnittelussa onnistuttiin luomaan lusikalle uintityyli, joka markkeeraa
vahingoittunutta pikkukalaa. Ei siis ihme, että kaislikon laidassa viipottava Professori pettää petokalan
kerta toisensa jälkeen.

Professor 1, 115/19 Helmi, kevyt

Viehevaihtoehtoja jokaiseen makuun
Suomessa riittää merenrantaviivaa, ja saaristo on kiinnostava tuhansien saariensa ansiosta. Sisämaa
on täynnä vesistöjä pienistä puroista suuriin järviin. Ja kaikkialla on kalaa! Vedet ovat kuitenkin hyvin
erilaisia, mutta se on suomalaisen kalastuksen rikkaus. Kuusamon Uistin näkee kalastajien monipuoliset
tarpeet ja on suunnitellut skaalan vieheitä lähes jokaiseen Suomen kolkkaan. Uistimen valinnassa
kuhunkin kalapaikkaan sinua auttaa tämän esitteen Vieheenvalintaopas ja netissä vielä yksityiskohtaisemmin tehtaanmyymälän verkkokaupan valintatyökalu osoitteessa www.kauppa.kuusamonuistin.fi.

Professor 2, 90/13 Helmi, kevyt

S

C

C

S

Lohet ja taimenet nousevat kesähelteiden houkuttelemana ruokailemaan aivan järven pintakalvon
tuntumaan. Tarkkaavainen kalastaja saattaa huomata vanoja tai tuikkeja järven selkävesillä. Silloin
on aika valita siiman päähän kevyt Professori. Kilpikonnakuvioinen pinta taittaa valoa ja välkehtii
houkuttelevasti. Se huijaa petokalan imitoimalla pintaveteen eksynyttä muikkua tai salakkaa.

Vetouistelijoiden erikoisviehe järvitaimenelle ja -lohelle. Kilpikonnakuvio rikkoo valonsäteet ja heijastelee niitä sileää metallipintaa enemmän. Kun kimalteluun lisätään vielä uistimen potkuista syntyneet
veden värähdykset, viehe vaikuttaa aivan vahingoittuneelta pikkukalalta. Se laukaisee saalistajan
refleksit, ja kohta siiman päässä nykii lohikala. Käytä tätä mallia tarvittaessa Painosyvääjien kanssa.

Professor 1, 115/36 Helmi, heitto

Professor 2, 90/18 Helmi

BL/FR-C

B-S
BL/BLU-S

BL/N-R

N

GR-B

Taimenien tavoittamiseksi hanki tämä malli, joka sopii hyvin heittämiseen ja kestää rivakkaa uittamista.
Kyljet vilkkuvat nopeaan tahtiin ja lähettävät vedessä signaaleja, jotka pedot tuntevat kylkiviivaaistillaan. Pysäytä, kelaa ja pysäytä. Kohta voit jo kuvitella taimenen napakan otin.

BLU/FR-C

GR-C

Professor 3 Onega, 60/13 Helmi

C

N-B

N-C

Proffan klassikkomalli, jonka vetouistelijat ovat omineen itselleen. Kimmeltävä helmi ärsyttää petokaloja,
ja monet sanovat helmen toimivan iskupisteenä saalistajalle. Perusväreistä ahvenkuvioinen ovat sellainen,
jolla saa kalaa paikasta kuin paikasta.
BL/R-C

BLU/Li/S-S

C-S

CR-C

S-C

Viileiden vesien lohikalojen pyytäjä. Heitettäessä se lentää pitkälle. Vedossa se ui hyvin niin hitaassa kuin
nopeassa vauhdissa. Kesällä hauen ottaessa vilkkaasti uiviin vieheisiin tämä Proffa on verraton uistin.
20

Voit kiinnittää Proffan siimaan kummasta päästä tahansa riippumatta siitä käytätkö sitä talvella pilkkinä
vai kesällä uistelussa. Uinneilla on jonkin verran eroa, joten kannattaa päivän aikana testata, mikä on
juuri sillä hetkellä paras uintityyli. Tiedoksi, että jos hyvää haukipilkkiä olet hakemassa, niin tässä on
sellainen!
Kuusamon Uistimen Facebook -fanisivulla voi nähdä, kuinka suomalaiset ovat saaneet kalaa
kuusamolaisilla. Käy tutustumassa www.facebook.com/kuusamonuistin.
Sivuilla törmäät saaliskuvien lisäksi uutisiin kalavesiltä, ja saatatpa saada joitakin kalavinkkejä!
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Kuusamo Professor

Kuusamo Räsänen

Proffa niille, jotka kalastavat lohta rannalta heittäen. Tämä viehe on Oulujoella ja Kymijoella tuttu näky
siimojen päässä. Proffa lentää pitkälle ja pohjan tuntumassa uittaminen onnistuu vaivatta. Lohikalojen
lisäksi tällä saa myös haukea.

Professor 2, 90/26 Helmi, heitto

BL/R-S

BL/BR/FYe/N-C

UV

BL/GO/R-C, UV

GR/G/S-S

BLU-C

GR-B

GR/FYe/FR-S, UV

N-B

Räsänen, 120/50 Helmi
Kuusamon uusin ase suurhauen heittokalastukseen. Jättikokoinen Räsänen on vahvapotkuinen ja
pitkäheittoinen uistin, joka osoittautui heti ensimmäisillä testaus reissuilla uskomattoman tehokkaaksi
uistimeksi hauelle. Toimii sekä lämpimässä että kylmässä vedessä. Erityisesti hauelle suunnatut värit, iso
koko sekä yksihaarakoukku tuovat tarpeellisen lisän Räsäsen perheeseen. Perinteikästä Räsäsen uintia
voi virittää laittamalla jigipyrstön yksihaaraiseen koukkuun, jolloin uistimesta tulee vieläkin eläväisempi.
Lisäksi yksihaarakoukku mahdollistaa kalan nopean ja helpon kalastuksen sekä helpottaa kalastusta
vesikasvillisuuden seassa. Tehokas kalastustyyli isolle Räsäselle on hidas uitto maustettuna nopeilla
vavan nykäisyillä jerkkityyliin. Värikartassa on useita UV-lakattuja, erityisesti hauelle suunniteltua väriä.

UVPINNOITE
K AIKISSA

UV

BL/BLU/Li/W-C, UV

N-C

BL/G/BR/O-S, UV
R/BL-C

R/C-C

BL/FYe/BR/FR-C, UV

Professor 2, 90/18 Ruohikko

BL/GR/FYe/FR-S, UV
BL/GR/FYe/FR-S

BLU-B
BL/R/W/BL-S, UV

N-B

N-C

GR-C

Tämän Professorin voit heittää sinne, mihin tavallisilla uistimilla ei ole asiaa. Nerokas ruohosuojakoukku
estää uistimen tarttumista kiviin, lumpeisiin tai kaisloihin. Tarjoa hauelle ja isoille ahvenille.

BLU/Li/S-S, UV

BLU/R-S, UV

Professor 3, 75/12 Helmi

GR-C, UV
B-S

C

GR-C

N-C
R/BL-C, UV

Professor 3, 75/9 Helmi, kevyt

C

22

S

Ye/GR-C, UV
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Kuusamo Räsänen

Kuusamo Räsänen

Kaikkien kalastustyylien viehe
Jokaisella kalastajalla on erilainen vieheen uittotyyli. Räsänen on hyvä valinta, sillä se toimii eri
olosuhteissa millä tahansa kalastustyylillä. Sitä voi kelata nopeasti tai hitaasti, kelauksen voi
myös välillä pysäyttää täysin. Tämä Räsänen sopii erityisesti hauelle, samoin myös lohelle.

Kalataidetta Räsäsen pinnassa
Taiteilija Sakke Yrjölän näyttävät kalakuosit saavat jatkoa! Tänä vuonna
Räsänen näyttää muikulta, peilikarpilta, taimenelta ja isosimpulta.
Sakke on kuvittanut Suomen Kalat -kirjan realistisilla ja yksityiskohtaisilla
jäljennöksillä oikeista kaloista, ja juuri niiden kuvien perusteella Räsäsen
pintaan on suunniteltu upeita uusia kuoseja. Vieheet ovat taideteoksia,
joilla on keräilyarvoa, mutta ne ovat myös osoittautuneet erityisen
hyviksi käyttövieheiksi.

Räsänen, 90/28 Helmi

BL/R/O-C, UV

UV

GL/Ye/R/BLU-S

GR/R-S

BLU-C

GL/BL/R-C, UV

Räsänen, 70/20, värisuunnittelu Sakke Yrjölä

Ahven 1, UV

GR-S

GR-B

R/BL-C

UV

UVPINNOITE
K AIKISSA

S-C

Silakka 2, UV

Taimen 7, UV

Särki 4, UV

Rautu 11, UV

Isosimppu 8, UV

Vimpa 12, UV

Kolmipiikki 14, UV

Sakke Yrjölä

Tiikeritaimen 13, UV

Pasuri 15, UV

UVPINNOITE
K AIKISSA

Räsänen, 50/11, värisuunnittelu Sakke Yrjölä

Tammukka 16, UV

Mutu 18, UV

Ahven 1, UV

Kolmipiikki 14, UV

Kymmenpiikki 17, UV

Räsänen, 70/10

kuva: Rikhard Luoto

Alkuperäinen malli Räsäsestä. Kuparisen kahvipannun kyljestä nikkaroitu malli on edelleen lusikkavieheiden aatelia hauelle ja lohelle.
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BLU/Li/S-S

C-S

C/R

C/S-S

S-C
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Kuusamo Räsänen

Kuusamo Räsänen
Räsäsen erikoismalleja
60 mm:n Räsäsen vikkelä uintiliike kiinteän ruohosuojauksen kanssa on osoittautunut tehokkaaksi
pyytäjäksi jo monen vuoden ajan Venäjällä. Tässäkin Räsäsessä on punainen helmi, joka antaa
lisä-ärsykettä petokaloille. Tarjoa vesikasvuston suojissa lymyileville petokaloille!

Räsänen, 60/15 Ruohikko, helmi

Seitsemän senttistä saalistamassa
Tutkimusten mukaan petokalojen tyypillisin saaliin koko on seitsemän senttiä. Hauet, taimenet ja kuhat
napsivat mielellään sen suuruisia pikkukaloja, joten ei tarvitse ihmetellä, miksi Räsäsen uistinperheen
klassikko pelittää. Monet käyttävät tätä yleisvieheenä, jonka valitsevat siimansa päähän, jos kalapaikasta
ei ole tarkkoja ennakkotietoja. Koko on oikea. Etsi sopiva väri ja kalastusjuhlat voivat alkaa. Kuusamon
Uistin valmistaa Räsäset aina samaa alkuperäistä runkomallia mukaillen.

Räsänen, 70/20 Helmi
BLU/Li/S-S

C/S-S

BL-C

B-S

GR/FYe/FR-S

BL-C

BL/O/BLU-S

GR-B

Räsäsen ruohosuojamallien näppärät viikset estävät uistimen tarttumisen vesikasveihin. Kalan puraisu
painaa ruohosuojakoukun viikset alas ja koukku kiinnittyy kalan huuleen. Tarjoa hauelle, isolle ahvenelle.

BL/R/BL-S

BL/R/S-C

BL/R/Ye-C

BL/Ye-S

Räsänen, 70/10 Ruohikko
BLU
BLU

BL/Ye-S

BL-C

BLU/W/FR-S
C-S

BLU/B-S

BLU/R-S

BR/B-C

BR/FYe-C

C

S-C

GR

C-S

FR/BLU-S

FR/Ye/FR-S

Räsänen, 50/11 Ruohikko
FYe/FR-C
BL-C

S-C

C-S

GR/FYe/FR-B

GL/FR/C-C

C-S

GR-B

Li/B-B
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GL/BL/R-C, UV

UV

UV

GL/BLU/R/Ye-S, UV

GL/GR/Ye/R-B

GR/B-C

GR-B

GR/FYe/FR-S

GR/FYe-S

BLU

BL/Ye-S

FYe/FR-C

UV

GL/G/R/BL-C, UV

BR/FYe-C

UV

GR

Räsänen, 70/20 Helmi, ruohikko

BL-C

GL/BL/BL/R-B, UV

FR/BLU-S

R/BLU/R-S

GR/FYe-S

R/BLU/R-S

GR/FYe/R-S, UV

S-C

UV

Li/B-B

Li/R/S-S

R/FR/FYe/Ye-S

S-C

BLU/Li/S-S

C/S-S

W/O/BL/C-C
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Kuusamo Räsänen

Kuusamo lusikat

Räsäsellä saa kalaa joka vuodenaikana
Räsäsen pienimmät mallit ovat loistavia pilkkejä ja sopivat myös jigaukseen kesäkalastuksen lisäksi.
Sopivat erityisesti kirjolohen, raudun, taimenen ja siian kalastukseen.

Lätkä, 70/25

Räsänen, 50/11 Helmi

BL/BL/R-C

B-S

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/R/O-C, UV

BL/R-C

BL/O/FYe-S

BL-C

UV

BL/O/BLU-S

GR/FYe/FR-C

BR/B-C

C-S

GL/BL/R-C, UV

FR/BLU-S

FYe/FR-C

FYe/FR/BLU-S

UV

GL/G/R/BL-C, UV

BLU/W/FR-S

BLU/GR/S-C

BL/R/Ye-S

FR-S

FYe/FR-S

UV

GR/FYe/R-S, UV

GR/FYe/FR-S

GL/BL/BLU/Pink-S, UV

S-C

W/R/BL-S

UV

BLU/Li/S-S

R/BLU/R-S
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W/BLU/Li-C, UV

UV

BL/GR/FYe/FR-S

BLU/R-S

Li/B-B
GL/BLU/R/Ye-S, UV

UV

Li/GR-S

S

W/BLU/Li-C, UV

UV

Ye/Li-S

Lätkällä on pitkä ja maineikas historia. Sillä on jo yli 50 vuoden kokemus kalojen kiusaamisesta. Monet
kalastavat laiskauintisella Lätkällä haukia ja kuhia, mutta Kuusamo muistuttaa, että taimenet ovat myös
kiinnostuneita Lätkästä. Monet käyttävät tätä mallia myös haukipilkkinä.

GR/FYe/FR-S

R/Ye-S

S/ Ruska

UV

R/BL-C

C-S

R/FYe-FYe

C/S-S

Räsänen, 40/6 Helmi

B/FR-B

UV

Lätkä, 70/14

C-S
Li/R/S-S

GL/BL/BLU/Pink-S,UV

Tässä on viehe, joka lentää. Lätkän pitkäheittoisuudesta on etua silloin, kun menet etsimään kalaa
kovasta tyrskystä, etkä halua liikkua veneellä liian lähellä kiviä. Uita Lätkää pysäytystekniikalla tekemällä
stoppeja kelauksen aikana 5– 6 sekunnin välein.

BL/BL/R-C

GR-B

UV

UV

GL/R/O/BLU-S, UV

GL/GR/Ye/R-C

GL/BLU/R/Ye-S, UV

C/Ruska

BL/R/S-S
R/BL-C

BL/R/Ye-C

BL/Li/BLU/GR-S

S-C
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Kuusamo lusikat

Kuusamo lusikat

Taiga, 85/24

Tundra, 85/19

BL/BLU-S
BL/Li/BLU/GR-S

BL/R/C-S

BL-C

BL/G/R-C

Ye/BL/Ye-S

R/FYe-S

Tundra on lyömätön peli meritaimenen kalastukseen, ja sen värit on suunniteltu juuri taimenen
kalastukseen. Vieheessä oleva virtausaukko syöksee vettä lävitseen, kun viehettä kelataan tai sen
annetaan vajota väristen pohjaa kohti. Etenkin lohikalojen herkkä kylkiviiva-aisti reagoi Tundran
aiheuttamaan värinään.

BL/Li/BLU/GR-S

FR/FYe/BR-S

Taigasta on tullut kalastajien suosikki. Sen erikoisen runkoprofiilin vuoksi Taigalla on erityiset uintiominaisuudet. Se ui hitaalla kelauksella rauhallisesti pienin liikkein.

Kruunu, 85/19 Helmi
Tyrskykalastukseen. Joella meritaimenelle ja lohelle. Kelaa epäsäännöllisellä nopeudella ja tee
pysäytyksiä kalan iskuun houkuttelemiseksi.

Taimen, 75/25

W/FR-S

W/BLU-S

BL-C

BL/Li/BLU/GR-S

BL/BLU/R-S

W/Ye/BL-S

Tähän lusikkaan olemme suunnitelleen erityisen vilkkaan uinnin. Vieheen suunnittelija on kääntänyt
lusikan perän hyvin kurvikkaaksi. Takaosa on ääriä myöten mutkalla, jonka ansiosta uintityyli on
todella upea. Taimenen kylki viistää vettä ja sen peräosa potkaisee veteen mukavat potkut, jotka
meritaimen aistii kylkiviivallaan. Painonsa ansiosta Kuusamon Taimen lentää pitkälle, mitä vaaditaan
juuri meritaimenen kalastuksessa.

BLU/S/R-S

Ison hauen pyytäjille
Kuusamon haukivieheiden profiili on kuppimainen ja leveä. Tästä johtuu letkeän laiska uintityyli, jota
hauki ei voi vastustaa. Suurhauki ja Hauki muodostavat veteen matalia värähdyksiä, jotka kala aistii
kylkiviivallaan. Myös värit ovat kohdillaan.

Hauki, 80/22

BL/R/FYe-S

BLU-S

BL/GR/FYe-S

BL/BLU-S
C/R

GR/R-B

S/FR/Ye

BLU-C

BL/G/R -C

GR/BLU-S

FR/BLU/Gre-S

GL/GR/Ye/R-C

FR/R-S
W/Ye/BL-S

GL/Pink/W-S

Ye/R-B

Hyvällä taimenkelillä tarkoitetaan kovan tuulen jälkeisiä päiviä, jolloin tuuli on laantunut ja merelle on
jäänyt maininki. Mainingit nuolevat rantakiviä pehmeästi pyörteillen. Tällöin Taimen-Super on valttia!
Tähtää heitot kivien taakse tai niemenkärjen viereen, missä aalto murtuu kuohuksi. Meritaimen
tarkkailee näitä kohtia saaliskalat mielessään. Kun poukkoileva uistin tulee näköpiiriin, se iskee heti
kiinni tai ryhtyy seuraamaan sitä.
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GR-S

Suurhauki, 95/40

Taimen Super, 75/17

GR/FYe/FR-C

CBR/Ye/BL-S

GR-C

R/BL-C

BL/GR/Pink/O-S, UV

FR/W-S, UV

S-C

GR/Ye/W-C, UV
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Myytti: lusikka on pelkkä kesähaukiviehe
Teksti ja kuvat: Niko Satto ja Mika Nummisto, Kalastus-lehden toimittajia
ja Suomen Haukiseuran perustajajäseniä

Pyh! Ja pah! Lusikka on haukihommissa
mitä suurimmassa määrin koko vuoden viehe.
Sillä saa hauen marraskuussa, tammikuussa ja
huhtikuussa. Ja milloin vesi ikinä onkaan auki.
Lusikka on taatusti väärinymmärretyin viehe.
Lusikassa on desilitra kesävieheen mainetta, kourallinen aloittelijan vieheen mainetta ja ainakin
kupillinen pikkuhaukivieheen mainetta. Ne kaikki
pitävät osin toki paikkansa. Pieni vilkasliikkeinen
lusikka sopii kesään. Helposti uiva peruslusikka
taas sopii jopa aloittelijan käteen, koska uitto ei
vaadi erikoisia välineitä tai poikkeuksellista käsialaa. Ja kun aloittelija heittää pientä lusikkaa
kesällä, se saa sillä hyvin luultavasti pieniä haukia.
Ja niin maine on valmis.
Kesään. Ja kevääseen. Syksyyn. Talveenkin.
Yleinen harhaluulo on, ettei lusikka toimisi kaikkina vuodenaikoina. Ja jos saakin jonkun vakuuttumaan, että kyllä vaan toimii, seuraava harhaluulo
vaikuttaa olevan, että samat lusikat toimisivat
ympäri vuoden. Näin ei ole. Kaikki lusikat eivät
suinkaan toimi – ainakaan hyvin – kaikkina
vuodenaikoina.
Kesällä toimii parhaiten sellainen peruslusikka,
jota voi uittaa tasaisella ja aika nopeallakin liikkeellä. Pysäytyksiä ei juuri tarvita, joten uppoa-

Perinteinen lusikkapäivä on usein ollut aurinkoinen
kesän tai alkusyksyn päivä.
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Lusikka on helppo viehe vähemmän kalastaneellekin.

misominaisuuksilla on hyvin vähän merkitystä.
Joskus kannattaa uittaa lusikkaa huomattavan
nopeasti, niin kutsutulla turbouitolla. Läheskään
kaikki lusikat eivät sovi turbouittoon. Paras on
maltillisesti muotoiltu ja suhteellisen painava
rauta, kuten Lätkä 70/25.
Kun vesi on kylmää, ja hauet oikein kankeita,
lusikkaa pitää voida pysäyttää. Iso osa ”kesälusikoista” uppoaa suhteellisen nopeasti ja vieläpä
perä edellä, joten niiden peliaika loppuu, kun vesi
on oikein viileää. Mitä varhaisempi kevät on tai
mitä pidemmälle syksy etenee, sitä hitaampaa
uittoa tarvitaan. Tällöin lusikan varsinaisilla uintiominaisuuksilla on hyvin vähän merkitystä. Oleellista on, että lusikka uppoaa hitaasti, vaakatasossa
ja mielellään voimakkaasti leijaillen.
Yleensä leijalusikat ovat suhteellisen ohutpeltisiä
ja vähän haastavia heitettäviä. Mutta kaikki ohuet

tai varsinkaan leveät lusikat eivät automaattisesti
uppoa vaakatasossa. Kuusamolaisista tämä
ominaisuus on loistavasti kohdallaan erityisesti
malleissa Professor 1, 115/27 Helmi ja Professor 1,
115/19 Helmi, kevyt.
Tällainen isokokoinen, ohutpeltinen ja hitaalla
uitolla toimiva lusikka ei yleensä edes kestä kovin
voimakasta uittoa, eikä siksi ole yleensä parhaimmillaan lämpimässä. Sen sijaan kaikki Kuusamon
lusikat, mukaan lukien ohuet leijat ja painavat
turbouittoraudat, uivat pyytävästi myös normaalivauhtisella tasaisella kelauksella. Silloin koko ja
uintiliikkeen aiheuttama voimakas ärsyke ovat
usein avainasemassa. Meidän siimojemme päästä löytyy silloin useimmiten Suurhauki 95/40 ja
uusi erittäin kiinnostava tuttavuus, suurikokoinen
Räsänen 120/50.
Aloittelijan. Ja pron.
Kuusamon Uistimen lusikoita voi valtaosin uittaa
kuka tahansa. Vain suurimmat Professorit (0- ja

00-koot) ovat sen verran painavia, ettei niitä
kaikkein keveimmillä välineillä voi heittää, mutta
kaikkia muita lusikoita kyllä. Vaikka edellä kerrottiin lusikoiden eroista eri vuodenaikoina, kaikilla
lusikoilla on ainakin jonkinlainen mahdollisuus
saada haukia myös kylmänä vuodenaikana,
mutta silloin yleensä pro-kalastajat erottuvat
akanoista.
Kun kalastetaan leijalusikalla, kalastus on hyvin
hidasta. Lusikkaa leijutetaan pitkään, sen annetaan laskeutua lähelle pohjaa, ja välillä kelataan
vähän. Tällainen leijauitto ei sinänsä ole lainkaan
vaikeaa, mutta se vaatii uskoa ja kärsivällisyyttä.
Varsinkin lämpimän kesän 2018 jäljiltä meressä
on paljon ärviää, mikä hankaloittaa lusikan leijuttamista. Ihan matalassa sitä ei välttämättä voikaan käyttää vaan lusikkakalat on kalastettava
syvemmistä ja puhtaammista reunoista.
Kaikkein haastavinta lusikkakalastusta on niin
sanottu pompottelukalastus. Silloin lusikan anne33

taan mennä ronskisti pohjaan, ja sitä käytännössä
pompotellaan pitkin pohjaa. Tämä on vielä tavallista leijuttamistakin hitaampaa ja vaatii suurempaa kärsivällisyyttä. Sekä tietysti puhtaan pohjan.

Kuusamon solmuvinkit
Ehjä siima katkeaa solmukohdassa. Keskity solmun sitomiseen ja ennen kaikkea sen kiristämiseen. Älä
kiristä solmua liian hätäisesti. Nopeasti kiinni vedetty solmu aiheuttaa kitkaa siimaan, joka puolestaan
haurastuttaa siiman pintaa. Kiristä siis rauhallisella vedolla ja kostuta solmukohtaa. Solmut kannattaa
uusia parin kalaretken välein. Opettele tekemään solmut niin hyvin, että osaat tehdä ne pimeässäkin!

Pienelle kalalle. Ja suurelle.
Lusikka on syyttä pienhaukivieheen maineessa.
Se johtuu pitkälti siitä, että lusikoilla on tavattu
kalastaa enimmäkseen kesäisissä ja lämpimissä
rantavesissä, joissa pikkuhauet viihtyvät. Ohuet
Professorit leijailevat voimakkaasti pysäytyksessä,
joten niiden hahmo vedessä on sillä hetkellä
merkittävästi suurempi kuin monen muun viehemallin. Pohjassa makaava passiivinen suurhauki
voi hyvinkin kiinnostua hitaasti liikkuvasta, mutta
voimakkaasti välkehtivästä lusikasta vaikka
hetkeä aiemmin paikkaa olisi tykitetty usealla
muulla vieheellä ilman tärppiä.

Verisolmu

Unisolmu

Vaappusolmu

Luistamaton silmukka

Solmuton viehelukko

Lyhyt solmuoppi
Siima pettää useimmiten solmusta.
Joko solmu luistaa tai sitten siima
rapsahtaa poikki. Molemmat johtuvat
tavallisesti väärästä solmutyypistä.
Vieressä esitetyt solmut eivät
juurikaan heikennä siimaa eivätkä
luista, joten ne tai ainakin jokin niistä
kannattaa opetella ulkoa.

Lusikka ei varmastikaan ole aina paras viehe. Sen
sijaan lusikka on suotta unohdetuin viehetyyppi,
sillä on päivä, jolloin haukea ei saa hereille millään muulla kuin pohjan tuntumaan upotetulla
tai pohjassa pompotellulla pellillä.
Ehkä tämän tarinan luettuasi ajattelet, että ”pitääkin kaivaa ne vanhat (kesä)lusikat taas esiin ja kokeilla”? Ei, älä tee niin. Käy hakemassa lähimmästä
kalastusvälinekaupasta tai vapaa-ajantavaratalosta ohutpeltinen Professor tai uusi iso Räsänen.
Ja kun olet parhaalla kalapaikallasi, valitse ensimmäiseksi vieheeksesi tämä uusi lusikka. Keskity
uittamaan sitä niin kuin keskityt muihinkin uistimiisi. Pian luultavasti mietit, miksi et tehnyt tätä
jo monta vuotta sitten! ■

Yliopiston kalakalenteri 2019

TAMMI

Uusi iso Räsänen on kiinnostava tuttavuus, joka löytyy
yhä useammin siimojemme päistä.

…mutta hitaasti leijuteltu 19-grammainen ykkös-Proffa
muutti sen hymyksi!

© Mikko Nikinmaa ja Yliopiston almanakkatoimisto

Kevään avausreissu juuri jäistä vapautuneelle merelle
tuntui haastavalta…
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Kuusamo lipat

Kuusamo lipat
Kuusamon Volframi-lippa on tehty kestävistä materiaaleista. Runkolanka on vahvaa rosteria – se ei
väänny, vaikka siiman päässä teutaroisi suurikin kala. Lipan lehdet ja nivelet ovat suunniteltu siten,
että vinha pyörimisliike alkaa heti kelauksen alkuvaiheessa.

Volframi-lippa, 14 g

BL/FR/FYe/GR-S

BL/R-C

FR/W/BL-B

R/BL/C-C

Taimen-lippa, 18 g

Värit ja värähdykset kiinnittävät kalan huomion
Vieheissä väri ja uinti ovat kaikkein tärkeimpiä ominaisuuksia. Petokalat saalistavat kuulonsa ja näköaistinsa turvin. Lisäksi kaloilla on kylkiviiva-aisti, jolla se havainnoi veden värähtelyitä. Jos tarkkailet kalan
kylkeä, voit huomata noin puolivälissä selkää ja vatsaa pienen pisterivistön. Pienet pisteet ovat reseptoreja, joista impulssit kulkevat kalan aivoihin. Kala pystyy siten aistimaan ympärillä olevia muita kaloja
tai esteitä. Se on uistinsuunnittelijan kannalta mielenkiintoisin aisti heti näköaistin jälkeen. Miten tehdä
uistimesta sellainen, että se stimuloi kalan kylkiviiva-aistia? Kuusamossa me sen tiedämme. Värähtelyitä
tuottavat niin lipat kuin lusikat.

Kuf-lippa, 7 g Perhokoukku

Jos olet lähdössä Lappiin kalastamaan, tarvitset tämän lipan. Siihen ottavat hanakasti rautu ja taimen.
Taimen-lippa lentää pitkälle ja sen lehti pyörii hitaassakin kelauksessa. Taimenen lisäksi saat tällä lipalla
toutainta, jota voi pyytää esimerkiksi Vantaanjoesta ja Kymijoesta.

BL/BLU-B

BL/O/GR-S

BL/O/BLU-S
C-R

S

S-R

BL/GR-S

BL/BLU/Li-C

BL/Ye-C

BL/R-S

W/R/BL-C

Loimu-lippa, 4 g

C-BL

C-R

FR/BL-C

Pikkuruisella Loimu-lipalla saat siikoja ja harjuksia sekä puronieriöitä. Kun kala on heikolla syönnillä,
onnistut parhaiten kaikkein pienimmillä lipoilla.
FR/FYe/GR
B

C

GR/BL/S-S

R/BL/C-C

FYe/FR-B

S-R

W/R/BL-C

Legendaarinen lippa, jonka muistavat kaikki kokeneet Lapinkävijät vuosien takaa. Tavoittaa siian,
harjuksen ja nirson taimenenkin. Kokeile merellä ahvenelle.

S

Loimu-lippa, 7 g
B

C

Lippa Lapin kirkkaille tunturipuroille tai -järville. Raudun, taimenen ja harjusen suosikki.

Kuf-lippa, 5 g Perhokoukku

S

Loimu-lippa, 7 g Ruohikko
B

C

BL/O/BLU-S

BL/GR-S

BL/BLU-B

BL/O/GR-S

S

Teimme Loimusta ruohikkosuojatun mallin, jolla voi kalastaa vaivatta kivikoiden ja vesikasvien lomassa.
BL/R-C

Balance-lippa, 10 g

B/BLU-B

C/R-C

FR/FYe/GR

BL/Ye-C

C-BL

FR/FYe/GR

FR/BL-C

C-R

S/R-S

BLU/FR-C

Käytetyin lippauistin lohelle Islannissa! Tällä mallilla saat harjuksia, taimenia ja rautuja.

Paavo-lippa, 7 g

FYe/FR-B
BL/C-C
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BL/R-BL

C

S

Ensimmäisiä lippauistimia, jotka Paavo Korpua on suunnitellut. Tällä saat ahventa, harjusta, purotaimenta ja
siikaa.

S-R

W/R/BL-C

Tällä saa harjuksia ja siikoja sekä puronieriöitä. Muista, että pienen lipan heittäminen vaatii kevyet heittokalastusvälineet ja ohuen siiman. Jos olet epävarma, mikä väri toimii kalapaikassasi, kokeile monien
suosimaa ottiväriä: punaiset pilkut kirkkaan hopeisella lipanlehdellä.
37

Ottitaulukko 2019
Ahven

Hauki

Kuha

Lohi

Meritaimen

Rautu

Siika ja harjus

Kirjolohi ja
jokitaimen

LÄTKÄ 70/25 R/BL-C

VOLFRAMI-LIPPA 14 R/BL/C-C

KUF 5 BL/O/BLU-S

VOLFRAMI-LIPPA 14 FR/W/BL-B

TAIMEN-LIPPA 18 C-R

LOIMU-LIPPA 4 B

TAIMENLIPPA 18 S

Säätila
uutuus

Aurinkoinen

RÄSÄNEN HELMI 50/11
BLU/Li/S-S, UV

RÄSÄNEN H 90/28 BLU-C

SANTERI 110 GL/BLU/W/O, UV

RÄSÄNEN 70/10 S-C
uutuus

Puolipilvinen
PAAVO-LIPPA, BL/C- C

SUURHAUKI GR/Ye/W-C, UV

VOLFRAMI-LIPPA 14
BL/FR/FYE/GR-S

RÄSÄNEN H 70/20 C/S-S

RÄSÄNEN H 70/20 BL/O/BLU-S

uutuus

Pilvinen
PAAVO-LIPPA BL/R-BL

SUURHAUKI 95/40
BL/GR/Pink/O-S, UV

SANTERI 110 GL/BR/GR/PINK, UV

PROFESSOR H 90/13 C

LÄTKÄ 70/25 BL/LI/BLU/GR-S

RÄSÄNEN 50/11 SAKKE YRJÖLÄ
TAMMUKKA 16, UV

KUMMA 10 G 105

KUMMA 10 G 103

BALANCE-LIPPA 10 B/BLU-B

SUURHAUKI 95/40 BL/G/R-C

RÄSÄNEN H 50/11 FR-S

LÄTKÄ 70/25
GL/BL/BLU/PINK-S, UV

MUIKKU 90/17 GL/BL/YE, UV

BALANCE-LIPPA 10 C/R-C

KUF 5 BL/R-C

RÄSÄNEN H 50/11 FYE/FR-C

Sade

Veden väri

uutuus

Kirkas
KUF 7 BL/GR-S

RÄSÄNEN 70/20 SAKKE YRJÖLÄ
PASURI 15, UV

**

uutuus

Ruskea

PROFESSOR H 90/13 S

uutuus

uutuus

TAIMEN 75/25 W/BLU-S

PROFESSOR ONEGA HELMI
60/13 BLU/Li/S-S

KUF 5 S-R

RÄSÄNEN 50/11 SAKKE YRJÖLÄ
KOLMIPIIKKI 14, UV

uutuus

RÄSÄNEN 50/11 SAKKE YRJÖLÄ
AHVEN 1, UV

RÄSÄNEN H 70/20 GR-B

SANTERI 130 GL/BL/G/PINK/O, UV

PROFESSOR 3 ONEGA HELMI
BL/R-C

RÄSÄNEN H 70/20 C

RÄSÄNEN H 70/20 BL/R/YE-C

KUF 5 C-R

RÄSÄNEN H 50/11
GL/BL/BLU/PINK-S, UV

KUF 7 FYE/FR-B

PROFESSOR H 90/26 GR/FYE/FR-S

RÄSÄNEN H 50/11 GR/FYE/FR-S

**

TUNDRA 85/19 R/FYE-S

**

KUF 5 FYE/FR-B

KUF 7 FR/FYE/GR

RÄSÄNEN H 40/6 R/BLU/R-S

HAUKI 80/22 BLU-S

SANTERI 130 GL/G/FYE/FR, UV

PROFESSOR H 90/26 BL/R-S

TAIGA 85/24 BL/LI/BLU/GR-S

**

KUF 5 BL/O/BLU-S

RÄSÄNEN 50/11 H FR/BLU-S

MUIKKU 90/17 BR/PINK, UV

VOLFRAMI-LIPPA 14 BL/FR/FYE/GR-S

LOIMU 4 GR/BL/S-S

BALANCE-LIPPA 10 G FR/FYE/GR

KRUUNU H 85/19 CBR/YE/BL-S

RÄSÄNEN H 70/20 GR/FYE/FR-S

KUF 7 BL/YE-C

Savisamea
Vihertävä

Vuodenaika
Kevät
LOIMU-LIPPA 7 RUOHIKKO, B

SUURHAUKI GL/PINK/W-S

RÄSÄNEN H 50/11 FYE/FR/BLU-S

MUIKKU 90/17 GL/GR/FYE, UV

SANTERI 130 GL/FYE/W/O, UV

RÄSÄNEN 70/10 C/S-S

uutuus

Kesä
KUF 7 BL/O/GR-S

MUIKKU 90/17 RUOHIKKO
O/YE/G, UV

uutuus

PAAVO-LIPPA 7 G C
uutuus

Syksy
KUMMA 7G, 527, UV

RÄSÄNEN H 90/28 R/BL-C

KEVENNETTY X-PRO 75 GR FYe/G, UV

RÄSÄNEN H 70/20 GL/G/R/BL-C, UV

Räsänen 70/20 HELMI BLU/Li/S-S

LÄTKÄ 70/14 BL/BL/R-C

KUF 7 C-BL

uutuus

Talvi
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KEVENNETTY TASAPAINO X-PRO
50 MM GR/FYe/G, UV

KUMMA 7 G 508 , UV
uutuus

PROFESSOR 1 H GR-C, UV

KEVENNETTY X-PRO 75 FYE/O, UV

**

**

LAPPI-LOISTE BL/BLU/S-S

TIMANTTIKIRPPU II B

SUPER-SÄÄSKI 30MM S

** KYSEISISSÄ TILANTEISSA KALALAJI EI OLE MERKITTÄVÄSSÄ MÄÄRIN SAATAVISSA.
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Kuusamo pientarvikkeet

Kuusamo perukkeet

Kuusamon erikoiskoukut
Ruohikkouistimistamme tutut ruohosuojakoukut ovat saatavina myös irtotavarana. Vaihda vääntyneet
ja ruostuneet koukut uusiin, niin saalis pysyy varmemmin koukussa.

RST- tarvikkeet kovaan käyttöön
Kuusamon laadukkaat RST- tarvikkeet eivät väsy kovankaan paineen alla. Leikareiden, tournamentleikareiden ja perukkeiden materiaali on sitkeää ruostumatonta terästä.

Erikoiskoukut
RST-Perukkeet
nro 2

nro 14

nro 6

Perhoruohosuojakoukku nro 2 ja 6

nro 16

Kolmihaara-koukku, musta nikkeli

Ruohosuojakoukku nro 2/0

Maailman
vahvimmat!

Varaosasetit
(helmet + neulat),
5 kpl/8 mm tai
5 kpl/10 mm

nro 3 40 kg

nro 2 40 kg

Leikarit ja lukot
Nämä ovat pieniä, mutta tärkeitä osia, jotka viimeistelevät kalastusvälineiden toimivuuden. Haparointi
pienissä yksityiskohdissa voi johtaa lempiuistimesi menettämiseen tai kehnoimmassa tapauksessa
ennätyskalasi karkuutukseen. Leikareissa olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että ne pyörivät
mahdollisimman herkästi. Tätä ominaisuutta kiittelevät eritoten lippakalastajat. Materiaaleina on luja
ruostumaton teräs.
Valitse oikean kokoinen leikari tai lukko vieheellesi! Pienen vieheen uinti vaurioituu, jos sen kanssa
käytetään liian isoa lukkoa tai leikaria. Kannattaa myös muistaa, että vaaputhan eivät tarvitse
leikariosaa, koska ne eivät pyöri kuten lipat ja lusikat. Vaappujen käyttöön suosittelemme pelkkää
vaappulukon käyttöä.
Koukut ja uistinrenkaat pitää vaihtaa, jos niissä näkyy runsaasti ruostetta tai ne ovat taipuneet.
Käyttöikää niin uistimille kuin koukuillekin saat kuivaamalla vieheen ennen kuin laitat sen rasiaan
takaisin säilytykseen.
Tynnyrileikari

Ruostumaton teräsrengas

Lukkoleikari

6 11 mm

2

23 mm

4 15 mm
3 17 mm

3

23 mm

2 18 mm

4

3 1/2 30 mm
35 mm

Ruostumaton teräsperuke ja vaijeriperuke
Ilman peruketta ei hauenpyyntiin kannata lähteä. Kidassa olevat sadat hampaat viiltävät poikki siiman
kuin siiman. Valitse perukkeen pituus vieheen koon mukaan. Isot uistimet kestävät järeämpää peruketta
kuin pienemmät. Perukkeemme sopii myös talvikalastukseen. Voit suojata suosikkipilkkisi hauen
hampailta talvella.

Perukkeet
Ruostumaton teräsperuke nro 3, 15 cm
Ruostumaton teräsperuke nro 2, 13 cm

Laakerileikari hitsatulla
renkaalla ja D-lukolla

3

6 mm

0 27 mm

4

7,5 mm

1 28 mm

5

8 mm

Ruostumaton vaijeriperuke nro 6, 25 cm
Ruostumaton vaijeriperuke nro 5, 20 cm
Ruostumaton vaijeriperuke nro 4, 15 cm

2 30 mm
3 34 mm

1 20 mm

4 39 mm

Tynnyrileikari D-lukolla

Viehelukko/pilkkilukko

RST-Tournamentlukkoleikari

8 23 mm
6 28 mm

nro 5

58 kg 41 mm

4 31 mm

nro 6

45 kg 33 mm

nro 8

35 kg 31 mm

2 40 mm
1 42 mm
Kaksoislukko

12 mm

10 mm

14 mm

17 mm

Solmuton vaappulukko

14 mm
24 mm
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Maailman
vahvimmat!

Titaaniperukkeet
Titaani on yksi maailman lujimmista materiaaleista. Kuusamolaisesta perukemallistosta löydät myös
titaanisen vaihtoehdon. Se saattaa kuulostaa liioitellulta, mutta olemme ajatelleet tuotteemme
pitkäikäisyyttä. Titaani ei kulu ja eikä mene rikki painavienkaan uistinten heittelyssä.

Titaaniperuke

RST-leikari
nro 6

45 kg 13 mm

nro 5

65 kg 15 mm

nro 4

80 kg 17 mm

25 cm

15 cm
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Finngrip Easy – maailmanmestareiden retkiside

Finngrip ERÄ-side

Voittajat luottavat Finngrip siteisiin
Kuusamolaiset retkisiteet olivat kovassa käytössä 2015 vuoden Umpihankihiihdon MM-kisoissa Pudasjärvellä. Voiton vei joukkue Finngrip Kuusamo, johon kuuluivat Markus Helander, Jaakko Pitkänen,
Janne Kortelainen ja Jorma Teivaanmäki. Hiihtokilometrejä tuli noin kahden vuorokauden mittaiselle
rypistykselle noin 70 km.

Suomen armeijan väki käyttää näitä
Kuusamon Finngrip ERÄ -suksiside on luotettava valinta koviinkin olosuhteisiin. Sopii metsäsuksiin ja
lumikenkiin. Suomen armeijan käyttämät ja testaamat.

Kilpailu on hyvin vaativa ja esimerkiksi yöpyminenkin on tehtävä
maastossa ilman huoltojoukkoja. Kilpailijat käyttävät Finngrip siteitä
niin kilpailuissa kuin harjoituksissa. Kysyimme Markus Helanderilta
muutaman kysymyksen metsähiihtoon liittyen.

Finngrip
Erä
halkaistu

Suksisiteet

Kuinka monta kilometriä hiihdätte vuodessa?
kuva: Juha Nyman
”Joukkueen jäsenillä tulee vuosittain useita satoja kilometrejä
maastohiihtoa. Osa siitä hiihdetään umpihangessa ja osa polanteen päällä.”

Finngrip
Erä

HUOM!

kuvat: Juha Nyman

Mitkä ovat Finngrip Easy -siteen hyvät puolet?
”Hyviä puolia on monia. Päkiät rasittuvat vain vähän, sillä siteessä on hyvä jousitus. Siteiden toimivuus
korostuu retkillä, jolloin kantamuksia on paljon. Hyvänä puolena pidän myös sitä, että siteiden ja
suksen väliin ei paakkuunnu lunta kovin helposti. Siteiden metalliosa rikkoo mahdolliset lumipaakut,
jolloin suksia ei tarvitse olla putsaamassa koko ajan. Näitä siteitä voidaan käyttää erilaisten jalkineiden
kanssa. Pidän sitä hyvin tärkeänä ominaisuutena – tämä antaa mahdollisuuksia valita erilaisia kenkiä
retken luonteen tai olosuhteiden mukaan. Yksi pieneltä
tuntuva asia on siteiden äänettömyys. Tiedän monia
malleja, jotka narisevat joka vedolla. Onhan se kiva
liikkua ääneti hiljaisessa metsässä itsekin.”

Jäällä liikkuessa on aina syytä erityiseen
varovaisuuteen. Pidä siteiden lukot auki
erityisesti, jos joudut liikkumaan syys- ja
kevätjäillä sekä virtapaikoissa.

Sopii metsäsuksiin ja lumikenkiin niiden alkuperäisten siteiden tilalle. Voit käyttää sidettä reunalistoilla
varustettujen kenkien kanssa. Siteet on helppo kiinnittää, ja ne voidaan tarvittaessa irrottaa nopeasti.
Siteet tukevat hyvin jalkaa myös sivusuunnassa.

Finngrip Easy asennusohje -Fitting instructions
87

SOPII
L ÄHES
KAIKKIIN
KENKIIN.
Patentoitu
Finngrip Easy -retkiside
on valmistettu Suomessa
alusta loppuun.
This is how you adjust the
binding to the shoe.
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Kuusamo painosyvääjät ja painot

Ei ole pystypilkkejä tehokkaampaa

S

RUSKA/C

R/BLU-S

GR/FYe/FR-S

Erikokoisia
heittopainoja
27 kpl

FR/GR

Erikokoisia
onkipainoja
124 kpl

Painosyvääjä, 90 g

Lappi-loiste, 70 mm

FR/B-S

Erikokoisia
onkipainoja 78 kpl

UINTISYVYYS 6–9 m

BLU/FR-S

Painot

BL/FR-S

UINTISYVYYS 3–6 m

Painosyvääjä, 70 g

BL/BLU/S-S

Painosyvääjä, 33 g

Kuusamo pilkit

UINTISYVYYS 8–11 m

Painosyvääjälle saat uistimen syvälle
Solmi virvelistä tuleva siima syvääjään. Kiinnitä noin vavan mittainen siimatapsi syvääjän leikariin.

Kuusamo pilkkivälineet

Loistavan monivärinen välkehtivä erikoisviehe Lapin harjuksille ja rauduille sekä ahvenille. Tämän pilkin
tuntevat kaikki keväisin tunturijärvillä vierailevat kalastajat. Mausta tarvittaessa Kuusamon Kirpulla.

Ø 90 mm tai 115 mm

Kela 74 mm,
neopreenikahva 90 mm

Kela 54 mm,
neopreenikahva 90 mm

Kuusamolaisia sohjokauhoja on sekä 4- että
6-tuumaiselle avannolle.

HS-G

Sohjokauhat

HC-G

Pilkkivavat

HC-R

Vapa on kädenjatke, jolla pilkkijä ohjaa pilkin uintia. Kuusamon vapojen kädensija on neopreeniä, joka
lämmittää mukavasti ja siitä saa tukevan otteen. Metalliosat ovat ruostumatonta terästä, joten vavat
kestävät niin meri- kuin järviolosuhteissa.

HC/RUSKA-S

Pate, liukupilkki 55/9

Kuusamossa kehitetty liukupilkki, jonka idea on
se, että tapsin pituutta pilkin ja koukun välillä
voidaan säätää liu’uttamalla pilkkiä siimassa.
Pilkin molemmissa päissä on lenkit siiman
pujottamista varten. Siima lukitaan molemmista
päistä kumituteilla siimalenkkiin kiinni, jolloin koukun etäisyyttä pilkistä voi muutella nopeasti. Tapsipilkin päähän suosittelemme Kuusamon Kirppuja.

Kuusamon
uistimet
tunnistat
värikkäistä
pakkauksista!

Säädettävä teleskooppikärki

8–25 g vieheille
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Kuljetusasento

BL/BLU/Li-B, UV

BLU/GR-B, UV

BLU/FR-C

S

BLU/R-S

Li/B-B

FR/BLU-S

GR/FYe/FR-S

Puolijäykkyys

BLU/W/FR-S

5–10 g vieheille

Täysjoustavuus
B/FR-B

Kirppu / Mormy

Räsänen ja Lätkä sekä Professor

BL/O/BLU-S

Teleskooppikärjen toiminta

R/BLU/R-S

Tämän kärjen etuna on nopea säädettävyys. Jäykkyyttä voidaan säätää pilkin painon mukaan.
Teleskooppikärjen voi työntää vavan sisään kuljetuksen ajaksi, joten se mahtuu kalareppuun kätevästi.

Älä unohda Kuusamon nimekkäitä lusikoita talvikalastuksessa! Ne ovat myös oivia pilkkejä.
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Kuusamo pilkit

Kuusamo pilkit

Pilkkejä harrastajalle ja ammattilaiselle

Sukeltaja 25 mm/5 g
Sukeltaja on kultaisella kolmihaarakoukulla oleva erikois-Kirppu. Se näyttää tasurilta, mutta on kuitenkin
Kirppu. Jos haluat Sukeltajan uivan leijaavasti kuten tasapainopilkki, kiinnitä sen takakoukkuun jigihäntä
tai sido siihen houkutteleva perhopyrstö. Nosta vavalla pitkiä nopeita vetoja ja jatka rauhallisella nypytyksellä. Ahvenelle, kirjolohelle ja harjukselle.

C-S

C-R

C-G

S

B-S

Kilpa-loiste, 35/3

GR/FYe/FR-S

G-S

C-S

Kilpa, 55 mm

Uita nopein nykäyksin. Vikkelä pilkki lohikaloille.

Erittäin akitiivisella tyylillä toimiva pystypilkki
ahvenelle ja muille järvikaloille.

BL/S

O/G

GR/FYE/FR
RB/BLU/W

RB/BL/GR

RB/B/R/G
RB/FR/W

Sääski, 25 mm
Nordic, 45 mm

Varma, 45/5 ja 55/8

FR

GR/FYe/FR

O

N

R-BL

Varma on hyvä yleispilkki, joka toimii erityisesti
Kirppujen kanssa. Varma toimii parhaiten väristystekniikalla: nosta pari pitkää vetoa ja sitten väristä
vavalla pilkkiin ihan pientä liikettä.

Super-Sääski, 30 mm/2 g
S

GR/FYe/FR

G-S

C-S

55/8

S/RUSKA

C/RUSKA

S

HS-R

HB-S

HC-S

HC-G

C-S

B-S

Tämä on yksi Suomen suosituimmista karvahäntätasureista.

Pippurinen pikkupilkki, joka toimii matalissa vesissä. Käytä herkkää, mutta napakkaa vapaa ja
ohutta siimaa. Suomukuviointi lisää välkettä.

Super-Sääski on karvapyrstöinen tasapaino, joka on valettu kahden terävän ja kestävän koukun ympärille.
Super-Sääsken pyrstö ja kourumainen pohjaprofiili antavat sille laajan uintialueen, mutta syöksyjen
pituutta voi vielä kasvattaa asettamalla pyrstökoukkuun rungon myötäisesti toukan tai madon.
Värikartasta löytyy kalastavia värejä ahvenelle, siialle, harjukselle ja kirjolohelle.

S

Siipi-Leija, 50/6

Sinfonia, 40/6

GR/FYe/FR

G

FR

R-BL

GL/Pink/W

Leijaava rauhallinen uinti miellyttää kuhaa,
mutta on hyvä pilkki myös tunturien rautu- ja
taimenjärville.
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Uita napakoilla vedoilla. Pilkki sujahtaa sinne
tänne aivan arvaamattomasti. Ahvenelle,
kuhalle ja taimenelle.

S

S/R-S

HS-G

HC-R

HC/BR/C-S

S/RUSKA

S-C

C-S

Madepilkki Nestori 2, 115 mm

Matikkaa juksaamaan
Oletko tullut ajatelleeksi, että made kasvaa nopeiten talvella? Lähes kaikilla muilla suomalaisilla kaloilla
kasvukausi on kesällä, mutta mateella se on talvella! Mateen kutuaika on keskellä vuoden kylmintä
aikaa tammi – maaliskuussa. Tällöin made on aktiivinen ja käy pyydykseen.
Kuusamon Madepilkkiin tarvitaan syötiksi palanen kalaa. Heiluta Madepilkkiä pohjassa, jolloin se
houkuttelee äänellään mateita nuuskimaan syöttiä. Mateen tärppi tuntuu kevyenä närppimisenä.
Kun made on syöttisi kimpussa, nykäise vastaisku ja nosta kala jäälle. Kuusamon Madepilkki täyttää
suomalaisen kalastuslain ehdot. Sillä ei pyritä tartuttamaan kalaa ulkopuolelta.
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Kevennetty Kuusamo X-Pro

Kevennetty Kuusamo X-Pro

Kevennetty tasapaino X-Pro 75 mm/8 g

Kevennetty tasapaino X-Pro 50 mm/4 g

Tuttua X-Pro -tasapainoa valmistetaan nyt kevennettynä! Kevyen ulkokuoren sisällä on kevyempi runkopaino, jonka ansiosta tasuri käyttäytyy vedessä poikkeuksellisen houkuttelevasti.

Kevennetyn tasapaino X-Pron uusi pienempi
malli. Tämä tasapaino tekee pitkiä syöksyjä
avannon alla ja kaarroksien ulkoreunalla
väläyttää kylkiään epäkeskon pystölevynsä
ansiosta. Keveän rakenteensa ansiosta tämä
viehe tekee liikkeensä hitaasti antaen samalla
kalalle lisää aikaa iskeä liikkuvaan saaliiseen.
Kalastavia värejä ahvenelle, kuhalle, kirjolohelle ja hauelle.

Nopealla vavan nykäyksellä tasuri singahtaa kohti pintaa, jonka jälkeen se kääntyy hetkeksi selkä alaspäin
liukuen samalla sivulle. Vajoamisen loppuvaiheessa se oikaisee itsensä takaisin oikeaan asentoon.
Kevennyksen ansiosta pilkin liikkeet ovat hitaita ja niin kutsuttu uintiviipymä on tavallista tasapainoa
huomattavasti pidempi. Tämän ansiosta kalalla on paljon aikaa tarkkailla tasurin uintia ja ärsyyntyä siitä.

Ei enää liimattuja pyrstöjä, vaan yksi yhtenäinen rakenne!

Kevennetyissä malleissa on epäkesko pyrstölevy, joka saa tasurin keinuttamaan kylkiään uinnin aikana.
Kevennetyt tasurit toimivat ahvenelle ja kuhalle sekä hauelle.
BLU/O, UV

FYe/O, UV

BL/W, UV

BLU/O, UV

BL/W, UV

RB/BL/R/R, UV

W/W, UV

GR/FYe/G, UV

GR/FYe/G, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BR/W, UV

BLU/FYe, UV

RB/BR/W, UV

RB/BR/iS, UV
RB/BR/iS, UV
RB/BLU/Li/W, UV
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W/W, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BLUBe/R, UV

RB/R/R, UV

UVPINNOITE
KAIKISSA

UVPINNOITE
KAIKISSA

RB/R/R, UV

KALAVI N KKI

Tämä vinkki toimii erityisesti kirkasvetisissä järvissä ja lammissa. Lumisena talvena
pilkkijän kannattaa hakeutua vähälumisiin kohtiin tai jäälaikkuihin, joissa ei ole
lunta lainkaan. Tarvittaessa lunta voidaan kolata pois oletetulta kalapaikalta,
jotta jään alle kulkeutuisi mahdollisimman paljon valoa. Valoisat kohdat houkuttelevat pilkkikaloja paikalle ja siksi ne ovat ehdottomasti kokeilemisen arvoisia.
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Kuusamo Kirput
Kaviaarikirput
Mäti on monien kalojen herkkua, koska se on todella energiapitoista. Esimerkiksi ahven, siika ja kirjolohi
tunnetaan kaloina, jotka mielellään tulevat aterialle muiden kalojen kutupaikkojen tuntumaan. KaviaariKirppu imitoi nimensä mukaisesti pientä mätipallerorypästä. Syötitä kirppu kärpäsentoukalla, madolla tai
katkaravulla. Kaviaari-Kirppu 1 sopii myös heittokalastukseen. Käytä silloin kevyitä UL- kalastusvälineitä.

Kaviaari-Kirppu 1
FR

G

GR/FYe/FR

O/G

C/FR, UV
BL

FR

G

GR/FYe/FR

O/G

Kirppu 2
Ahven ja kirjolohi pitävät tästä Kirpusta. Ahvenen pilkinnässä syötitä kärpäsentoukalla – kirjolohelle
pistä koukkuun pieni pala katkarapua. Sopiva siimanpaksuus on 0,18 – 0,20 mm.
Kirppu 3 ja Super-Kirppu 1
Nämä Kirput sopivat ahvenen, siian ja särkikalojen pilkkimiseen. Nämä ovat pilkkikilpailuissa tärkeitä
saaliskaloja ahventen ohella. Särkeä ei muuten kannata vähätellä ruokakalana. Se on yksi maukkaimmista
kaloista purkkikalana tai graavattuna.

BL/FYe/FR
C

B

B

BL

BL/FYe/FR

BL/FYe/FR

FR
BLU/FR
R-BL
S
GL/FR, UV
GL/O/W, UV
GL/R/BL, UV
GL/Pink/W, UV

Kirppu 3

C
FR
GR/FYe/FR
O
R-BL
S
GL/FR, UV
GL/O/W, UV

GL/GR/R, UV

C
FR
GR/FYe/FR
O

Super-Kirppu 1
BL
C
FR

GL/FR, UV
GL/O/W, UV

GL/GR/FYe/FR, UV

GL/FR, UV

GL/O/BL, UV

S/FR, UV

Timanttikirppu
Tähän Kirppuun on kiinnitetty kaksi pientä keinotimanttia, jotka taittavat valoa houkuttelevasti. Kaksi pienintä Timanttikirpun mallia sopivat
ahvenelle ja siialle, kaksi suurinta soveltuvat
ahvenen, särkikalojen ja kirjolohen pilkkimiseen.

R/BL, UV

Siipikirppu
Tämän Kirpun kummallakin kyljellä on karvanippu,
joka väreilee vedessä hyönteisten jalkoja imitoiden.
Tarvitset ohuen siiman ja herkän pilkkivavan, jolla
voit väristää Kirpulle houkuttelevan liikkeen.
Ahvenelle, siialle ja särkikaloille.

Siipikirput
1

Timanttikirput
0
II

III

IV

B

B

B

C

BL

BL/FYe/FR

BL

BL

BL

BL

FR

BL/FYe/FR

BL

C

C

C

C

GO

BL/FR/W

C

FR

FR

FR

S

B

FR/Ye

S

FR

C

GR/FYe/FR

GR/FYe/FR

O

S

O

S

2

S

4

S

G
R/BL
S

R-BL
S

G/FR, UV

R

Kirppu 1
Kirjolohen tai ahvenen kalastukseen pikkuviehe. Voit kalastaa tällä Kirpulla myös avovesiaikaan pienien
vieheiden heittämiseen tarkoitetulla UL-kalastussetillä.

Kirppu 2

UVPINNOITE
KAIKISSA

S

R

Kaviaari-Kirppu 3

Kirppu 1

Droppi, 2 g
Pisaranmuotoinen Droppi on suunniteltu ahvenen pilkintään. Painonsa ansiosta se vajoaa
sukkelasti syvään veteen. Parhaimpaan lopputulokseen pääset käyttämällä 0,14 – 0,20
monofiilisiimaa ja sopivaa vapaa. Droppi sopii myös kirjolohen kalastukseen, kokeile
fluoresoivan punaista väriä. Koukkuun kannattaa laittaa muutama kärpäsentoukka tai
pieni pala katkarapua kirjolohelle.

S

Timanttitoukka 20 mm/2 g
Timanttitoukka on toukkaa imitoiva Kirppu, joka on valettu terävän ja kestävän koukun ympärille.
Timanttitoukan silmiksi laitoimme pienet punaiset timantit, jotka välähdyksillään kiinnittävät kalan
huomion. Kalastavia värejä löytyy ahvenelle, siialle, harjukselle ja kirjolohelle.

GL/R/BL, UV
C

S

GL/Pink/W, UV

GL/R/BL, UV
GL/GR/R, UV

FR

GR/FYe/FR
G

R-BL

GL/Pink/W, UV

50

GL/GR/R, UV
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Käyhän Kuusamossa!

Kuusamo on tunnettu komeista ja kalaisista koskistaan, kirkkaista ja kalaisista järvistään ja
Kuusamon Uistimesta. Käännähän siis nenä kohti Kuusamoa ja tule kokemaan komeaa luontoa
ja upeita elämyksiä esimerkiksi Oulanka-, Kuusinki- tai Kitkajoella, Kuusamo-, Kitka- ja Iijärvellä
tai lukuisissa pienemmissä, rauhallisissa ja kalaisissa kohteissa. Samalla olet tervetullut
piipahtamaan Kuusamon Uistimella.
Meille löydät helposti. Aja 5-tietä n. 5 km Kuusamon keskustasta kohti Rukaa. Oikealla puolella tietä näet lippumme ja opasteemme tehtaanmyymäläämme. Myymälässämme on Kuusamon
Uistimen tuotteita uutuuksista klassikoihin, II-laadun tuotteita ja edullisia poistotuotteita sekä
paljon erilaisia kalastukseen ja eräretkeilyyn liittyviä tarvikkeita. Myös matkamuistot ja tuliaiset
saat saman katon alta. Emme myöskään ole unohtaneet lapsia; leikkipaikka ja luonnonkalaakvaario antavat mukavan lomamuiston. Uusi skandinaavisen sisustuksen ja pukeutumisen
lifestyle-myymälä on tehtaanmyymälän kainalossa. Tervetuloa tutustumaan uudistuneeseen
myymäläämme. Läheiseen lampeen myymme kalastuslupia; saaliiksi saatu kirjolohenvonkale
saa kummasti niin aikuisen kuin lapsenkin suupielet onnelliseen hymyyn.

Tervetuloa Kuusamo-kauppiaan luo ottaville ostoksille:

Kuusamon Uistin Oy, Professori Räsäsentie 1–2, 93600 Kuusamo
Puh. (08) 860 3400, kuusamo@kuusamonuistin.fi
Tehtaanmyymälä ja Suvanto Lifestyle puh. (08) 860 3466, shop@kuusamonuistin.fi
www.kuusamonuistin.fi
Kuusamon Uistin Oy

Suvanto-Lifestyle Kuusamo

