
Kuusamon tuotekuvasto ja

KALAMIEHEN OPAS 2014

Ei kalavaleita, vaan aitoja tarinoita.



60 mm/15 g

Vuoden 2014 Vuosiuistin® Kaira on uusi viehemalli. Vieheen erikoinen muoto antaa sille houkuttelevan ja
epäsäännöllisen liikkeen. Erikoinen kylkikuvio taittaa houkuttelevasti valoa saaden kalat iskemään viehee-
seen halukkaasti. 

Vuosiuistimessa on kolme kalastavaa kokoa, joissa 24 karaatin kultaus.

Vuosiuistin® 2014 Kaira

75 mm/22 g 90 mm/29 g
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Nauti kalastuksesta ympäri vuoden 

Suomessa kalastuksen ystävillä on ainutlaatuinen 
mahdollisuus ottaa ilo irti jokaisesta vuodenajasta. 
Voidaan sanoa, että jokaiselle kuukaudelle osuu 
jonkin kalalajin tai kalastusmuodon sesonki. Niitä 
tutkimalla voi kalastusharrastusta syventää entistä 
mielenkiintoisempiin sfääreihin.

Jotta pääset juonesta kiinni, otetaan muutama 
esimerkki. Syksyn voisi olettaa olevan yksi pitkä, pimeä 
ja hieman tylsältä tuntuva kalastuskausi. Tarkemmin 
kalojen käyttäytymistä tutkimalla koko syyskausi alkaa 
vaikuttaa hyvinkin mielenkiintoiselta. 

Kalavesiä runtelevat elo-syyskuun vaihteessa 
ensimmäiset syysmyrskyt, ja yöt alkavat olla kylmiä. 
Tämä tarkoittaa, että vesi alkaa viilentyä. Kaloille veden 
viilentyminen ja päivän valoisan ajan lyhentyminen 
merkitsevät, että on aika valmistautua talveen. Ahvenet 
ja kuhat aloittavat parveutumisen. Ne siirtyvät 
kesän paikoilta syyspaikkoihin eli virtaaviin salmiin ja 
matalikoiden reunamille. Kalat ovat siirtymisen aikana 

erityisen aktiivisia ja ottavat hyvin uistimiin. Tämä hetki 
kannattaa tunnistaa, ja silloin on syytä lähteä ahven- ja 
kuhajahtiin.

Puhutaanpa seuraavaksi loppusyksyn kalastuksesta. Se 
on ison hauen aikaa. Viimeiset viikot ovat todennäköisiä 
ennätyshauen saantipäiviä. Loppusyksystä lahna- ja 
särkiparvet uivat matalissa lahdissa. Niitä seurailevat 
isot hauet, jotka käyvät nappaamassa lahnan tai muun 
ison särkikalan ateriaksi aina silloin tällöin. Kalastaja 
voi tunnistaa lahnalahdet sameasta vedestä. Särkikalat 
pöllyttävät pohjaa, jolloin vesi muuttuu muuta aluetta 
sameammaksi. Heitä sinnikkäästi sellaisia lahtia isoilla 
lusikkauistimilla, niin voit saada elämäsi hauen.

Heti, kun kalavedet saavat jääkannen päälle, alkavat 
pilkkimiehen kulta-ajat. Etelä-Suomessa on tullut 
muoti-ilmiöksi jokisuupilkintä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pilkkimiehet hakeutuvat merenlahtiin, joihin laskee joki. 
Silloin tavoitelluin saaliskala on kuha, mutta jokisuista 
saadaan myös ahvenia ja joskus haukia. Tunnetuimpia 
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Eri kalastussesonkien tunnistaminen parantaa saaliita. 
Syventymällä hieman eri kalastusmuotoihin ja kalojen 
liikkeisiin kehität harrastustasi entistä pidemmälle. 
Se ei ole vaikeaa, sillä lehdistä ja internetistä löytyy 
paljon tietoa. Voit aloittaa esimerkiksi tämän esitteen 
lukemisella, jonka jälkeen olet taas askelta parempi 
kalastaja. Vieheistä sinun ei kannata huolehtia. 
Me olemme miettineet ne jo valmiiksi jokaiseen 
tilanteeseen – valitse vain oikea viehe suositustemme 
mukaisesti, niin onnistunut kalareissu on tiedossa!

Kireitä siimoja vuodelle 2014!

Kimmo Korpua

jokisuiden kalastuspaikkoja pääkaupunkiseudulla 
ovat esimerkiksi Porvoonjokisuu ja Sipoonlahti. Jäällä 
liikkuessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta 
alkukaudesta, sillä virtaavan veden vuoksi vesi jäätyy 
epätasaisesti.

Sisämaan pilkkikausi alkaa joskus jopa lokakuussa. 
Ensimmäisiltä pilkkijäiltä saadaan erityisen hyvin sii-
koja. Meillä Kuusamon seudulla on suosittua siian 
kalastaminen jokisuilta. Vuodesta toiseen ajankohta 
osuu isänpäivän nurkille. Silloin on noin kahden – 
kolmen viikon verran aikaa nostaa hienoja siikasaaliita. 
Ajankohta on tarkka – siiat ovat näet nousemassa 
jokiin kutemaan ja siksi ovat suurina parvina silloin. 
Siiankalastus on monelle Koillismaan pilkkimiehelle 
koko talven kohokohta. Ensimmäiset pilkkiviikot ovat 
myös kirjolohen pilkinnässä kauden parhaimmat. Kalat 
ovat aktiivisia ja ottavat isoihin pilkkeihin hanakasti.

Jokaiselle kuukaudelle löytyy jokin kalastuksen seson-
ki, josta kannattaa ottaa ilo irti. Jopa keskitalvella helmi-
kuussa on yksi mainittava kalastuksellinen kohokohta. 
Made on siitä erikoinen kala, että sitä saa parhaiten 
kesken kovimman talven. Sen kalastuksessa on ekso-
tiikkaa, jota eivät voi varmasti monet ulkomaalaiset 
kalamiehet edes kuvitella. Sitä pilkitään loppuillasta pi-
meässä tai kuunvalossa. Mateenpilkkijät kokoontuvat 
vuosi toisensa jälkeen samoille matikkalahdille lämpi-
mästi pukeutuneina. Kalatarinat sinkoilevat pilkkijöiden 
välillä, ja samaan aikaan keskittyneesti vapaa heilutetaan 
varovaista madetärppiä odottaen. Välillä lähimetsästä 
pöllö huhuilee. Lämmin juotava termospullosta 
kruunaa tunnelman.

Listaa kalastuksen sesongeista voisi jatkaa jokaiselta 
kuukaudelta. Olemme ripotelleet tiedonjyväsiä pitkin 
tätä esitettä. Me Kuusamossa suunnittelemme tuotteita 
ottaen huomioon kalavesien vuodenkierron. Meillä 
on valikoimassamme niin kutsuttuja yleisuistimia, joilla 
voi kalastaa lähes ympäri vuoden. Esimerkiksi joitakin 
Räsäsen malleja voi käyttää yhtä hyvin pilkkinä kuin 
heittouistimena. Kokemuksen tuoman tietotaitomme 
ansiosta olemme yleisuistinten lisäksi luoneet mallis-
toomme eri kalalajeille ja kalastussesonkeihin tar-
koitettuja vieheitä. Yllä mainitun siian alkutalven pilk-
kisesongin vieheiksi käyvät mainiosti Kuusamon Kirput. 
Jos haluat kokeilla helmikuussa madepilkintää, meillä on 
tarjota juuri siihen tarkoitukseen soveltuva Madepilkki 
Nestori.



Räsänen, 50/11 Helmi

Räsänen, 60/15 Helmi

FYe/FR-C GR/FYe/FR-S

Li/R/S-S

BR/B-CBLU/GR/S-C

Räsänen, 70/20 Helmi

BLU/B-S

GR/B-C Li/R/S-S

BR/B-C

6

Uutuudet 2014
Valmiiksi testatut uutuudet   

Pidämme tärkeänä, että vieheemme sopivat jokaisen kalastajan kalastustyyliin. Puhumme paljon yleisuistimista. Tarkoi-
tamme sillä sitä, että niin sanotulla yleisuistimella saa eri kalalajeja riippumatta vuodenajasta. Suunnitteluvaiheessa olem-
me ottaneet huomioon kalojen käyttäytymisen – iso osa petokaloista suosii noin seitsemän sentin mittaisia uistimia. Sitä 
kokoluokkaa oleva lusikka, esimerkiksi Räsänen, on hyvä valinta. Valitse Räsäsen Seiska, jos sinulla ei ole aikomusta hank-
kia kuin uistin tai pari. Saat sillä niin haukia, kuhia, taimenia kuin isoja ahvenia. Se on yleisuistin, joka sopii vasta-alkajalle 
ja kokeneelle kalastajalle.

Kalojen houkuttelemiseksi on olemassa paljon erikoiskonsteja. Neuvomme tässä esitteessä, miten kelauksen pysäyttä-
mällä tai vapaa nykäisemällä saadaan uistimelle lisää houkuttelevuutta. Ne vippaskonstit eivät ole kuitenkaan välttämättö-
miä, sillä lusikkamme ja lippamme antavat kalaa myös tasaisella kelaamisella. Lähtökohtamme uistimen valmistuksessa on 
se, että uistimen on oltava pyytävä sellaisenaan!

Kuusamosta kuuluu myös tänä vuonna! Useisiin lusikkamalleihin on tullut liuta uusia värejä, joista olemme saaneet vihiä 
uistintestaajilta. Vieheet tehdään miellyttämään kalan silmää. Ei kalastajan, vaikka ne niin koreilta näyttävätkin. Uutuusväriä 
valmistelemme vähintään pari kalastuskautta. Värit syntyvät kokemusten ja onnistumisten kautta. 

Räsäsen malleihin on tullut useampia hienoja värejä, jotka on toteutettu aivan uudella pintakäsittelymenetelmällä. Paina-
vassa Lätkässä on myös uusi ottiväri, jossa molemmat kyljet ovat kauniin fluorikeltaiset punaisilla pilkuilla ryyditettynä. 
Lisäksi Lätkästä löytyy myös utuisen ja sumuisen kelin erikoisväri. Monet kokeneet taimenen kalastajat vinkkaavat, että 
sumusäällä vieheessä tulisi olla aniliininpunaista väriä. Lätkän uutuusvärissä vatsa on sävytetty juuri siihen väriin. Proffan 
13-senttiseen toimme muista malleista tutun haukivärin eli BLU-C:n. Se oli myös kalastuskentältä kuuluneiden toiveiden 
aikaansaannosta!



Uutuudet 2014

Taiga, 85/24

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

R/FYe-C
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Kuusamon Facebook -fanisivulla voi nähdä, kuinka suomalaiset ovat saaneet kuusamolaisilla kalaa vuonna 2013. Eihän 
siellä ole kuin osa, mutta käy kuitenkin tutustumassa www.facebook.com/kuusamonuistin. Sivuilta voit lukea uu-
sia vinkkejä ja jakaa tarinan omasta saaliistasi.

Tutustu uutuuksiin tässä oppaassa ja kysy niitä kalastuskauppiaaltasi! Löydät valikoimastamme monta pyytävää viehet-
tä. Valitset sitten vanhan klassikon tai tämän vuoden uutuuden, saat jokaisella niistä kalaa! 

Lätkä, 70/14

Lätkä, 70/25

Lätkä, 55/10

BL/S-S BLU/S/R-S

BLU/R/Ye-C Ye/S/BLU-S

R/FYe-C

R/FYe-FYe

BL/Li/BLU/GR-S

BL/Li/BLU/GR-S BLU/R-S R/BLU/W-S



Uutuudet 2014
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Professor 2, 90/26 Helmi, painava

Professor 0, 130/44  Helmi

Professor 3, 75/12  Helmi

O/Li/BLU-S R/Ye/BLU-S

BLU/Ye/R-C

BLU/O-CBLU/Li/O-C

BLU/C



Kuusamo Variant - vaappu vuosien takaa

1980 -luvulla kehitty vaappu otettiin valmistukseen yleisön pyynnöstä. Heijastinrunkoinen väriä vaihtava vaappu. Variantin 
runko on erittäin kovaa muovia. Kuhan, hauen, taimenen ja ahvenen kalastukseen.

Kuusamo Variant

Variant, 100/16 Syvänne

Variant, 100/15 Pinta

Pink

Pink

Ye

Ye

Variant, 70/8 Pinta Variant, 70/11 Syvänne

BL/Ye Ye

Puukala, 110/20

Klassikkovaappu Puukala

Kuusamon Puukala valmistetaan edelleen punahongasta täysin käsityönä.  Huolellisesti sorvattujen runkojen värit ovat 
vanhoja klassikkovärejä. Puukala ui hyvin hentoisella pienellä liikkeellä. Jos haluta tuunata uintia, käännä leukalappua 
varovasti eri asentoihin.Tämä vaappu on erityisesti hauen herkkua. Terävissä koukuissa isokin hauki pysyy kiinni. Myös 
ennästysahvenia tällä on saatu.

Kuusamo Puukala

1

7

8
15

20

65

9
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Tulinen tärppi. Metrinen ilmaloikka. Raivokas syöksy. 
Hätää ja hyvää mieltä samassa sekoitussuhteessa... Kii-
tos kirjolohen, tällaisia kalastuselämyksiä pääsee koke-
maan nykyisin jopa suurten kaupunkien sydämessä.

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva kirjolohi näki Suo-
menniemen ensimmäisen kerran jo 1800-luvun lopul-
la. Tuolloiset yritykset luontaisen kalakannan luomiseen 
kuitenkin epäonnistuivat, eivätkä ne ole onnistuneet lu-
kuisissa yrityksissä myöhemminkään. 

Syystä tai toisesta kirjolohi ei kykene lisääntymään ve-
sissämme, mutta laitoksissa sen kasvatus on helppoa ja 
tuottoisaa. Niinpä tästä kauniista lohikalasta on tullut 
ylivoimaisesti tärkein viljelylajimme sekä myös yleisin lo-
hensukuinen taistelija vapakalastajan siiman päähän.

Koska kaikki vesistämme tavattavat kirjolohet ovat lai-
toskasvatteja, kirren pyynti keskittyy pelkästään sinne, 
minne tankkiauto on käynyt kalasatseja kumoamassa. 
Tavallisimpia “Scanian kutukohteita” ovat istutuslammet 
ja koskikalastuspaikat, mutta jonkin verran lohia laske-
taan erilaisina velvoitteina isoihinkin vesistöihin. Lisäk-
si myrskyt ja tulvat saattavat avata laitoskasvateille pa-
koreittejä rikkomalla verkkokasseja ja maa-altaita, jo-
ten joskus kirjoloheen voi törmätä sangen yllättävis-
sä yhteyksissä.

Tyypillisimpiä kirrekohteita ovat kuitenkin säännölli-
sin istutuksin hoidettavat kosket sekä lammet, jollainen 

löytyy myös Kuusamon Uistimen tehtaan takapihalta. 
Näissä vesissä kalastamiseen tarvitaan yleensä paikka-
kohtainen lupa. Se maksaa tavallisesti noin 10-20 euroa 
vuorokaudelta. Luvan voi usein maksaa netissä, tai aina-
kin sieltä löytyvät tiedot myyntipaikoista.

Normaalisti lupaan sisältyy saaliskiintiö, joka vaihte-
lee rajoissa 1-3 kalaa per lupa. Myös muihin paikkakoh-
taisiin sääntöihin kannattaa tutustua ennen vesille sän-
täämistä.

Aktiivinen kesästä talveen

Kirjolohi liikkuu ravinnonhaussa ympäri vuoden, joten 
sen pyyntikausi kattaa täydet 12 kuukautta. Mutta kuten 
kalastuksessa aina, kaikki päivät ja tunnit eivät ole lähes-
kään samanarvoisia.

Kevätkutuinen kirjolohi on muiden lohikalojen ta-
voin aktiivisin viileässä vedessä, kun taas vedenlämmön 
noustessa yli 20 asteen kalat tuntevat olonsa tukalaksi 
ja menettävät ruokahaluaan. Kesän kuumimmat jaksot 
ovatkin laihojen saalisreppujen aikaa lukuun ottamatta 
niitä paikkoja, joissa vesi pysyy viileänä esimerkiksi run-
saan lähteisyyden ansiosta.

Sen sijaan keväällä ja syksyllä ei lämpöongelmia esiin-
ny, joten kirjolohet  liikkuvat ja käyvät pyydyksiin. Tosin 
syyskalastusta sekoittaa hieman 11.9.-15.11. sattuva tai-
menen ja lohen kutuajan virtavesirauhoitus, mutta tä-
mäkin rajoitus on monissa kirjolohipainotteisissa kala-
paikoissa kumottu. Toki saaliiksi sattuvat lohet ja taime-
net pitää tänä aikana vapauttaa.

Myös pilkkiin kirjolohi iskee, mutta varmimmin ensi- ja 
kevätjäiden aikaan. Keskitalvella kirrejä ei moniin kohtei-

Kirjolohta jahtaamaan
Jari Tuiskunen, Erä-lehden kalastusasiantuntija

Kirjolohi on vahva kala, joten väsytys pitää tehdä huolella 
ennen kuin haavimiseen ryhdytään.

Kirjolohia istuttamalla on monista urbaanivesistä saatu 
mielenkiintoisia kalastuskohteita.
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siin, varsinkaan virtavesiin, edes istuteta, mikä tietenkin 
lisää hiljaisuutta pilkkisiiman märemmässä päässä.

Tässä jo lipsahtikin sana, joka kirjolohen kalastajan huu-
lilla maistuu erityisen makealta: Istutus. Varsinkin viileää 
veteen tehdyt istutukset alkavat tuottaa saalispalautet-
ta nopeasti, joskus heti tankkiauton perävalojen hävittyä 
lähimmän mutkan taakse. Mutta jo seuraavana päivä-
nä saaliin saaminen voi olla paljon vaikeampaa, kun tyh-
mimmät on ongittu pois ja hengissä selvinneilläkin on 
kipeitä koukunpistoja leuoissaan.

Sen sijaan istutus lämpimään veteen saattaa tuottaa ka-
lastajille tylyn pettymyksen. Gladiaattorit pitävät suun-
sa supussa ja aloittavat ateriointinsa ehkä vasta päivien 
päästä. Tällöin puheet pullalohiksi haukutuista syömäau-
tomaateista kuulostavat vahvasti liioitelluilta.

Kirjolohia koskilta

Koskikalastus on todella jännittävää puuhaa, eikä vähi-
ten juuri kirjolohen ansiosta. Tämän amerikantuliaisen 
myötä monista varsin vähäpätöisistäkin virroista voi ny-
kyisin saada komeita lohikaloja kotiin viemisiksi. Eikä kir-
jolohen kanssa tarvitse miettiä uhanalaisuusasioita. Saa-
liin voi ottaa ruoaksi hyvillä mielin.

Jos samassa vesistössä elää rinnakkain taimenia, kannat-
taa - ja monessa tapauksessa kalastussäännön mukaan 
pitääkin - erityisesti luonnonkantaa olevat taimenet las-
kea takaisin. Ne tuntee leikkaamattomasta rasvaevästä 
ja “kurttaantumattomasta” selkäevästä.

Koskissa kirjolohet viihtyvät samantapaisissa paikoissa 
kuin isommat taimenet. Kosken niskalla ja alasuisteessa 
tärpin odotusarvo on yleensä korkealla, elleivät ne ole 
kovin matalia. Itse koskeen kovertuneet montut, joiden 
yläpuolelle muodostuu usein tyynempi niin sanottu pei-
li, ovat todellisia hot spotteja. Samoin niitä ovat isojen 
kivien etu- ja takapuolet, kosken reunassa olevat syvät 
taskut ja kivisärkkien takuset. 

Myös rauhallisemmin soljuvat nivat ja suvannot voivat 
tarjota mieluisia lymypaikkoja rasvaevän kantajille, eri-
tyisesti, jos kosket ovat hyvin matalia ja ilmeettömiä. 
Varsinkin puroilla ja pikkujoilla kalastus keskittyy usein 
juuri tällaisille virranosille.

Pitää myös muistaa, että vuodenaika vaikuttaa ottipaik-
koihin. Hyvin kylmässä vedessä kirjolohet majoittuvat 
mietojen virtausten alueille, kun taas kesähelteillä kalat 
viihtyvät hapekkaampien kuohujen katveessa. Niin sa-

Viiden sentin Räsänen on koitunut monen kirjolohen kohtaloksi. Varsinkin kylmän veden aikaan pellit ovat tehokkaita.
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Hienosti haavittu!

nottu kosken lukeminen on arvokas taito kaloja haetta-
essa ja kohenee varmasti kokemuksen karttuessa.

Koskikalastuksessa on usein tärkeää saada viehe kalo-
jen oleskelusyvyyteen eli pohjan tuntumaan. Mitä sa-
meampi vesi, sitä lähempää kalan kuonoa pitäisi vie-
heen kulkea tullakseen huomatuksi. Kirkkaammissa ve-
sissä kala voi toki noutaa tarjouksen jopa pinnalta, ku-
ten pintaperhokalastajat tietävät, mutta varsinkin sy-
vempiä monttuja ronkittaessa pohjataktiikka on yleen-
sä tuottoisampi. Ellei muu auta, siimaa voi hieman pai-
nottaa.

Pyyntikohteena istarilampi

Tyypillinen istarilampi on muutaman hehtaarin luon-
nonkaunis metsälampi, jonka alkuperäisiä asukkaita ovat 
lähinnä ahven, hauki ja särki. Parhaassa tapauksessa vesi 
on kirkasta ja lähdepitoista, jolloin se säilyy viileänä ja 
hapekkaana kesälämpimilläkin pitäen kalat aktiivisina.

Myös lammilla on omat ottipaikkansa. Joskus ne paljas-
tuvat tuikkivien kalojen perusteella, useimmiten kuiten-
kin omaan vesistönlukutaitoon turvautuen. Niemien 
kärjet, lahdenpoukamat, matalikkojen reunat, purojen 
suut ja joskus syvän veden päällinenkin voivat antaa tu-
lisia tärppejä. Rantakalastaja löytää suosituimmat heitto-
paikat helposti maaston kuluneisuutta tarkkailemalla.
Varsinkin kylmän veden aikaan kirjolohet pysyttele-

vät mielellään rantojen tuntumassa, jolloin tarjo-
ukset ylettyvät kalojen naamapuolelle ilman on-
gelmia. Mutta suuremmilla järvillä ja erityisesti ke-
sälämpimillä lohet pakenevat mieluusti “selkäve-
sille”, jolloin ulottuvuus saattaa loppua kesken. Sil-
loin kannattaa vuokrata vene, mikäli sellaista palve-
lua on tarjolla.

Myös pilkillä kirjolohen tavoittaa mieluummin ma-
talasta kuin syvästä vedestä. Rantavyöhyke paksuu-
deltaan 1-4 metriä lienee useimmilla kirrelammilla 
kaikkein otollisin paikka yrittää. Hyvin kirkkaissa ve-
sissä kannattaa kuitenkin välillä kokeilla jopa 5-10 
metristä. Mutta mitä lähemmäs kevättä tullaan, sitä 
matalammalle muuttuu onginnan painopiste.

Lohien lounaaksi

Istukaskirjolohi on tavallisesti noin kilon puolen-
toista painoinen, joten sen narraamisessa voi käyt-
tää kevyehköä tai jopa ultrakevyttä vapakalustoa ja 
ohutta siimaa, vaikkapa 0,12-0,15-millistä kuitua tai 
0,20-milllistä monofiilia. Keveyden puolesta puhuu 
sekin, että myös kirjolohivieheet ovat pienehköjä, 
harvemmin yli 15 gramman painoisia.

Maamme ehkä tunnetuin kirjolohen kuolinsyy on 
viisisenttinen Räsänen. Helppo heittää, uinniltaan 
eloisa niin koskissa kuin seisovissakin vesissä, kul-
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Lätkä maittaa kirjolohelle niin kesällä kuin talvellakin.

Kirjolohen lampikalastus tarjoaa rattoisaa vaihtelua isoilla vesillä liikkumisen lomaan. Täällä ei kovista tuulistakaan ole haittaa.

kee tarvittaessa syvällä tai matalalla ja pyytää jopa jään 
alta pilkkinä käytettäessä. Välttämättä kirjolohen kalasta-
ja ei muita vieheitä tarvitse kuin rasiallisen eri värisiä vi-
tos-Räsäsiä.

Melkein Räsäsen veroinen suosiossa on 7-senttinen ja 
14-grammainen Lätkä, jota niinikään voi hyödyntää sekä 
heittokalastuksessa että pilkkimisessä, kuten myös Pro-
fessor 3 Onegaa.

Aina ei lusikka kuitenkaan toimi toivotulla tavalla. Silloin 
kannattaa kokeilla lippaa. Esimerkiksi Kuf- ja Loimu-lip-
pa ovat testatun tehokkaita matalista ja lämpimistä ve-
sistä kalastettaessa, mutta saattavat ne toimia kylmällä-
kin. Jos lippa pitää saada syvälle, Kuusamo Volframi -li-
pasta löytyy apu.

Erittäin tehokkaita ovat myös pienet, tiheäpotkuiset 
vaaput sekä liitseiksi kutsutut perhojigit, joita käytetään 
varsinkin kranttuja lohia jallitettaessa. Ja sellaisiahan kir-

jolohista nopeasti tulee istutuksen jälkeisten hullujen 
päivien mentyä ohitse.

Pilkkeinä tehokkaita ovat paitsi edellä mainitut lusikat 
myös Kirput sekä pienet tasapainopilkit tyyliin Super-
Survari. Lusikoiden paras pyyntiteho rajoittuu yleensä 
hyvälle syönnille, kun taas Kirput ovat parhaimmillaan 
arkoja kaloja jahdattaessa. Tasapainot taiteilevat ehkä 
tässä välissä.

Kuusamon Kirpuista jopa kaikkein pienimpiä voi kirjolo-
helle tarjoilla, sillä koukku kestää kyllä maltettaessa vä-
sytellä kalaa ylösotossa. Koukkuun pannaan syötiksi pari 
kärpästoukkaa tai palanen pakastekatkaravun pyrstöä.
Lusikka ja tasapaino eivät syöttiä välttämättä tarvit-
se, mutta monet maustavat niitäkin muutamalla kärpäs-
toukalla.

Räikeä värimaku

Vieheiden loputtomasta värimaailmasta voi karkeasti 
todeta, että kirjolohi pitää ärsykkeistä. Papukaijaksi kut-
suttu eli koodikielellä GR/FYe/FR-S on tässä lajissa ken-
ties tunnetuin. Varsinkin vastaistutetut ovat heikkona 
näihin karkkeihin.

Mutta hullujen päivien jälkeen ahmattien värimaku 
yleensä muuttuu. Kalat ovat jo huomanneet, että kau-
niit pellinpalat aiheuttavat leukasärkyä ja oppivat niitä 
varomaan. Tällöin on syytä kokeilla paljon vaatimatto-
mampia, maanläheisiä värejä, vaikkapa ihan perustaval-
lista kupari-hopeaa.

Tärkeää on vaihdella vieheitä, sillä oikean ottipelin löy-
tyessä tärppi saattaa tärähtää ensimmäisellä heitolla tai 
pilkintiputuksella. Eikä koskaan voi olla varma, mikä pe-
littää milloinkin.



N-C

CBLU-C

GR-C

Ye/BL/R-S
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GR/G/S-S   

Professor 00 GT, 180/70

Professor 0, 130/44  Helmi

Professor 1, 115/27

Ajatonta uistinmuotia

Professorilla saa kalaa. Se on todettu jo monen sukupolven ajan. Jos pyydät jotain kalastusta harrastavaa ikäihmistä 
mainitsemaan muutamia maineikkaita lusikkauistimia, hän suurella todennäköisyydellä kertoo Professorista. Nämä 
ovat ajattomia uistimia. Eivät kalojen vaistot ja halut ole muuttuneet historian saatossa mihinkään. Kiinnitä Professor 
-uistin siimaasi, niin saat ainakin haukia ja lohia. Pienemmillä malleilla tulee ahvenia ja taimenia.

Kuusamo Professor

GR/FYe/S-S   

BLU/R-S BL/Ye-S

N-C   

BL-C   

N-C   N-B   

C-S   

Mammuttilusikka! Otapa joskus tarkkailuun, kuinka suuri hauen suu todellisuudessa onkaan. Kymmenkiloisen luupään kita 
haukkaa helposti kilon lahnan. Parhaiten haukivesillä tämä lusikka toimii vetouistelemalla. Todella järeillä heittovälineillä 
voit myös heittää. Mainittakoon, että tämä iso Proffa on kunnostautunut myös suolaisempien merien kalojen pyytäjänä – 
urheilukalastajien keskuudessa haluttuja saaliskaloja, trevallyja, on kalastettu Intian Valtamerellä juuri tällä lusikalla.

Suuret hauet vaativat raskasta kalustoa! Tätä terästä eivät sintit lähde puraisemaan. Isoin hauki on aktiivisesti liikenteessä 
heti jäiden lähdettyä ja myöhäissyksyllä, jolloin kuura peittelee rantakiviä. Kelaa tätä viehettä rauhallisesti ja tee pysäy-
tyksiä. Kiskaise välillä lyhyt napakka nykäisy vavan kärjellä. Silloin lusikka pyrähtää puolisen metriä eteenpäin, mikä saa 
hauen hulluksi. Niin ja madeonginnan fanittajille tiedoksi, että tällä mallilla saa helmikuussa kalastettua matikoita.

Niin kutsuttu lohi-Proffa. Lohta uistelevan kalastajan kuuluu valita tämä uistin siimansa päähän. Voit muuten kiinnittää tämän 
uistimen siimaan kummasta päästä tahansa. Sitähän ei etukäteen tiedä, mitä uimatyyliä lohi lähtee suosimaan, joten on 
parempi pitää vedossa ainakin pari viehettä, jotka on kiinnitetty siimaan eri päistä. Lohen lisäksi tämä uistin toimii hauelle.

BLU/C

FYe/FR-C



BLU/FR-C

G/R/R-C FYe/O/BLU/S-S
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Professor 1, 115/19  Helmi, kevyt

Professor 1, 115/27 Helmi

Vaistoihin vetoava uistin 

Proffat roikkuvat saalistilastojen kärkipäässä vuosi toisensa jälkeen. Syynä sille ei voi olla mikään muu kuin se, että 
sillä saa kalaa. Professoreilla on jäljittelemätön kyky matkia parvesta erilleen joutunutta säikkyä pikkukalaa. Poikkeava 
pikkukalan käyttäytyminen herättää pedon mielenkiinnon. Oikeanlainen uinti ja värit vetoavat petokalojen vaistoihin. 
Siinä on sen kalastavuuden salaisuus!

Kuusamo Professor

GR-C   

B-S   

C

BL/FR-C   

BLU-C   BL/N-R   

N-B N-C   R/FR/N-C   

BLU/GR-B   

C S

Tällä Professorin kevyellä kilpikonnakuvioisella mallilla voit vetouistella ihan pintakalvossa. Keskellä kesää kovimpien 
helteiden aikana järvitaimen ja -lohi pintautuvat hetkeksi pimeän aikana pintakalvoon ruokailemaan Tämä on sen 
hetken viehe. Lohikalojen lisäksi voit käyttää tätä mallia hauen kalastuksessa. Kevyen painonsa vuoksi sinun tulee 
heittää sitä notkealla haspelivavalla. Se on lyömätön peli vesikasvien keskellä olevien haukien pyydystämiseksi. 

Kokeilepas vetouistella tällä! Niin tekevät monet menestyneet 
kalastajat. Joskus meiltä kysytään, miksi meillä on niin monia värejä 
tarjolla. Vastaus on siihen se, että Suomi on täynnä erilaisia vesiä – 
erityisesti erivärisiä vesiä. Kirkkaaseen ja suohumuksen värjäämään 
veteen on omat värinsä. Toisissa paikoissa on savisameaa vettä ja 
toisissa vihertävää. Laajasta värikartasta on helppo poimia juuri 
omaan kalastuspaikkaan soveltuva väri.

BL/R/Ye-C   

BL/FR/GR/FYe-C

KALAVINKKI
Kalavinkki: Loppusyksystä kelit ovat kylmiä 
ja sormet palelevat herkästi erityisesti 
silloin, kun hanskat kastuvat. Hankipas 
ohuen ohuita kumihanskoja. Laita ne 
käteen ja pistä niiden päälle ohuet 
sormikkaat. Vesi ei pääse ihoa vasten ja 
sormet eivät palele niin herkästi. Testattu ja 
hyväksi todettu! 
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Muuttumattomat makutottumukset 

Kalojen tottumukset ovat muuttumattomia. Se selittää, miksi Professorin menestystarina jatkuu vuodesta toiseen. Ka-
lat voivat kyllä vaihtaa tottumuksiaan olinpaikkojen osalta, mutta syy siihen on lähinnä paikallisten olosuhteiden muut-
tuminen. Proffalla on kyky jäljitellä petokalojen suosituimpien saaliskalojen käyttäytymistä. Kirkkaan hopeiset välähdyk-
set näyttävät pakoon pyrkivien särkien kyljen vilauksilta. Professoriin maalatut vihreän sävyiset värit tuovat taas peto-
kaloille mieleen ahvenen, joka käy ateriasta sekin. Professori vetoaa yksinkertaisesti petokalojen luontaisiin saalistus-
vaistoihin.

Kuusamo Professor

KALAVINKKI
Kalavinkki! Oletko hukannut 
kalapihtisi pudottamalla 
ne vahingossa veneestä 
veteen? Kiinnitä pihteihin 
veneliikkeissä myytävät 
avainten kelluttaja. 
Suurempiin pihteihin voi 
joutua laittamaan kaksi, 
jotta ne kelluisivat.

BL/FYe/GR/FR-C BL/R/BLU/W-S

S-CC-S R/Ye-S

Professor 3 Onega, Helmi 60/13

Professor 1, 115/36  Helmi, painava

BL/FR/Ye-C BLU/R-SBL/BLU-S

Ye/BL/R-S Ye/R/BLU-R

FR/W/Gre-CBR/BL-S

Gre/FYe/BLU-SGR-B N

Tämä heittomalli sopii hyvin taimenen kalastukseen. Jos et ole varma, millä värillä aloittaisit, valitse jokin hopeansävy. 
Oli sitten kysymys meritaimenesta tai järvitaimenesta, hopea on oikea väri. Meritaimen nimittäin syö mielellään 
hopeisen väristä silakkaa. Järvitaimenen herkkua ovat hopeana kimaltelevat muikut. Muista taimenelle katkouitto eli 
pysäytä kelaus täysin noin 5-10 sekunnin välein.

Viileiden vesien lohikalojen 
pyytäjä. Heitettäessä se lentää 
hyvin. Vedossa se ui hyvin niin 
hitaassa kuin nopeassa vauhdissa. 
Kesällä, kun hauki ottaa vilkkaasti 
uiviin vieheisiin, on tämä lusikka 
verraton pyytäjä. 
Sopii myös järvilohen ja 
–taimenen kalastukseen.



Professor 2, 90/18 

Professor 2, 90/13  Helmi, kevyt

Professor 2, 90/18  Helmi

Tee työtä parhaiden vieheiden löytämiseksi  

Suomalaisena yrityksenä meillä on hyvä käsitys siitä, millaisia ovat suomalaiset kalavedet ja mitä siellä kannattaa 
uittaa. Kumppaneitamme on asiantuntijaroolissa jokaisessa maan kolkassa, minkä ansiosta olemme osanneet ottaa 
huomioon erilaiset kalapaikkaolosuhteet riippumatta siitä, missä päin Suomea kalastetaan. Veden väri vaihtelee 
kalapaikoissa kristallinkirkkaasta savisameaan. Toisissa paikoissa toimivat pienet uistimet ja toisissa isot. Skaalaa 
valikoimassa on siis oltava. Mallistomme on vuosien aikana muokkautunut sellaiseksi, että jokaiseen olosuhteeseen 
löytyy aina sopiva väri. Opettele itse kalapaikkasi asiantuntijaksi! Se vaatii sinnikästä työtä ja kalassa käyntikertoja. 
Kokemuksen myötä sinulle jalostuu mielikuva siitä, mikä on paras vieheen malli ja väri juuri sinun kalapaikassasi. 

Kuusamo Professor

GR-C   

BL/R/N-B   BL-C   C-S   

N-B   N-C   

BL/FR-C   BL/N-R   B-S   

Li/N-B   N-B   N-C   

R/FR/N-C   Ye/N-C   

C S

Tällä uistimella saat haukia, kuhia ja lohikaloja. Olemme laittaneet tähän malliin kaksi kolmihaarakoukkua, jotta 
kaikkein vikkelimmätkin lohikalat pysyisivät kiinni. Testaapa huviksesi tätä mallia hauenpilkinnässä!

Onko järvitaimen tai -lohi mielessäsi? Tässä hehkeästi vedessä sädehtivä kilpikonnakuvioinen lusikka lohikalojen 
tavoitteluun. Kalavesiltä kuultua: Inarinjärvellä on viime vuosina saatu juuri tällä mallilla kehusaaliita. Mainitsivat, 
että hopeinen väri oli paras. Tarkkailemalla tämän uistimen uintia voit huomata, että se pyrähtelee eteenpäin kuin 
hätääntynyt pikkukala. Julman petokalan aistit valpastuvat, kun se kohtaa tämän uimarin. Se iskee kiinni, ja silloin on 
vapa taas notkollaan. Tätä mallia kannattaa tarjota myös meritaimenelle. Vetouistele sitä loka-marraskuussa.

Tässä hyvä vetopelti taimenen uistattelijoille! Punainen helmi hivelee ihmissilmää, mutta sillä on erikoislaatuinen mer-
kitys myös kaloille. Helmi on iskupiste. Oli sitten kyseessä taimen tai hauki, punainen helmi vangitsee kalan katseen ja 
punainen kimallus pistää vieheen ärsyttävyydelle viimeisen pisteen. Vinkiksi tämän vieheen käyttäjille: Jos tuntuu, että 
uistin ui liian lähellä pintakalvoa, hommaa pakkiisi Kuusamon Painosyvääjä. Sen avulla tavoitat syvemmälläkin uivat pedot.

BLU/GR-B   BLU/FR-C   BL/R/Ye-C   

C

BL/FR/GR/FYe-C

GR-C   C   FYe/O/BLU/S-S G/R/R-C
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BLU/R-S

GR-C

N-C

Professor 2, 90/26 Helmi, painava

Professor 2, 90/18 Ruohikko 

Nirsoille lohikaloille

Kuusamo Professor

BL/GR/FYe/FR-S BL/R/S-SBL/R/N-B

BLU-B

N-B

BL/BR/FYe/N-C

BL/O/BLU-S

BL/FYe-CBL/FR/Ye-C

BL/R/Ye-C BLU-C

BLU/Li/O-C

BLU/Ye/R-C

Ye/R/BLU-RN-C

BLU/O-C

GR/FYe/FR/BLU/N-B Gre/FYe/BLU-SGR-B

GR/G/S-S N-BGR/FYe/S-S

Tätä mallia on luonnehdittu jokilusikaksi. Se lentää hyvin ja kestää virran pyörteitä. Lohi ei aina nappaa perhoon tai vaappuun. 
Vilkkaasti kimaltelevaan lusikkaan lohi iskee aggressiivisesti. Tunnet tärpin vavassa, ja usein näet näyttävän loiskahduksen 
uistimen kohdalla. Kalastajat heittävät tätä uistinta virran poikki ja pomputtelevat pohjan tuntumassa. Vuonna 2013 saatiin 
lukuisia lohia Oulusta, Tenolta ja Tornionjoelta juuri tällä uistimella. Kurkkaa värikarttaa, suosikki ottivärisi löytyy varmasti!

Ruohikkouistinta tarvitaan, kun kalat ovat vetäytyneet kaislojen ja lumpeiden siimekseen. Nouseva vesi ikään kuin imaisee 
kalat mataliin rantoihin. Mikäs siellä on hauen saalistaa. Se maastoutuu kuvionsa ansiosta hyvin vesikasvillisuuden sekaan 
ja tekee sieltä täsmäiskuja pikkukalojen perään. Vesikasvit ovat puolestaan haaste kalastajalle – normaalit vieheet ovat 
heti vedenkukkaa täynnä, ja silloinhan petokala ei siihen iske. Tässä Proffan mallissa on erityinen suojakoukku, jossa 
metallisiivekkeet suojaavat koukkua vesikasveilta. Kun hauki iskee uistimeen, niin sanotut viikset painuvat kasaan ja 
neulanterävät koukut pureutuvat pedon leukaperiin.

FR/W/Gre-CBR/BL-S



N-B

Professor 3, 75/9  Helmi, kevyt 

Professor 3, 75/12  Helmi 

Professor 3, 75/12 Ruohikko 

Askelta lähempänä lohiateriaa! 

Seuraavaksi erityisesti lohikaloille sopivat Professorit.

Kuusamo Professor

Tällä kilpikonnakuvioisella Professorilla yhytät Tenojoen isoimman monttukeisarin! Suurimmat kojamot ovat harmillisen 
tarkkoja uistimista. Ne viittaavat kintaalla useimmille uistimille ja käyvät vain tekemässä pyörteet niiden lähelle. Tähän 
Proffaan kojamo kuitenkin haksahtaa normaalia useammin. Tällä mallilla voit myös vetouistella järvitaimenta ja -lohta.

Salakka on yksi kalojen tärkeimmistä ravintokaloista. Lähes jokainen petokala syö salakkaa jossain vaiheessa vuotta. 
Tällä Professorilla jäljittelet salakan hentoa ruumiinrakennetta ja hopealta säihkyviä kylkiä. Uita uistinta aktiivisesti. Tee 
nykäyksiä ja pysäytyksiä. Yleensä petokala narahtaa koukkuun juuri näiden temppujen jälkeen.

KALAVINKKI
Jos koukunteroitinta ei 
satu olemaan mukana, voi 
tylsyneen koukun teroittaa 
rannalta löytyvällä hieno-
pintaisella kivellä. Etsi 
tarpeeksi pieni kivi, jossa 
on mahdollisimman 
tasainen pinta. Hio tasai-
sin vedoin koukun kärjet 
teräviksi kiveä vasten.

Kiusallisen kivikkoiset kalavedet aiheuttavat harmaita hiuksia tavallisilla uistimilla kalastaville. 
Koukut ovat alituiseen kiinni kivissä ja kalastus keskeytyy. Varaa siis louhikkoiseen kohtee-
seen mukaan tämä koukkusuojalla varustettu Proffa, niin voit harjoittaa kalastusta ilman 
harmillisia kivitärppejä. Muista, että taimen pitää kivikkoisista paikoista. Tämän uskallat 
heittää sinne, missä kala on!

C S

B-S C

GR-C N-B

N-C

C-S

R/FR/N-CO/Li/BLU-S

BLU/GR-B

N-C

R/Ye/BLU-S

19

GR-CC-S N-B N-C

Professor 3, 75/12 

Jos mielesi tekee punalihaista, valitse tämä uistin. Juuri lohikaloille suunniteltu Proffa antaa kalaa niin koskella kuin 
järvellä. Heitä tai vedä.



Iso kala ei nirsoile, kun sillä on nälkä – se haluaa suuria makupaloja. Kun tähtäimessäsi on se suuri hauki, luota 
ehdottomasti Ison Räsäsen pyytävyyteen. Se sopii sekä heittelyyn että vetouisteluun. Ison Räsäsen väreissä on hyvät 
vaihtoehdot eri keleille ja eri tyyppisille vesille. Kevyemmät Räsäsen mallit ovat vetouisteluun tarkoitettuja, sillä niiden 
keveys mahdollistaa eloisan uinnin. Käytä keveissä uistimissa ohutta siimaa, silloin uistimen luontainen uinti säilyy.

20

Ei ole Räsäsen voittanutta 

Kuusamo Räsänen

FR/Ye/FR-S GR/R-C

R/BLU/R-S

GR-S R/BLU/R-S S-C

Räsänen, 90/28  Helmi 

Räsänen, 90/14  

Räsänen, 70/10  

Tällä vieheellä on vientiä haukivesillä, mutta sopii myös ahvenelle ja säyneille. Monet suomalaisista maineikkaista 
kalastusoppaista kertovat tämän lusikan olevan juuri se viehe, joka sopii kaikille kalastajille, kokeneille ja vähemmän 
kalastaneille. Tämä viehe sopii monenlaiseen uittotyyliin, nopeaan tai hitaaseen kelaukseen. Tämä Räsänen on 
erityisesti haukiuistin, mutta on sillä saatu ahvenia, säyneitä ja jopa 7 -kiloinen meritaimen Iniöstä syksyllä 2013.

Ruovikon ruoppaajiksi kutsutaan kalastajia, jotka pyytävät haukea uisteluvavoilla ihan kaislikon ja lumpeikon vierestä. 
Se on pettämätön tekniikka, jos haluaa saada paljon kalaa. Kiinnitä tämä viehe vetouisteluvehkeisiin. Siimaa ei tarvitse 
laskea ulos kuin 5-10 metriä. Pitkällä vavalla voit ohjailla uistimen kulkemaan tarkasti vesikasvillisuuden läheisyydessä. 
Tässä kalastusmuodossa on hauskaa se, että näet uistimen lähes koko ajan, mikä tarkoittaa, että näet myös hauen 
raivoisan iskun.

Lusikkauistinten monitaituri! Tästä uistimesta on syntynyt legenda Tenojoen varrella. Kahvipannun kyljestä murretusta 
kuparipellistä se nakuteltiin. Kun se ensi kerran kastui Tenon veteen, oli varmaa, että muutkin halusivat samanlaisia. 
Lohta nousi heti ensi kerralla. Tällä saa haukia ja isoja ahvenia suurien lohikalojen lisäksi. Seitsensenttinen Räsänen on 
vuosikymmenten lusikkaklassikko!

FR/BLU-S

BL/C-S

GR/FYe-S

BLU-CBL/R-S

C-S C/S-SC/R S-C

C/S-S

S-C

FYe/FR-C GR-B



Räsänen, 70/10 Ruohikko 

Räsänen, 50/11  

Räsänen, 50/11 Ruohikko 

Räsänen, 65/9 Veto

Joukko erinäköisiä Räsäsiä 

Räsäsen tuoteperheessä on monipuolinen joukko ratkaisuja vaativiin olosuhteisiin. Esimerkiksi pienillä Räsäsillä 
pyydetään kesällä pikkuruisista tunturipuroista arkoja lohikaloja. Vieheen pitää olla juuri sopivan kokoinen, jotta sillä 
pärjää pienimuotoisilla kalapaikoilla. Pienet Räsäset ovat siis näppäriä pilkkejä myös.
Muutamassa Räsäsen mallissa on kätevä ruohosuojaus. Ruohikko- Räsäsellä voi kalastaa paikassa, jossa perinteinen 
uistin on voimaton. Ruohosuojien vuoksi se erikoismalli ei jää kasveihin kiinni.

Kuusamo Räsänen

Petokalat vaativat ympärilleen suojaa. Esimerkiksi hauen saalistustekniikka perustuu siihen, että se vaanii ruovikoiden, 
lumpeiden tai kivikoiden siimeksessä sopivaa kohdetta. Kun sellainen tulee kohdalle, hauki iskee salamannopeasti kitansa 
siihen. Uistimen on siis selviydyttävä hankalistakin paikoista. Toisinaan vesikasvillisuus on niin tiheää, että koukkujen tulee 
olla ruohosuojattuja. Tässä Räsäsen mallissa on kyseiseen tarkoitukseen sopivat suojakoukut. Pistä tämä siimasi päähän, 
kun alat puimaan veden viljaa – eikä tässä tapauksessa tarkoiteta vesikasveja! 

Lusikallakin voi jigistellä! Kuha ja ahven nappaavat pohjan tuntumassa uitettaviin vieheisiin. Vajota viehe heiton päätteeksi 
pohjaan ja ala sen jälkeen vavalla nykien kelaamaan. Pidä pohjatuntuma, anna lusikan vajota pohjaan lepäämään sekunnin 
murto-osaksi. Ihan normaalina heittovieheenä tämä toimii loistavasti kirjolohelle ja jokitaimenelle.

Käytä Räsäsen ruohikkomalleja, kun nakkelet haukea lumpeikon tai kaislikon koloista. Kiinni jäävät vain kalat eikä ruoho!

Nyt kuulolle kaikki lohensoutajat! Tässä teille ratkaisu kovan virran soutuvieheeksi. Kyseinen Räsänen ei lähde 
pyörimään holtittomasti, vaikka siihen osuisi voimakas virran pyörre. Se säilyttää sulavan uintitaitonsa vedit sitten 
viehettä kovalla tai hitaalla vedolla. Kokeilkaa sen pyytävyyttä myös vetouisteluhommissa.

BLU

FYe-S

BL/R/S-SBL/Ye-S

GR

BL-C

C

GR/FYe/FR-S

C/Ruska-S GRBL-C C-S

GR/FYe/FR-B W/R/BL-BS-C

C FR-S

S-C

C-S

S-C

BLU/FR-S C-S

FGR/B-B

C/FR-C
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Räsänen, 70/20  Helmi, ruohikko

Räsänen, 70/20 

Räsänen, 70/8 Helmi, vetomalli

Yleisin saaliskalan koko on seitsemän senttiä 

Tieteellisesti on todennettu, että seitsemän senttiä on suomalaisten petokalojen keskimääräinen saaliskoko. Me Kuusamossa 
olemme tienneet sen jo vuosikymmeniä. Räsäsen seiskan on moneen kertaan todettu olevan sopiva kerta-annos niin hauelle, 
kuhalle, ahvenelle kuin taimenellekin. Kuusamon Uistin valmistaa Räsäset aina samaa alkuperäistä runkomallia mukaillen. Räsä-
sen värimaailma on hyvin laaja. Poimit Suomen kartalta minkä tahansa joen tai järven, löydät värikartasta juuri sopivan vaihto-
ehdon. Kuuntelemme kalastajia ja heidän vinkkiensä perusteella uusia värejä tulee joka vuosi. 

Kuusamo Räsänen

Ruovikon reunassa ne isot hauet suhisevat! Mikään ei ole harmittavampaa kalassa ollessa kuin se, että näet haukien mels-
kaavan kaislikon seassa, mutta et saa ongittua niitä. Tavallisen vieheen kun nakkaat sinne, se on oitis koukuistaan kiinni. 
Kuusamolainen älykäs ruohosuojakoukku ei jää kiinni, vaan sen teräsviikset pitävät esteet loitolla koukusta. Kun hauki 
puraisee koukkua, viikset painuvat kasaan ja neulanterävät koukut pureutuvat hauen leukaperiin. Parhaimmillaan tämä viehe 
on alkukaudesta, kun kaisla on lyhyttä niin kutsuttua tynkäkaislaa. Keskellä kesää todella isot ahvenet ovat lumpeikoiden 
keskellä, ja tässä ratkaisu niidenkin kalastamiseen.

Tämä malli sopii mainiosti ympärivuotiseen lohikalan narraukseen. Erityisen hyvä se on kirjolohelle ja taimenelle sekä 
raudulle. Parhaimmillaan se on heti ensijäiden tultua, kun kirjolohet ottavat isoihin pilkkeihin.

Tenon legenda! Lohensoutajien ykkösviehe, joka potkii näyttävästi koskenniskoilla ärsyttäen suurlohet ja pikkutintit 
nappaamaan. Moottoriuistelijoiden kannattaa tarjoilla tätä mallia järvilohelle ja -taimenelle.

BL/GR-BBL/BLU-S

BR-S C/S-S

B-S C-SBL/R-C

S S-C

Li/B-B

BLU

BL/Ye-S

FYe/FR-C

BR/FYe-C

GR-B

S-C

FR/BLU-SC-S

BR-S

BL/Ye-BBL-C

R/BLU/R-S

GR/FYe-S
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BLU/W/FR-S

Räsänen, 70/20  Helmi

Räsänen on pohjoisesta kotoisin 

Räsäsen historia juontuu pohjoisilta lohijoilta. Eräs lohestaja leikkasi kuparisen kahvipannun reunasta palasen, josta 
hän takoi eräolosuhteissa itselleen lusikkauistimen. Lohikaloja seitsemän sentin mittaisella lusikalla nostettiin pitkin 
pohjoisen vesiä. Näin syntyi Räsäsen legendaarinen muoto yli sata vuotta sitten – se sama muoto on nykypäivän 
Räsäsen jokaisessa yksilössä. Olemme tehneet alkuperäisestä erilaisia kokoja. Räsänen sopii lohelle, hauelle, kuhalle 
ja ahvenelle, talvella se sopii mateen pilkintään. Värejä suunnitellaan jatkuvasti lisää. Vuodelle 2013 on tullut myös 
muutama uusi ottava väri lisää. 

Kuusamo Räsänen

BL/Ye-S

BR/B-C

BLU

B-S

BL/O/BLU-S BL/R/S-C BL/R/Ye-CBL/R/BL-S

BL/Ye/FR-S

BL-C BL/GR/FYe/S-S BL/Li/BLU/W-S

BR/FYe-C

Li/R/S-SLi/B-BGR/FYe/FR-S

S-C W/O/BL/C-C

GR-BFYe/GR/BLU/W-B GR/FYe-SGR/B-C

BL/R/Ye/W-C BL/W/BLU/BL/O-S BL/W/BR/BL/Li-S

BL/W/GR/BL/Li-S BL/W/Li/BL/O-S

BL/W/BLU/BL/R-S

BLU/FYe/FR-S

Tästä ei uistinklassikko tunnetummaksi tule! Jokaisen kalastusjäärän pakista löytyy tämä uistin, jota pidetään monipuolise-
na pyytäjänä. Haet sitten  lohikalaa tai isoa haukea, valitse tämä uistin. Tämä on sopivan kokoinen suupala myös isolle ahve-
nelle. Ja tiedoksi kaikille: älä unohda Räsästä talvikalastuksessa. Juuri tämä uistin toimii hauelle ja mateelle! Vilkaisepa 2014 
värikarttaa. Olemme pistäneet esiin muutaman värin, joilla yllätät tulevan suven kalat.

BLU/B-S BLU/R-S

C

R/FR/FYe/Ye-S

23



S

24

O/FYe/BL-S

FYe/FR-C GR-BFYe/FR-S

GR/FYe/FR-S

FR-S

FR/BLU-SC-S

S-C

BLU/S/FR-S

BLU/W/FR-S

Räsänen, 60/15  Helmi

Räsänen, 50/11  Helmi

Räsäsellä saa kalaa joka vuodenaikana 

Monet kalastajat eivät ole tulleet ajatelleeksi, että Räsäsiä voidaan käyttää myös pilkkihommissa. Sama uistin, joka pyytää 
kalaa kesähelteellä, antaa talvella vähintään yhtä hyvin saalista. Räsäsen pienimmät mallit ovat loistavia pilkkejä. Erityisesti 
kirjolohen, raudun ja taimenen pilkkijät käyttävät sitä ahkerasti.

Kuusamo Räsänen

Rautu on arka ja ruokailutottumuksissaan hyvin nirso kala. Tämä viehe on suunniteltu raudun eli nieriän jallittamiseen. 
Rauduthan asuvat Lapissa tunturijärvissä ja hitaasti virtaavissa joissa. Jos olet varsinaisesti rautua kalastamassa, 
tarkkaile kalastuskohteesi veden pintaa. Etenkin tyynessä voit nähdä hentoja tuikkeja syntyvän veden pinnalle 
rautuparven ruokaillessa. Heitä tuikkien lähelle ja kelaa epäsäännöllisesti uistinta pintakalvossa. Raudulle kelausnopeus 
voi olla astetta rivakampaa kuin muille kaloille. Sanotaan vielä, että tämä malli sopii myös raudun pilkkikalastukseen.

Opetamme nyt sinua kalastamaan Räsäsellä kahdella uudella tavalla! Räsänen ei ole ainoastaan pelkkä tavallinen heitto-
viehe, vaan sillä voit kalastaa jigaustekniikalla tai pilkkien. Jigaus menee seuraavasti: Odota heiton jälkeen, että viehe va-
joaa pohjaan. Kelaa sen jälkeen viehettä parilla rivakalla kelan kammen pyöräytyksellä. Odottele sen jälkeen, että uistin 
vajoaa takaisin pohjaan. Toista tätä ja odota tärppiä! Jigaustekniikalla saat haukia, kuhia ja ahvenia. Räsästä voit käyttää 
myös pilkkinä, ja siihen juuri tämä malli sopii loistavasti! Laske Räsänen pohjaan ja kelaa se noin 20 cm pohjasta ylös-
päin. Nosta pitkiä nopeita vetoja pari kertaa. Odottele. Väristytä ja taas odottele.

BL/FR/W-B BLU/GL/B-B

FYe/FR-C GR/FYe/FR-S

BL/O/BLU-S

Li/R/S-SLi/B-B

W/R/BL-S

BLU/GR/S-C 

BL/R/Ye-C

BL-C

BL/R/S-S

BR/B-C

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/O/BLU-SB-S

BL/R/Ye-S

BL/W/R/B-B

BL/O/FYe-S

BLU/FYe/FR/S-S

R/BLU-S

BLU/GL/C-C



C-S

S-C

Räsänen, 40/6  Helmi

Lippa-Räsänen, 50/13

Ratkaisuja erikoisolosuhteisiin   

Kovan tuulen tai sateen aiheuttama nopea veden samentuminen tekee hallaa kalansyönnille. Sinun tulee äkkiä keksiä, 
miten kiinnittää kalan huomio huonoissa olosuhteissa. Kala osaa saalistaa näkönsä turvin, mutta sillä on myös tarkka 
kuulo. Lisäksi sillä on niin sanottu kylkiviiva-aisti. Pikkuruiset mustina pisteinä kyljessä näkyvät reseptorit mittaavat 
veden värinöitä. Siihen aistiin kannattaa vedota! Ratkaisu: Tarjoa sameassa kovaa meteliä tuottavia vieheitä. Niistä lisää 
seuraavaksi.

Kuusamo Räsänen

Mikrokoon Räsänen on valttia, kun kalastat kesähelteiden kuihduttamissa puropahasissa. Pienet lohikalat, kuten siika, 
harjus, purotaimen ja nieriä nappaavat hanakasti tähän vieheeseen. Käytä ohutta siimaa ja hyvin kevyitä välineitä. 
Tiedoksi niille, jotka eivät ole ultrakevyttä kalastusta kokeilleet: jäät helposti tähän kalastusmuotoon koukkuun – 
pienikin kala tuntuu isolta!

Kun kuusamolainen kalastuskeksijä pääsee valloilleen, syntyy lusikka, jossa on lippa! Tämä viehe pitää sellaista meteliä 
veden alla, että kaloilla pitäisi olla kuulosuojaimet! Lippa pärisee korkeataajuista rutinaa ja lusikka potkii veteen 
matalampia ääniä. Sameassakaan vedessä tämä viehe ei jää huomaamatta! Ryyditä pyytävyyttä valitsemalla vieheelle 
oikein ärsyttävä väri!

B/FR-B

R/BLU/R-S

GR/FYe/FR-S

C/FR-B FR-S/BL/Ye-C GR/FYe/FR-S/C-BL

LOIMU/S R/Ye-S
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BL/BLU-S BL/G/R-CBL-C

FR/FYe/BR-S

BL/Li/BLU/GR-S

R/FYe-C
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Vaihtoehtoja kaikille petokaloille 

Haluatko kehittää kalastusharrastustasi uuteen suuntaan? Kokeile lajikalastusta. Se tarkoittaa sitä, että yrität tavoittaa 
vuoden aikana mahdollisimman monia eri kalalajeja. Siinä on oma hauskuutensa, kun tavoittelet esimerkiksi säynettä ja 
toutainta lusikkauistimilla tai lipoilla. Lähes kaikki suomalaiset lohikalat on pyydystettävissä Kuusamon uistimilla. Olemme 
useaa kalalajia silmällä pitäen kehittäneet omat viehemallit. Muista, että Räsänen ja Professor eivät ole ainoita Kuusamon 
ottipelejä suurille petokaloillemme. Seuraavaksi esittelemme muutamia lusikkamalleja, jotka ovat suunniteltu juuri tiettyä 
kalalajia silmällä pitäen. Pyydä kalastuskauppiaaltasi esittelyä kaikista Kuusamon vieheistä!

Kuusamo lusikat

Monni,  70/22 Helmi

BL/BLU-S BL/GR/FYe-S BL/GR-S

BL/R/FYe/O-C BL/S-R

Monni,  60/15 Helmi

BL/BLU-S BL/GR/FYe-S BL/GR-S

BL/R/FYe/O-C BL/S-R

Taiga,  85/24

Meritaimenen kalastajat innostuivat tästä vieheestä sen verran, että kauppoihin on tänä vuonna tulossa rytinällä 
kolme uutta väriä! Musta-kupari väri on yllättänyt testikalastajat pilvisen sään taimenenkalastuksessa. Samainen väri 
toimii sisämaassa kuhalle ja hauelle humuksen värjäämissä kalastuspaikoissa. Taigan runko poikkeaa perinteisestä 
lusikkamallista. Sen perä on käännetty jyrkkään kulmaan, ja sen ansiosta se on erityisen monitaitoinen uimari. Se 
ui hitaalla kelauksella rauhallisesti pienin liikkein. Nopealla kelauksella se aloittaa epäsäännölliset sivusuuntaiset 
poukkoilut. Taiga sopii niin heittoon kuin vetoon.

Monni on varsin uusi tulokas Kuusamon uistinkaartiin. Tai uusi ja uusi – sen historia juontuu sodan aikoihin, jolloin 
se on suunniteltu, mutta se on pari vuotta sitten pienin uudistuksin tuotu takaisin tarjolle. Uistinmuotoilija Paavo 
Korpua on suunnitellut siihen virtausaukon, joka muodostaa veteen eräänlaisia mikrovirtauksia. Kalat aistivat ne 
kylkiviivallaan, jolloin ne herpaantuvat oitis nappaamaan vieheeseen. Erikoisuutena on hopea-punainen väri, joka on 
ollut alkuperäisissä Monneissa vuosikymmeniä sitten.

Astetta pienempi malli Monnista. Siihen ottavat ahvenet, kuhat ja hauet. Vinkiksi sinulle, että voit kiinnittää Monnin 
siimaan kummasta päästä hyvänsä! 
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FR/FYe-S Li-S

Kuusamo lusikat

Tundra, 75/15

Tundra, 85/19

Tundra, 95/24

Ye/BL/C-C

BL/BLU/S-S

BL/Li/BLU/GR-S BL/R/BLU/W-C BL/R/C-S

R/FYe-S Ye/BL/Ye-S

BL/FYe/Li-S

Li/FYe/B-S W/BL/C-C

BL/R-C BL/Ye/W-C

BL/Li/BLU-S Li/FYe/B-S

Ye/BL/Ye-S

Tämä on Paavo Korpuan heittokalastukseen kehittämä lohikalaviehe, joka tuotiin kauppojen hyllyille vasta muutama 
vuosi sitten. Sulavan muotonsa ansiosta se lentää kepeästi pitkälle ja tarkasti. Tyrskytaimenen pyytäjät kiittelevät sen 
kykyä pysyä pinnan alla, vaikka aallokko olisi kova. Jotkut kokeilunhaluiset hauenkalastusfanit ovat heitelleet tätä keskellä 
kesää haukikaislikoissa. Sanovat, että vilkkaasti uiva Tundra on yksi parhaimmista kesän hellehaukivieheistä.

Tundran pienin malli, joka on verraton uistin raudulle ja taimenelle. Tundran rungossa on mallisuojattu virtausaukko, jonka 
läpi virtaava vesi aiheuttaa kalavesille sellaiset värinät, etteivät lohikalat pysty vastustamaan sitä. Silmää hivelevät tyylikkäät 
taimenvärikuosit viimeistelevät Tundran. Tämän pikku-Tundran uinti on todella vikkelää menoa. 

Silakka vaeltaa saariston reunalle yleensä lokakuun aikana. Niiden perässä uivat myös meritaimenet. Valitse kirkkaaseen 
veteen jokin hopeasävyisistä malleista juuri silloin, kun tiedät silakkaa olevan lähialueilla. Hopeisena välkehtivät Tundrat 
jäljittelevät silakoita, jotka ovat joutuneet aallokon viemiksi. Kehnona uimarina silakka ei pärjää tyrskyissä, vaan se räpiköi 
etsien tasaisempia vesiä. Heitä Tundra aallokkoisiin rantamataliin ja kelaa sitä nykäyksin. Silloin viehe käyttäytyy juuri sa-
moin kuin ahdinkoon joutunut silakka. Tundran viimeistelee värinöitä veteen muodostava virtausaukko, joka on muuten 
kuusamolainen keksintö.

Vuono 6, 75/16 Helmi

R/FYe-C W/BLU-S

Tämä jalokalojen herkkupala mutkittelee vedessä kuin Kimi Räikkönen formularadalla! Siron muotoinen Vuono tekee 
s-liikettä kylkiä samalla vilkuttaen. Tämä viehe sopii yhtä hyvin heittoon kuin vetoon.



GR/FYe/FR-C

Tutkiva kalastus tuo tulosta  

Olet varmasti joskus ollut tilanteessa, että kalat ottavat uistimeen nihkeästi. Tähän on hyvä ratkaisu uistinralli eli 
uistimia vaihdetaan nopeaan tahtiin. Värillä ei ole väliä, mutta uistimen koko on olennainen tekijä. 

BL/BL/R-C

BL/BLU/W/FR-S BL/BLU/W/FYe-S

GR/W-S

R/FYe-FYe

R/FYe-C
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CBR/Ye/BL-S

C-SBLU/R/Ye-CBLU/R-S

BL/Li-S

C/Ruska

FR/Ye/FR-S

Lätkällä on vuosia takana jo yli 40! Tämä on yksi vanhoista malleista, joka toimii petokaloille ympäri vuoden. Kesällä se 
toimii hauen ja taimenen jallituksessa. Talvella voit käyttää sitä haukipilkkinä! 2014 meillä on neljä uutta pyytävää väriä!

Kruunu, 85/19  Helmi

Lätkä, 70/14  

Kuusamo lusikat

Tämä on ison lohen ja taimenen herkkupala! Eräät kokeneet kalastajat länsirannikolta vannovat tämän nimeen meri-
taimenen myöhäissyksyn kalastuksessa. Taimenet hakeutuvat viimeisinä avovesipäivinä matalille rannoille syömään pikku-
kalaa. Tällä vieheellä kalastat hyvin matalassa vedessä. Se kulkee kivasti juuri pintakalvon alapuolella rauhallisellakin 
kelauksella. 

Voit uittaa Lätkää tasaisella kelauksella – tämän uistimen kanssa ei tarvitse tehdä pysäytyksiä. Taimenen kalastajat ovat 
huomanneet, että juuri tasainen kelaus on paras tapa herättää taimenen mielenkiinto Kuusamon Lätkällä kalastettaessa.

BLU/S/R-S

GR/B/W-B

BR/S/Ye-S

S

BLU/S/R-S

S

BL/Ye/R-SBL/S-S BL/Ye-S

Lätkä, 70/25

BL-C

BL/BL/R-C

BL/FR/Ye-C BL/Li/BLU/GR-S

Ruska/TW-C

W/Pink-CS/ Ruska

BL/GR/FYe/FR-S

Li/GR-S R/BLU-C

Ye/Li-S Ye/S/BLU-S
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Meritaimenta saadaan parhaiten, kun vesi on liikkeessä. Hyvällä taimenkelillä tarkoitetaan kovan 
tuulen jälkeisiä päiviä, jolloin tuuli on laantunut ja merelle on jäänyt maininki. Aallot lyövät ran-
taan tyrskyten, mutta eivät aggressiivisesti. Silloin on Taimen Super -vieheen aika! Heitä uistin 
kivien taakse tai niemen kärkien viereen, joissa aalto murtuu kuohuksi. Meritaimen tarkkailee 
näitä kohtia saaliskalat mielessään. Kun poukkoileva uistin tulee sellaiseen kohtaan, se iskee 
heti kiinni tai ryhtyy seuraamaan sitä. Seuraamisen vuoksi uistinta tulee uittaa katkokelauksella. 
Pysäytä, kelaa ja pysäytä. Seuraileva kala saadaan ottamaan tällä tekniikalla.

Taimen, 75/25  

Taimen Super, 75/17

Taimenelle pilkkuja, hauelle raitoja   

Työmme Kuusamossa ei ole pelkästään vieheen suunnittelua tehtaalla, vaan paneudumme myös kalojen maailmaan aidoissa 
kalastusolosuhteissa. Suunnitellessamme uistimia eri kalalajeille olemme keskittyneet oikeiden värien ja kuviointien 
tutkimiseen. Olemme havainneet, että esimerkiksi raidalliset uistimet houkuttelevat muita kuvioita enemmän haukia, ja 
että pilkku-kuviot tekevät uistimesta taimenuistimen. Myös uinnilla on väliä. Lohikalat ottavat vilkkaasti uivaan uistimeen. 
Hauki ja kuha saadaan narrattua parhaiten hitaasti puolelta toiselle potkivalla lusikalla. Erikoisuistimia on tarjolla monessa 
kalastusvälineliikkeessä. Ota esite mukaan kauppaan ja pyydä myyjää esittelemään haluamaasi viehettä.

Kuusamo lusikat

Tähän lusikkaan olemme suunnitelleen erityisen vilkkaan uinnin. Lusikan perä on hyvin kurvikas, minkä ansiosta uintityyli 
on todella häikäisevä. Taimenen kylki viistää vettä ja sen peräosa potkaisee veteen mukavat pikkupyörteet, jotka meritaimen 
aistii kylkiviivallaan. Kuusamon Taimen lentää pitkälle, jota vaaditaan juuri tyrskytaimenen kalastuksessa. Suosittelemme kat-
kokelausta. Pysäytyksen aikana viehe vajoaa väristen pohjaa kohti aiheuttaen värinöitä veteen, sitä ei voi taimen vastustaa.

KALAVINKKI
Vältä siima söheröjä 
kelalla! Kun puolaat 
uuden siiman kelaasi, 
älä kelaa puolalle lii-
kaa siimaa. Silloin se 
menee herkästi sekai-
sin. Niin avokelassa 
kuin hyrräkelassa sii-
ma ei saisi mennä noin 
kahta milliä lähem-
mäksi puolan reunaa.

BL/BLU/R-S

W/BLU-S

C/R FR/BLU/Gre-SBR/R/FYe-C

GR/BLU-S

Ye/R-B

S/FR/Ye

S/R W/Ye/BL-S

GR/FYe/FR-C

W/FR-S

BL/Li/BLU/GR-S

W/Ye/BL-S

BL/Li/O-S BL/Li/Ye-S

Lätkä, 55/10  

Raudulle, taimenelle ja kirjolohelle suunniteltu Lätkän malli. Talvella tätä kannattaa testata kuhan pilkinnässä. Meillä on 
tähän malliin kolme uutta väriä 2014 vuodelle. 

R/BLU/W-S

B/Ruska-N

C/Ruska-N

BL/GR/FYe/FR-S

GR/B/R-S

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

S/Ruska-S
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Taimen Super, 65/13

Viiksi, 75/18 Ruohikko

Suomi, 80/25

Ratkaisuja, jotka pelastavat kalastuspäivän 

Varaudu siihen, että joudut kalastusretkellä erikoistilanteisiin. Sääolosuhteet voivat äityä sellaisiksi, että tavalliset vieheet 
eivät yksinkertaisesti lennä sinne, missä kala on. Sellaiseen tilanteeseen voit joutua esimerkiksi tyrskytaimenen kalastuk-
sessa. Meillä on heti antaa pari vinkkiä siihen tilanteeseen: laita siiman päähän Suomi-lusikka tai Lätkä. Sään lisäksi yllätyk-
siä voi tulla vesikasvillisuudesta. Mitä teet silloin, kun näet haukien polskivan kaislikoissa tai lumpeikoissa? Tavalliset vie-
heet ovat oitis kiinni ruovikossa. Testaapas siinä tilanteessa Kuusamon Viikseä. Siinä on erityinen ruohosuojakoukku, jon-
ka suunnitteluosastomme kehitteli muutama vuosi sitten. Kokemuksen myötä opit oikeat niksit oikeaan tilanteeseen. Tu-
tustu Kuusamon erikoislusikoihin, jos vaikka niistä löytyisi sinulle ratkaisuja erityistilanteisiin.

Kuusamo lusikat

Taimenelle, raudulle ja kirjolohelle. Aralle lohikalalle kannattaa tarjota pykälää pienempää lusikkaa. Tässä siihen vaihtoehto.

Suomi-lusikan maine on lähtenyt Saaristomeren meritaimenvesiltä. Monta vuotta sitten se pääsi monen taimenen 
kalastajan ykkösvieheeksi. Pidimme sen valmistuksessa välivuosia ja muutama vuosi sitten aloimme taas valmistaa 
sitä monen kalamiehen riemuksi. Suomi-lusikalla on vilkas uintiliike. Voit säätää uintia yksinkertaisella tavalla. Vilkkaan 
uinnin saa rauhallisemmaksi, kun vaihdat uistimeen yhtä kokoa isomman koukun. Entistä vilkkaammaksi saat sen 
laittamalla siihen kokoa pienemmän koukun. Yli viiden kilon meritaimenet ovat harvinaisuuksia – voimme ylpeänä 
kertoa, että saamiemme raporttien mukaan monet niistä on saatu viime vuosina juuri Suomi-lusikalla. Vaikka 
heittokalastajat ovat omineet tämän, voi sitä käyttää myös vedossa.

Viiksen nimi juontuu siitä, että sen rungosta taittuu viiksimäiset siivekkeet koukun päälle ruohosuojaksi. Nerokkaan 
suojauksen ansiosta voit kalastaa tällä vieheellä kaislikon tai lumpeikon seassa olevia haukia. Kun kala nasauttaa tähän 
uistimeen, ruohosuoja painuu alas paljastaen terävän koukun ja kala tarttuu kiinni. Käytä rauhallista kalastustyyliä lum-
peikossa tai vitaikossa. Pidä katse uistimessa, jos vesi on niin kirkasta, että näet vieheen vedessä. Jos vieheen kohdalle 
tulee este, kaisla tai lumme, tee vavalla pitkä hidas veto. Näin vältät sen, että siima ei kierry vesikasvin ympärille.

BLU-B

BL/O/GR-S BL/O/GR/FYe-C

BL/O/FR/BLU-SBL/TW/FR-S

GR/FYe/FR-C

GR/FYe/S-S Li/S-S W/Ye/BL-S

BLU/BL-S

FYe/FR-S

FR/R-S

R/BL-C W/Ye/BL-S
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Hauki, 80/22

Hauki, 80/22 Ruohikko 2/0

Suurhauki, 95/40

Heitä hauelle lusikkaa  

Hauenkalastus ei ole aina helppoa. Hauki voi heittäytyä kiusallisen nirsoksi. Monesti kehnolla otilla oleva hauki seurailee 
uistinta kalastajan lähelle. Se saattaa törkätä uistinta ilman, että se edes avaa suutaan. Vaihda silloin uistimen väriä tai ko-
koa. Sanotaan, että arka hauki saadaan ottamaan lusikkauistimella. Olemme Kuusamossa kehittäneet erikoisuistimen juuri 
hauenkalastukseen.  Voidaan sanoa, että siinä lusikassa yhdistyvät hyvälle haukilusikalle tyypilliset ominaisuudet: Värit ovat 
oikeita hauelle – raidat yhdistettynä yhteen tai kahteen isoon pääväriin. Hauki tykkää raidoista ja lohikalat pilkuista. Toinen 
erityinen ominaisuus on Kuusamon Hauen profiili, joka luo uistimelle letkeän uintityylin – sitä hauki ei voi vastustaa.

Kuusamo lusikat

Hauki on suunniteltu hauen maun mukaan. Vetelästi lenkuttaen uivat lusikat ovat poikkeuksetta hauelle parempia kuin 
vilkkaasti potkivat. Jos katsot Kuusamon Hauen profiilia, voit päätellä sen leveistä kyljistä, miten se ui. Laiskastihan se potkii. 
Ja se on Hauen pyytävyyden salaisuus. Vinkiksi uistimen tuunaajille: Hyvin kylmän veden aikaan vaihda siihen numeroa 
suurempi koukku. Näin pakotat sen vielä laiskemmaksi uimariksi, ja sehän on poikaa viimeisten avovesipäivien aikana.

Edellinen 2/0 ruohosuojakoukulla. Pistä keväällä tämä siiman päähän, kun kalastat tynkäkaislikon keskeltä haukia.

GR-S

BLU-SBL/R/FYe-S

R/Ye/S-S

BL/R/S-S

BLU/R-S

BLU-S
BL/R/FYe-S

GR/R-B GR-S

GR/R-B

BR/R/B-B

BR/R/B-B

S-C

BL/G/R-C

BL/BLU-S BL/GR/FYe-S

FR/R-S

BL/R/FYe/O-C BLU-C

GR-C

Jokaisen kalastajan haave on kymppikiloinen hauki! Joka vuosi niitä saadaankin Kuusamon Suurhauella niin merestä kuin jär-
vestäkin. Oleellisia asioita ovat oikean uistimen lisäksi aika ja paikka. Suuret hauet oleskelevat matalissa rantavesissä parisen 
viikkoa heti jäiden lähdettyä. Toinen kymppihaukisesonki on syksyn viimeisimmät avovesipäivät. Haukipaikoista sen verran, 
että hakeudu 2-3 m syvyisiin lahtiin. Heitä rantaviivan lisäksi myös keskelle lahtea, sillä suuri mammakala voi oleskella myös 
siellä. Uita Suurhaukea hitaasti kelaten. Tee hetkittäin lyhyt kelauksen pysäytys ja napakka houkutusveto vavalla.
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Kuha, 85/21  Helmi

Kuha, 70/14  Helmi

Kuha on arvokala   

Kuha suosii sameita vesiä. Se saalistaa näköaistinsa turvin ja sillä on erityisen hyvä näkö. Kalatutkijat ovat myös 
havainneet, että kuha pitää lämpimästä vedestä. Vanha kansakin tietää, että heinäkuu on kuhakuu. Kuhat nimittäin 
nousevat lämpimiin pintavesiin kesäkuukausien aikana, ja silloin niitä on tavoitettavissa vetouistelemalla. Kokeneet 
kalastajat tietävät, että kuhankalastusta ei kannata keskittää pelkästään keskikesään. Jigittelytekniikalla kuhia on 
saatavissa heti alkukaudesta, kun ne alkavat hakeutua kutupaikkojen liepeille. Silloin tekniikka on toinen. Viehettä 
ei uitetakaan vetouistelemalla välivedessä, vaan uistimen tulee uida lähellä pohjaa. Katsopas alta Kuusamon 
suunnittelemia vieheitä, jotka on erityisesti kuhalle kehitetty. 

Kuusamo Kuha

Somaksi sanottu Kuusamon Kuha on juuri se viehe, jolla parannat kuhaennätystäsi. Helmi toimii iskupisteenä ja antaa 
uistimen ulkonäölle luonnetta. Pomputtele jigaustyyliin pohjassa tai vetouistele sillä keskikesällä pinnasta kuhaa.

Jigistelyssä lusikkaa uitetaan aivan pohjan tuntumassa. Paras syvyys Kuusamon Kuhalle olisi 2-4 m. Heitä uistin oletetun 
kuhakarin liepeille. Odota, että uistin vajoaa pohjaan. Tee sen jälkeen nykäyksiä vavalla, jotta uistin nousee pohjasta. Kelaa 
samalla tyhjät siimat sisään. Anna uistimen vajota takaisin pohjaan ja toista nykäykset. Kala tarraa usein siinä vaiheessa, 
kun uistin vajoaa.

BLU/B-S

GR-S

Li/B-S R/B-C

FR/FYe/BR-S FR/FYe-R

BR-C

GR/FYe/FR-S

BLU-S

R/C-CFR/FYe/BR-S

BR-C
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On päiviä. Ja on lusikkapäiviä.
Niko Satto, Kalastustoimittaja ja Suomen Haukiseuran puheenjohtaja

Syyskuun 17. päivä Saaristomerellä. Hauki 
tuntuu olevan haasteellisella syönnillä. Yksi 
pieni puraisee spinnerbaitiani, toinen mokoma 
pehmoviehettä. Myös kavereiden jerkkejä käy 
kopistelemassa pari samanmoista peruskalaa. 
Olen porukan ainoa, jolla on lusikoita mukana 

matkassa. Valitsen hopeapohjaisen ja vihertäväreunaisen 
Kuusamo Suurhauen, joka välkähtelee lupaavasti. Vaikka 
aamun tunnit ovat antaneet vain muutaman kalan, lusi-
kalla ei tarvita kuin pari heittoa ja jo tärähtää.

Viehemaailma muuttuu. Ja toisaalta pysyy ennallaan. 
Samaan aikaan kun kokonaan uusia viehetyyppejä, mal-
leja ja värejä puskee markkinoille kuin suppilovahvero-
ja sateiseen syysmetsään, klassiset lusikat, lipat ja vaaput 
ovat yhä suosittuja.

Näistä uistintyypeistä varsinkin lusikka on siitä erikoi-
nen, että lähes kaikki ovat sillä kalastaneet ainakin har-
rastuksen alkutaipaleella, mutta silti turhan monen 
kohdalla lusikan käyttö on vuosien varrella vähentynyt 
ratkaisevasti. On nimittäin päiviä ja on olosuhteita, 
joita varten lusikoita pitää olla käsillä. Sama koskee 
ruokailuakin. Monena päivänä pärjää haarukalla ja veit-
sellä, mutta keittopäivänä tulee kiukku ilman lusikkaa. 
Kokeilkaa vaikka!

Useimmat lusikat ovat melko vikkelästi uivia ja sopivat 
siten lämpimiin vesiin. Lusikkaa heittävätkin ennen muu-
ta lämpimissä kesävesissä kalastavat. Jos kuitenkin kan-
taa lusikkarasiaa pelkästään shortsien taskussa, saattaa 
käydä kuin niille kahdelle kaverille, jotka tuona syyskuun 
päivänä sattuivat veneeni kyytiin.

Kun vesi viilenee, tulee kevyen leijalusikan, esimerkiksi Ykkös-Proffan lightversion, aika.                                      
Kuvaaja: Tuomas Peltonen

Kirkkaissa ulkosaariston vesissä lusikka on vahva vaihtoehto!



34

Koko avovesiajan viehe 

Kun Suurhauki tarjoilee hauen viidellä perättäisellä heitolla 
sekä muutamaa heittoa myöhemmin vielä päivän ainoan 
kolmen kilon ylityksen, ohjauspulpetin etupuolella alkavat 
rasiat rapista. Millä vastata, kun mukana on valtavan suu-
ria, pääosin kokonaan maalattuja uistimia ja kippari 
kiskoo kaloja puolta pienemmällä, pikkukalan tavoin välk-
kyvällä vempeleellä? Tarjoan omasta pakistani lusikoita 
lainaksi, mutta miehistö on liian ylpeää. He haluavat pär-
jätä omillaan.

Monet isommat lusikat, kuten juuri Suurhauki, sopivat 
myös viileämpiin syysvesiin. Leveän, laiskahkosti keinah-
televan raudan aika tulee, kun vedet vähän viilenevät 
ja isommat hauet alkavat rantautua. Toinen tähän tar-
koitukseen erinomaisesti istuva kuusamolainen on Pro-

fessor. Suurta haukea pyytävät suosivat 0-koon Proffaa 
(Professor 0, 130/44 Helmi), mutta pykälää pienempi 
Ykkös-Proffa (Professor 1, 115/36 Helmi) on pienem-
pänä hiukan mukavampi käsiteltävä ja kokonsa puolesta 
kuitenkin selvästi peruslusikoita suurempi.

Mitä pidemmälle syksy etenee, sitä hitaampia ja laiskem-
pia lusikoita tarvitaan. Tulee leijalusikan aika. Kevyt leija-
lusikka on painavaa perusrautaa haastavampi heitettä-
vä, muttei pidä antaa periksi. Kun leijalusikan saa veteen, 
kylmässä vedessä se hakkaa mennen tullen vilkkaasti ui-
vat ja nopeasti uppoavat mallit. Kylmässä vedessä keskei-
nen metku on kelauksen pysäyttäminen. Homma ei toi-
mi, jos uistin menee pohjaan kuin luoti. Sen sijaan ohut-
peltinen ja siten pinta-alaan nähden kevyt lusikka lähtee 
pysäytyksessä leijumaan hitaasti kohti pohjaa. Kun kuol-
leena vajoava lusikka herää uudelleen henkiin, hauelta 
pettää hermo.

Parhaita leijalusikoita ovat edellä mainitun Ykkös-Prof-
fan kevyemmät versiot. Nollakalorisesta 115/19-mallis-
ta löytyy metallipohjaisia perusvärejä ja 115/27 mallis-
ta jo varsin kattava, joka tilanteeseen sopiva väripaletti. 
Vaikka muuten karttaisi zerokokiksia, lightmehuja ja mui-
ta kevyttuotteita, kevyt-Proffien kohdalla kannattaa teh-
dä poikkeus. Vaikka kevyt-Proffat on tarkoitettu ennen 
muuta vetouisteluun, pienellä tuunauksella niistä tulee 
kylmän kelin ykköspeltejä. Tässä tapauksessa tuunaus tar-
koittaa, että helmipäähän laitetaan selvästi isompi kouk-
ku (esim. 1/0) ja toisesta päästä otetaan koukku koko-
naan pois.

Peruslusikka on varma perushauen pyytäjä. Jos tavoittelet 
suurempaa haukea, suurenna myös lusikan kokoa.

Päivänä, jolloin muut viehetyypit eivät toimineet juuri lainkaan, Suurhauki antoi kalan viidellä perättäisellä heitolla.
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Kerää oma värisuorasi

Miehistö heittää sitkeästi päivän loppuun asti omista rasiois-
taan löytyviä haukivieheitä. Kipparin harmit ovat toisenlaisia. 
Lusikkaa purraan niin lujasti, että siitä uhkaavat värit lop-
pua ennen päivän päättymistä. No, lusikka onneksi kestää 
ja kalaa tulee. Suurimmat lasketaan takaisin, pienimmät niin 
ikään. Muutama keskikokoinen päätyy uudelleen lusikoita-
vaksi. Niistä tehdään herkullinen haukisoppa.

Vieheen väri on merkillinen juttu. Jonain päivänä vain yksi 
väri tuntuu pelaavan. Toisena päivänä puolestaan kelpaa 
melkeinpä mikä hyvänsä väri. Koko värikarttaa ei tieten-
kään pidä hankkia, vaan kerätä sopiva värisuora omiin ve-
siin ja omiin mieltymyksiin.

Peruslähtökohta on, että vähintään luonnollista kalaa imi-
toiva väri pitää rasiasta löytyä ja sille kaveriksi fluoresoi-
va tai muuten luonnonväreistä poikkeava ärsytysväri. Ihan 
näinkään yksinkertainen asia ei vielä ole, sillä luonnollisista 
väreistä löytyy kirkkaita metallivärejä ja kokonaan maalat-
tuja tummempia värejä. Kirkkaana päivänä kirkkaaseen 
veteen käy hopeapohjainen väri, jossa maalia on vain 
nimeksi. Sameampaan veteen ja pilviseen päivään sopii 
taas kokonaan maalattu viehe, esimerkiksi tumma ahven-
väri, punamusta tai sinivalkopunainen.

Mitä varmempi on siitä, että omilla vesillä toimii parhaiten 
joku tietty väri sitä varmemmin tulee päivä, kun joku antaa 
kunnon löylyt sellaisella värillä, jonka ei ainakaan pitäisi niil-
lä vesillä toimia…

Useimmat meistä aloittavat kalastusuransa lusikalla. 
Sitä ei pitäisi unohtaa myöhemminkään.

Kudunjälkeinen kevätpäivä, isokokoinen lusikka ja vapa taipuu…
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Volframi-lippa, 14 g

Volframi-lippa, 10 g  

Volframi-lippa, 6 g

Surinaa siiman päässä 

Kuusamo lipat

Kuusamon Uistin on edelläkävijä volframin käytössä uistinvalmistuksessa. Volframi on jopa lyijyä painavampaa ainetta 
ja siksi se sopii loistavasti lippojen runkoihin. Painavasta rungosta on kahdenlaista etua. Ensinnäkin sen ansiosta lippa 
lentää helposti pitkälle. Toiseksi painava runko pitää lippaa syvällä vedessä. Erityisesti jokikalastajat ovat kiitelleet tätä 
ominaisuutta –  tämä lippa pitää hyvän uintisyvyyden kovassakin virrassa.

Tämä lippa on tehty vahvoista materiaaleista. Suurikaan kala ei saa väännettyä runkolankaa vääräksi, sillä se on tehty 
lujasta ruostumattomasta teräksestä. Lipan lehti puolestaan lähtee surisemaan herkästi, mikä takaa tehokkaan kalastuksen. 
Voidaan siis sanoa, että Volframi-lippa on todellinen laatu-uistin. Tarjoa tämän koon lippaa pienille lohikaloille ja ahvenille.

Tässä yksi parhaimmista lipoista harjukselle. Isot purje-eväkkäät ovat tottuneet syömään lähes pelkästään hyönteisiä, joten 
lippa ei saa olla liian iso. Tämän lipan lehdissä on todelliset harjusvärit – ne ovat hillittyjä ja tarkoin testitulosten perusteella 
valittuja. Volframirungon ansiosta tämä pieni lippa lentää pitkälle ja tarkasti. Harjusten lisäksi saat sillä ahvenia ja taimenia.

BL/FR-CBL/C BL/FR/FYe/GR-S

R/BL/C-C

BL/C

R/SR/BL/C-C

GR/BL/S-SFYe/FR/B-B

GR/BL/S-SFYe/FR/B-B

BL/FR/FYe/GR-S BL/R-C

FR/W/BL-B R/BL/C-C
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Värähdykset ja värit houkuttelevat kaloja    

Vieheissä väri ja uinti ovat kaikkein tärkeimpiä ominaisuuksia. Petokalat saalistavat näet kuulonsa ja näköaistinsa 
turvin. Lisäksi kaloilla on sellainen aisti, jota nisäkkäillä ei ole. Se on kylkiviiva-aisti, jolla se havainnoi veden 
värähtelyitä. Jos tarkkailet kalan kylkeä, voit huomata noin puolivälissä selkää ja vatsaa pienen pisterivistön. Pienet 
pisteet ovat niin sanottuja reseptoreja, joista impulssit kulkevat kalan aivoihin. Kala pystyy aistimaan kylkiviiva-
aistinsa avulla ympärillä olevia muita kaloja tai esteitä. Se on juuri se 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. Tutustupa seuraavaksi lippoihin, joissa ovat 
värähtelyominaisuudet kohdillaan! 

Kuusamo-muovikalalippa, 9 g

Taimen-lippa, 18 g

Kuusamo lipat

Taimen-lipalla saat luonnollisesti taimenta, mutta olisitko osannut arvata, että myös eräs särkikala käy siihen 
hanakasti? Se kalalaji on nimeltään toutain ja sitä kalastetaan suurella innolla Hämeen kalavesillä. Monen kilon 
painoiseksi kasvava toutain on hurja taistelija siiman päässä. Kun teet kalamatkan Lappiin, ota tämä mukaan. Taimenet 
ja raudut herkeävät todella nappaamaan tähän lippaan!

Ahvenen jekutukseen oiva peli! Pörisevän lipan takana on identtinen salakan kuva. Suuret ahvenet lihottavat itseään 
nimenomaan salakoilla. Hakeudu heittelemään tällä heinä-elokuussa lumpeikoiden, kaislikoiden ja kivikoiden lähelle, 
niin paistikalaa on varmasti tiedossa.

S-R

FR/GR

BL/Ye-C C-R/RC-R

FR/BL-C S-R/R

W/R/BL-C

C-R

S

KALAVINKKI
Näin houkuttelet isot hauet  kaislikon sisältä. Kun saavut hauki-
kaislikolle, laita isokokoinen uistin, esimerkiksi Professor, siiman 
päähän. Uistele suunnittelemasi kaislikon laita isolla lusikalla. Heti 
sen perään heittele hieman pienemmällä vieheellä sama kohta 
uudestaan. Kalat houkutellaan ensin ulos piilostaan ison uistimen 
ärsykkeellä ja sitten poimitaan veneeseen pienemmillä lusikoilla!

Tiesitkö? Toutain voi kasvaa monen kilon painoiseksi. Se on 
särkikala, joka syö ravinnokseen pikkukaloja. Toutaimen voi 
saada esimerkiksi Lempäälästä Kuokkalan koskesta tai Kotkan 
Kymijoelta. Särkikalaksi se on todella vahva ja se ottaa hyvin 
lusikkauistimeen.
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Balance-lippa, 14 g

Balance-lippa, 10 g

Paavo-lippa, 7 g

Kuusamo lipat

Toukat ja muut viilettävät vesihyönteiset ovat kalojen tärkeää ruokaa. Joissakin paikoissa kala voi elää koko elämänsä syöden 
pelkästään hyönteisiä. Tarkkailepa, miten Balance- lippaa ilmentää vesihyönteistä. Sen runkohan on ilmetty toukka. Vinhasti pyö-
rivä lippa houkuttelee kalan paikalle, minkä jälkeen se huomaa lipan rungossa herkullisen toukka-aterian. 

Islantilaiset tietävät, mistä lohi tykkää! Eikös olekin hauskaa, että täältä Kuusamon perukoilta toimitamme Islantiin 
asti lohiuistimia, joita he vielä kehuvat parhaimmaksi lippauistimeksi lohelle. Ei sinun Islantiin asti kannata matkustaa 
saaliin toivossa, saat tällä uistimella lohia, ahvenia ja rautuja myös Suomen vesistä.

Ensimmäisiä lippauistimia, jonka Paavo Korpua on koskaan suunnitellut. Valmistuksessa oli useampia välivuosia, mutta 
yleisön pyynnöstä lippaa on taas kaupan hyllyillä. Tällä saat ahventa, harjusta, purotaimenta ja siikaa.

B/BLU-B
C/R-C S/R-S

Loimu-lippa, 7 g

Loimu-lippa, 7 g  Ruohikko

Testaa kivisissä ja matalissa koskipaikoissa! Edellisen ruohikkosuojattu versio, jolla kalastat vaivatta vesikasvien tai kivien lomassa. 

Näissä lipoissa on pohjoisen kalavesille suunniteltu värimaailma. Loimuista tulevat mieleen revontulet, joita erityisesti 
Lapissa voi aika ajoin ihastella taivaalla. Loimu on Lapin uistin. Pohjoisen kirkkaissa vesissä vaaditaan väreihin herkkiä 
kontrasteja. Tämä on viehe niin järvi- kuin jokikalastukseen harjukselle, taimenelle ja raudulle.

FR/FYe/GR S/O-S

B/BLU-B C/R-C S/R-SFR/FYe/GR S/O-S

B

B

C

C

S

S

B C S

Lippaan nappaa

Loimu-lippa, 4 g

S

Kuusamon pienin heittoviehe! Tällä kalastamiseen tarvitset kevyet heittokalastusvälineet, erityisesti ohuen siiman. 
Tällä saat kaikkein vaikeimmin saatavia virvelikaloja, puronieriöitä ja siikoja. Lisäksi tämä toimii taimenelle ja 
harjukselle.

B C

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

BL/R-BLBL/C-C
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KALAVINKKI
Missä lohikala luuraa järvillä ja merellä? Paras vinkki on 
seurata tuulta. Hakeudu heittämään sellaiseen kohtaan 

rannasta, jossa tuulinen ja tyyni vesi kohtaavat. Niissä kohdissa 
veteen jää virtauksia, mikä tietää ravintoa kaloille.

Kuf-lippa, 5 g Perhokoukku   

Kuf-lippa, 7 g Perhokoukku

Lipalla saa kaikenkokoista kalaa  

Keskikesä on pienten uistinten aikaa. Lippa toimii mainiona yleisuistimena keskikesän ajan. Hauskinta lippakalastukses-
sa on lämpimän veden aikana se, että et välttämättä tiedä, mikä kala siiman päässä nappaa. Isokin kala ottaa silloin 
pieneen vieheeseen. Heittelemällä lippaa voit saada samalta paikalta esimerkiksi hauen, kuhan, ahvenen ja säyneen. 
Lohikaloista esimerkiksi siika, rautu ja tammukka elävät lähes koko elämänsä hyönteisravinnon turvin. Ne siis voivat 
kasvaa monen kilon painoisiksi toukkia ja muita vesihyönteisiä syömällä. Erityisesti Lapin tunturijärvillä tämä on hyvin 
yleistä. Siellä on siis syytä olla mukana rasiallinen pikkulippoja. Muuten voi saalis jäädä laihaksi.

Kuusamo lipat

Kenties tunnetuin perholippa Suomessa. Verenpunainen karvainen iskupiste lipan takalistossa houkuttaa kalan 
ottamaan. Loistoviehe Lappiin. Kokeile monien suosimaa ottiväriä: punaiset pilkut kirkkaan hopeisella lipanlehdellä. 
Siialle, harjukselle ja taimenelle. Myös kirjolohi ja ahven tykkäävät tästä.

Pienempi versio edellisestä. Tällä lähtee harjuksia ja siikoja sekä 
puronieriöitä. Muista, että pienen lipan heittäminen vaatii kevyet 
heittokalastusvälineet ja ohuen siiman.

W/R/BL-C

BL/Ye-C BLU/FR-C C-BL

FR/FYe/GR FYe/FR-BC-R FR/BL-C

GR/FYe/B-B S-R W/R/BL-C

BL/Ye-C FR/BL-CC-BL C-R

FR/FYe/GR FYe/FR-B S-R



Kohot

Painot

Pieniä juttuja, mutta välttämättömiä 

Vesipallon tai heittokohon avulla perhokalastus on helppoa. Pystyt perhokalastamaan siis tavallisilla virvelivälineillä! Tee 
noin 1-1,5 metrin pituinen tapsi, johon voit kiinnittää useampia perhoja. Sido se heittokohoon tai vesipalloon. 

Onki- ja heittopainot sopivat erilaisten pohjaonkien rakentamiseen. Näiden painojen avulla voit virittää erilaisia 
onkilaitteita. Siimapainojen avulla voit tehdä vaikka siikaongen. Toimii myös vetouistelussa. Solmuttomasti kiinnitettävä 
paino on nopea laittaa siimaan.

Ovale OE vesipallot

1 g  1,5 g  2 g  2,5 g 3 g  4 g

6 g  15 g  20 g  25 g  30 g

2 g  3,5 g  7 g  10 g  14 g  21 g  42 g

Catherine painoja 
5 kpl/pakkaus

Erikokoisia 
onkipainoja 78 kpl

Kuusamo painoja 
kumitapilla

Erikokoisia 
onkipainoja 

124 kpl

Erikokoisia 
heittopainoja 

27 kpl

15 g 5 g 10 g 15 g 20 g 30 g 40 g30 g 40 g 60 g

Ovale OP heittokohot

Kuusamon kohot ja painot 

40
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Painouistin, 50 g

Painosyvääjä, 33 g Painosyvääjä, 70 g

Painosyvääjä, 90 g Syvääjien värit

Syvässä vedessä ne isot kalat ovat 

Pintakalastus ei tuota aina tuloksia. Normaalisti lusikat ja vaaput kulkevat 1-2 m syvyydessä. Monesti se riittää, mutta 
mitä sitten tehdään, kun kala on painunut syvään veteen? Sellaisia tilanteita voi syntyä silloin, kun pitkän hellekauden 
jälkeen kelit viilenevät yllättäen. Esimerkiksi kuha ottaa ja lähtee silloin pinnasta syvään veteen. Ei hätää. Kuusamossa 
olemme kehittäneet helpon tavan tavoitella syvässä uivia kaloja. Vaihtoehtoina ovat Kuusamon Painouistin tai Painosy-
vääjä, jotka kiinnitetään vetouisteltavan vieheen eteen. Painouistimella saat vieheen vietyä 5-7 metrin syvyyteen. Pai-
nosyvääjän kanssa viehe ui parhaimmillaan yli10 metrin syvyydessä.

Kuusamo Painouistimet ja -syvääjät

Uistele perinteitä noudattaen 

Yksi Suomen vanhimmista kalastusmuodoista on painokalauistelu. Painouistimia voidaan sitoa yhdeksi letkaksi jopa 
viisi perättäin. Siinä on sitten tehokas menetelmä kuhien saamiseksi. Nykyään suosituin keino on käyttää Painouistin-
ta vaapun tai lusikan kanssa. Painouistimen avulla uisteltavan vieheen saa vietyä noin 5-7 m syvyyteen. Viritä Painouis-
tin seuraavasti: Kiinnitä noin vavan mittaisen tapsin toiseen päähän kolmioleikari ja toiseen uistin. Kolmioleikarin toi-
nen haara kiinnitetään virvelin siimaan joko solmulla tai uistinlukolla. Kolmanteen haaraan sidotaan noin 30 cm:n pitui-
nen tapsi, jonka päähän Kuusamon Painouistin.

KALAVINKKI
Haluatko saada isosta ka-
lasta hienon muiston? Tässä 
vanhankansan vinkki. Kun 
olet perannut kalan, vie sen 
pää muurahaispesään kuu-
kaudeksi tai pariksi. Jäljelle 
jäävät luut ja erityisesti leu-
kaluut, jotka voit säilyttää 
muistona kalasta.  

Painosyvääjän avulla kalastat syvällä 

Hommaapas ison hauen uisteluun pari Painosyvääjää. Niiden avulla pääset jopa yli 10 met-
rin syvyyteen. Kymppihauen tavoitat alkusyksystä vetouistelemalla syvien kaislikkorantojen 
edustoja. Tutki kalastusaluetta ja pistä muistiin mahdolliset silakoiden tai muikkujen olin-
paikat. Vetouistele juuri niiden alueiden lähellä. Painoyvääjä käy hyvin myös kuhan vetouis-
teluun. Käytä Painosyvääjää seuraavasti: Sido virvelistä tuleva siima Painosyvääjään. Kiinni-
tä noin vavan mittainen siimatapsi syvääjän leikariin. Siimatapsin toiseen päähän kiinnitetään 
lippa, lusikka vaappu tai esimerkiksi perho.

BL-S

R

FYe

BLU

BLU-S

GR/FYe/FRFR-S

UINTISYVYYS 3–6 m UINTISYVYYS 6–9 m

UINTISYVYYS 8–11 m
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Erikoiskoukut   

Lukot ja leikarit

Leikarit ja lukot

Viehelukot ja leikarit joutuvat kovaan rasitukseen, minkä vuoksi niiden on oltava erityisen sitkeää murtumatonta 
materiaalia. Lujuudestaan ne Kuusamon lukkotarvikkeet tunnetaan. Ja siitä, että ne pyörivät huippuherkästi, mikä on 
olennaista esimerkiksi lippakalastuksessa.

Valitse oikea koko kalastusmuodon ja viehekoon mukaan. Pienelle vieheelle pieni lukko ja isolle iso lukko. 
Vääränkokoinen leikari tai lukko vaarantaa uistimen uinnin. Kysy kalastuskaupasta vinkkejä, jos olet epävarma 
valintojen suhteen.

Testaa kuusamolaista erittäin pientä ja kestävää pilkkilukkoa. Ohutlankainen ei tärvele pienenkään pilkin uintiliikettä. 
Monet käyttävät tätä myös isojen perhojen kanssa.

Kuusamo koukut ja pientarvikkeet

Tynnyrileikari Ruostumaton teräsrengasLukkoleikari
Laakerileikari hitsatulla 

renkaalla ja D-lukolla

Kaksoislukko

Varaosasetit
(helmet + neulat), 

5 kpl/8 mm tai 
5 kpl/10 mm

nro 2 nro 6

Perhoruohosuojakoukku nro 2 ja 6

nro 14 nro 16 nro 18

Kolmihaara-
koukku, pronssi

Ruohosuojakoukku nro 2/0Ruohosuojakoukku nro 4/0

14 mm

6 2 1/0  4 mm

1     4,5 mm

0

1

2

3

4

2     5 mm

3     6 mm

4     7,5 mm

5     8 mm

3

3 1/2

4

4
3

2

1

nro 8   30 kg

Tynnyrileikari D-lukolla RST-TournamentlukkoleikariViehelukko/pilkkilukko

14 mm10 mm 17 mm

8

6

4

2

1

nro 5   58 kg

nro 6   45 kg

nro 8   35 kg

nro 6   45 kg

nro 5   65 kg

nro 4   80 kg
24 mm

Solmuton vaappulukko
RST-leikari

Kuusamon erikoiskoukut 

Muista, että koukut kuluvat. Kalan luinen suuvärkki tylsyttää koukkua, kuten myös pohjatärpit. Koukuista huolta pitävä 
kalastaja saa aina paremmin kalaa. Uistinrenkaat kannattaa myös vaihtaa aika ajoin. Vaihda oitis ne uuteen erityisesti, 
jos näet niissä vääntymiä.



15 cm

25 cm
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RST-Perukkeet   

Kestävät RST-tarvikkeet 

Olemme kehittäneet vaativille kalastajille oman tarvikemalliston. Kuusamon RST- tarvikkeet on tehty väsymättömästä 
ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät kymmenien kilojen voimia. Suosittelemme lämpimästi näitä kaikille, jotka 
ovat isojen kalojen perään. Mallistossa on tournament- leikareita, tavallisia leikareita ja perukkeita. Kaikki lujaa tekoa.

Kuusamo perukkeet

nro 0   40 kg

nro 2   40 kg

nro 3   40 kg

Perukkeet

Titaaniperuke

Ruostumaton teräsperuke ja vaijeriperuke

Hauenkalastuksessa pitää aina käyttää peruketta. Hammasrivistö on sellainen leikkuri, jonka läpi ei selviä mikään 
heittosiima. Olemme suunnitelleet perukkeemme siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän uistimen 
uintiin. Teräsperukkeessamme on sellainen ominaisuus, että voit taivuttaa sen takaisin muotoonsa, jos se on hauen 
temmeltäessä siiman päässä päässyt vääntyilemään.

Pientarvikkeet viimeistelevät välineet  

Kuusamo käyttää perukemateriaalina titaania, joka on yksi maailman kovimmista metalleista. Siihen ei hauen hammaskaan 
pysty tekemään viiltoja. Leikarit ja lukot ovat rosteria. Voimme ylpeinä todeta, että kyseessä on varmasti kestävä peruke! 
Tämä tiedoksi jerkkikalastajille, jotka haluavat kalliille uistimilleen luotettavaa peruketta.

Ruostumaton teräsperuke nro 3, 15 cm

Ruostumaton teräsperuke nro 2, 13 cm

Ruostumaton teräsperuke nro 0, 6 cm

Ruostumaton vaijeriperuke nro 5, 20 cm

Ruostumaton vaijeriperuke nro 4, 15 cm

Ruostumaton vaijeriperuke nro 6, 25 cm



Patentoitu  
Finngrip Easy -retkiside  

on valmistettu Suomessa 
alusta loppuun.

44

Finngrip Easy sopii lähes kaikkiin kenkiin

Uusi retkiside on helppokäyttöinen. Step-in-side kiinnitetään yksinkertaisesti astumalla siteeseen. Irrottaminen sujuu 
samaa rataa, kumartumatta ja esimerkiksi sauvan kärjellä painamalla.

Sidettä testanneet antavat pisteitä helppokäyttöisyyden lisäksi hyvästä hiihdettävyydestä. Sivusuuntainen tukevuus 
lisää tuntuvasti suksen hallittavuutta. Finngrip Easy on varsinainen retkiside, eikä vain erämiehille tarkoitettu työkalu.
Mökkiläisillekin se sopii mainiosti niin sanottuun moniajoon, sillä ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko on 
säädettävissä kengän koon mukaisesti.

Finngrip Easy -retkiside on valmistettu alusta loppuun Suomessa. Näin pääsemme liputtamaan sinivalkoisesti tämänkin 
tuotteen merkeissä.

Pakkauksen pohjassa on selkeät asennus- ja säätöohjeet. Käytä lisäksi liimaa ruuvien kiinnityksen varmistamiseksi. 
Turvallisuussyistä pidä umpihankihiihdossa aina mukana siteen varaosia, irtohihnoja, tarvittavia työkaluja, 
tulentekovälineitä, matkapuhelin (täyteen ladattuna) jne. Muistathan, että hiihtämistä vesistöjen virtapaikoissa 
tulee aina välttää. Koska Kuusamo Finngrip Easy -suksisiteen kärkikappale muotoutuu käyttämäsi kengän mukaiseksi 
noin 100–200 metrin hiihdon jälkeen, TARKISTA siteen kireys uudestaan. 

Uusi retkiside Kuusamosta

Finngrip Easy -retkiside tekee hiihtämisen helpoksi myös
umpihangessa! Tämän todistaa umpihankihiihdon 2011 
maailmanmestari Markus Helander, jonka loistavan
menestyksen takana on loistava retkiside. 
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Solmut

Suksisiteet

Suomen armeijan väki käyttää näitä  

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

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!

Finngrip ERÄ -side

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

Kuusamo suksisiteet

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

Siima pettää useimmiten solmusta. 
Joko solmu luistaa tai sitten siima 
rapsahtaa poikki. Molemmat joh-
tuvat tavallisesti väärästä solmutyy-
pistä. Vieressä esitetyt solmut eivät 
heikennä siimaa eivätkä luista, joten 
ne tai ainakin jokin niistä kannattaa 
opetella ulkoa.

HUOM!

Lyhyt solmuoppi

Finngrip Erä halkaistu

Verisolmu

Luistamaton silmukka Solmuton viehelukko

Unisolmu Vaappusolmu

Finngrip Erä
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Sohjokauhat

Välineiden pitää kestää vaihtelevia sääolosuhteita

Pilkkimisharrastuksesta saa hyvää liikuntaa, ja ennen kaikkea pilkintä on mielenkiintoinen kalastustapa. Monet 
ulkomaalaiset eivät voi kuvitellakaan, että kalastusta voisi harrastaa jään päältä. Suomalaiset ovat siihen kuitenkin 
historian saatossa tottuneet, ja voidaankin sanoa, että suomalaiset pilkkijät ovat taidoiltaan maailman kärkikastia. 
Kuusamon Uistin on ollut koko elinkaarensa ajan mukana kehittämässä pilkkivälineitä ja pilkkejä. Apuna ovat olleet 
monet aktiiviset talvikalastajat. 

Pilkkivapojen ja kärkien päämateriaali on muovi. Emme ole säästelleet materiaalien laadussa. Kokeilemalla on löytynyt 
sellaisia muovimateriaaleja, jotka selviävät suomalaisen talvikalastajan käytössä murtumattomina, vaikka pakkasta olisi 
30 astetta. Materiaalimme kestävät myös hyvin auringonvaloa, eivätkä ne haalistu ja haurastu valosta.

Pilkkivavan kärjellä on kaksi olennaista tehtävää – sen pitää olla hyvä pilkin uittamiseen ja sen on tartutettava 
kala kiinni koukkuun. Näillä kriteereillä olemme vapojemme kärjet suunnitelleet. Tiedoksi, että metalliosat ovat 
ruostumatonta terästä.

Kuusamon pilkkivälineet 

Pilkkivavat olemme suunnitelleet kestävistä kompo-
nenteista. Laadukas muovi ei lähde halkeilemaan 
30 asteen pakkasessakaan. Toisaalta materiaalin on 
kestettävä hellepäivien paahtavaa aurinkoa. Testattu 
on ja kestää varmasti! Valmistamiemme välineiden 
metalliosat ovat ruostumattomia.

Jäähileet on syytä poistaa pilkkiavannosta ennen 
kalastuksen alkua. Tähän on kaksi syytä. Yksi on se, että 
pienet pilkit eivät tahdo pudota putkesta alas, jos sohjoa 
on liikaa. Toinen on se, että avannon kautta veteen pääsee 
valoa, joka houkuttelee kalaa avannon alle. Kuusamolaisia 
sohjokauhoja on sekä 4- että 6-tuumaiselle avannolle.

Ø 90 mm tai 115 mm

Pilkkivavat

Kela 74 mm,
neopreenikahva 90 mm

Kela 54 mm,
neopreenikahva 90 mm
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Sohjokauhat

Säädettävä teleskooppikärki

Teleskooppikärjen toiminta

Vakiokärki

Kärkiä kovaan käyttöön

Pilkkivapojen tulee kestää kymmenien asteiden lämpötilamuutoksia. Erityisesti paukkupakkasella muovikärjet ovat 
lujilla. Kuusamolaiset kärjet on kuitenkin todettu toimiviksi kovilla pakkasilla – meillä täällä Koillismaan perukoilla on 
tunnetusti ankarat talviolosuhteet. Kärkiämme on kiitelty kestävyydestä. Monet kalastajaukot ovat vuosikymmeniä 
käyttäneet samaa kärkeä pilkkihommissa, ja se kielii tavaramme laadukkuudesta.

Säädettävä teleskooppikärki

Oletko kyllästynyt kärkien vaihtelemiseen? Hommaapas säädettävä teleskooppikärki, jota voi justeerata pilkin koon ja 
mallin mukaan sopivaksi. Kärki on myös siitä kiva, että sen voi työntää vavan sisään, kun lopetat kalastamisen. Se on siis 
helppo kuljettaa pilkkirepussa muiden vehkeiden kanssa.

Kuusamo kärjet

Tunnokas 23 cm kärki moneen käyttöön. Tällä tanssitat pysty- tai tasapainopilkkiäsi houkuttelevasti, Tartutusominai-
suudet ovat huippuluokkaa. Huomaa, että olemme suunnitelleet kärjen päähän fluorivärin, joka auttaa sinua tarkkai-
lemaan vavan kärkeä hämärissä olosuhteissa. 

Täysjoustavuus

Puolijäykkyys

Kuljetusasento

Kirppu / Mormy

5–10 g vieheille

8–25 g vieheille
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Ahvenen narraaminen 
on kesän hauskin harrastus
Jari Tuiskunen, Erä-lehden kalastusasiantuntija

Ahven on Suomen kansalliskala, eikä suinkaan ansiot-
ta, sillä se on kaikin laskuopein vesiemme yleisin sel-
kärankainen. Raita-asuun sonnustautuneeseen veijariin 
voi törmätä lähes kaikkialla Hankoniemen kärjestä La-
pin järviin ja jokiin. Jopa Tenojoesta apposia tavataan sil-
loin tällöin.

Kotikeittiön onneksi ahven on myös yksi maukkaimmis-
ta kaloistamme, helppo perata ruodottomaksi ja laittaa 
maittavaksi ateriaksi. 
Eikä ateriatarpeita tarvitse etsiä kaukaa: Lähes jokai-
sen suomalaisen kotikonnuilta löytyy vesistö, jossa tätä 
hienoa luontokappaletta pääsee narraamaan. Ja kuinka 
hauskaa puuhaa se onkaan...

Aloita metsälammilta

Metsälammet ovat veneettömälle kalastajalle otollisim-
pia paikkoja hieroa tuttavuutta ahventen kanssa. Mil-
tei kaikista lammista piikkiniskoja löytyy runsain mitoin, 
ja pieni harvennus tekee kalakannalle pelkästään  hyvää. 
Eikä ole ollenkaan tavatonta, että silpun seasta nappaa 
kunnon körsikäs, jonka jäsenyys panonvartijoissa on ir-
tisanottu aikaa sitten.

Lampiprojekti kannattaa käynnistää kotona kartan ää-
ressä. Pyri bongaamaan sellaisia vesiä, joiden ympärillä 
mökki- tai muuta asutusta on mahdollisimman vähän, ja 
joiden rannat eivät ole liian soistuneita estääkseen ve-
sirajaan pääsyn. Hyvä merkki sekin, ellei minkäänlaista 
ajouraa johda lammen rantamille. Silloin kalastuspaine 
on luultavasti vähäinen.

 Virvelikalastaja varaa lampireissulle - kumisaappaiden 
lisäksi - kevyen vavan, jonka pienelle haspelille on pyö-
räytetty vaikkapa 0,15-millistä kuitusiimaa. Kaikkein 
ohuimpia siimoja kannattaa välttää, koska haot ja vesi-
kasvillisuus vaativat toisinaan ronskia otteita vieheitä irti 
kiskottaessa. Mainitun paksuisella kuitusiimalla vetolu-
juutta on jo yli viisi kiloa.

Vieheinä pätevät pienet, herkästi käynnistyvät lipat ku-
ten Kuf, Loimu ja Paavo. Ne ovat helppoheittoisia eivät-
kä vaadi uittamiselta kummempia kikkailuja. Kunhan ke-
lataan tasaisesti, turhaa kiirettä pitämättä, ja mielellään 
lähempänä pohjaa kuin pintaa.

Lipat puikkelehtivat pyörivän lehtensä ansiosta näppä-
rästi kovavartisten kasvien ja uppopuiden joukossa ei-

Ahvenia voi löytää vaikkapa tällaisesta puropahasesta. Tarkat heitot ovat pitkiä hyödyllisempiä. 
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vätkä tartu kiinni läheskään yhtä helposti kuin lusikat 
tai vaaput. Lisäksi ahvenet pitävät niistä kuin pikkulap-
si karkista.

Erinomaisiksi ahvenen pettäjiksi ovat osoittautuneet 
myös muovisilla pikkukalajäljitelmillä jatketut lipat, jol-
lainen on esimerkiksi Kuusamo-muovikalalippa yhdek-
sän  gramman koossa. Hauetkin ovat tähän tarjoukseen 
heikkona, joten haukivaara-alueilla lienee syytä käyttää 
peruketta vieheen henkivakuutuksena. 

Ranta-ahvenia

Metsälampikalastuksessa on erityisen tärkeää älytä ah-
venten hieman yllätykselliset olinpaikat. Nimittäin ama-
tööritaktiikoista tavallisin eli mahdollisimman pitkä riuh-
taisu keskelle lampea tuottaa tulosta harvoin. Riippuu 
lammen luonteesta, mutta mahdollisesti et saa sieltä 
tärpin tärppiä koko päivänä, vaikka kuinka hyvän apajan 
äärellä kalastaisit.

Ripustetaan pieni tasapainopilkki tai iso mormyska 
(syötiksi vaikka ahvenen silmä) roikkumaan virvelisii-
man päähän. Tiputellaan pilkkiä vavankärjellä kurkottaen 
rantapenkan reunoille, kasvillisuudessa oleviin rakosiin, 
uppopuiden kyljille ja muihin paikkoihin, minne heittä-
minen on vaikeaa tai mahdotonta, mutta missä ahve-
net mielellään lymyilevät. Mausteeksi pieniä uittonykä-
yksiä. Johan nappaa.

Isommilta vesiltä 

Myös isommilla järvillä ja merenrannikolla voi rantaka-
lastaja päästä paistiahventen makuun. Parhaiten se on-
nistuu kesäkuukausina lämpimän veden aikaan. Iso osa 
ahvenista saalistaa silloin rantojen tuntumassa, karien 
kupeilla, niemennokissa, ruovikoiden reunoilla ja kaik-
kialla, missä sopivan kokoista pikkukalaa on tarjolla. Ah-
neesti ne silloin iskevät kalastajankin houkutuksiin.

Syksyn tullen tilanne muuttuu, rannat autioituvat niin 
kesämökkiläisistä kuin ahvenista. Ensinmainitut sulloutu-
vat kaupunkeihin ja jälkimmäiset parveutuvat selkävesil-
le pakkojen ja rinteiden reunoille, kauas rantavirvelöit-
sijän ulottuvilta.

Yli kilon painoinen lampiahven on komea ilmestys. Yleisiä 
näin kookkaat eivät ole, mutta ihan mahdollisia.

Tyypillistä suomalaista ahvenmaisemaa. Tässäkin paikassa 
riittivät muutaman metrin mittaiset heitot.

Ahvenet nimittäin parveilevat yleensä ravinteikkaalla 
rantavyöhykkeellä, varsinkin jos siinä on - kohtuullisen 
syvyyden lisäksi - vesikasvien ja hakojen tarjoamaa suo-
jaa. Siis paljon järkevämpää kuin yrittää pituusheittoen-
nätystä on viljellä lyhyitä, tarkkoja saattoja vesikasvus-
ton aukkoihin, sekä syvyyden salliessa pikku vippauksia 
aivan rantapenkan suuntaisesti. 

Ahvenet voivat oleilla vaivaisen vavanmitan päässä si-
nusta ja säikäyttää tärppäämällä aivan viime hetkellä. 
Kelausta kannattaa hidastaa rannan lähestyessä, koska 
perässä saattaa uida parvi uteliaita piikit pystyssä, val-
miina iskemään kiinni outoon värisijään. Tummassa ve-
dessä niitä ei ole kovin helppo nähdä, joten ole tark-
kana.

Joskus olen saanut mainioita ahvensaaliita rannalta pilk-
kimällä. Kuulostaa oudolta, mutta onnistuu metsälam-
milla yllättävän usein. 
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Silloin veneettömän kannattaa etsiä virtasalmia ja iso-
jen reittivesien vuolteita. Jotkut niistä toimivat ahventen 
ottoautomaatteina kesästä myöhäiseen syksyyn saakka. 
Monet apajat on lisäksi helppo saavuttaa, sillä sillat ra-
kennetaan mieluusti juuri tällaisiin kapeikoihin.

Helpon pyyntipaikan veneettömälle  tarjoavat myös 
satamat, sillä pitkät laiturit laajentavat kalastussekto-
ria mukavasti. Kokeile laituripilkintää. Kuka tietää, vaik-
ka isomusten parvi olisi parkkeerannut lankkuparketin 
alle auringonsuojaan, madonpätkällä maustettua Kirp-
pua odottamaan.

Oma lukunsa ovat kosket. Yleensä virroista vongataan 
rasvaevällisiä kaloja, mutta tosiasiassa ahvenia piilee pin-
nan alla niin luku- kuin usein kilomääräisestikin enem-
män. 

Varsinkin kesän kuumimpaan aikaan kannattaa keskit-
tyä koskien loppuliu´uissa ja reunamontuissa parveile-
viin kyrmyniskoihin, ne kun ovat paljon jalokaloja yh-
teistyöhaluisempia. Vetten kylmetessä on sitten punali-
haisten vuoro.

tuneita parvia rokottamaan. Mutta ei aina. Joillakin jär-
villä ja merialueilla ovat ahventen pinta-ajot tavallisia il-
miöitä. 

Pintapulina ja usein myös yläpuolella pörräävä lokkipar-
vi kavaltavat kala-apajan ilman elektronisia apuvälineitä. 
Sinne vaan viehettä sekaan, eikä kipakkaa tärppiä tarvit-
se kauan odotella! Ajoahvenille maittavat parhaiten li-
pat, vaaput ja muut pienehköt pintavipeltäjät, kevyellä 
painopäällä varustettuja jigejäkään unohtamatta.

Erittäin hauskaa ja tuloksekasta ahvenen pyyntiä tarjo-
aa kesäinen soutu-uistelu pikku lippaa tai vaappua pe-
rässä hinaten. Vapa saa olla notkea ja siima oikein ohut-
ta, vaikkapa 0,08-0,10-millistä kuitua. Soutuhommissa ei 
vesikasveista ole suurta haittaa, ja ohut siima uittaa pik-
kuvieheitä aina paksua eloisammin.

Soutele hissukseen karien reunoja, kivikko- ja kaislikko-
rantoja hipoen, puikahda välillä selkävesilläkin tarkasta-
massa, josko isot kyrmyniskat olisivat pintautuneet. Kun 
saat yhden, voit pysähtyä paikalle hetkeksi heittämään 
ja jatkaa sitten taas soutua.  Perkaushommat odottavat!

Paavo-lipan pettämiä.

Raitapaitojen aatelia.

Veneellä varmemmin

Isoilla vesillä operoitaessa veneen omistaja on toki ran-
tamieheen nähden etulyöntiasemassa. Kaikuluotaimel-
la ja kartalla, nykyisin yhä useammin karttaplotterilla va-
rustautunut vavanheiluttaja löytää ahvenparvet, jos vain 
viitsii etsiä. Varsinkin syksyllä parvet voivat olla todella 
tiheitä ja saaliit ottipäivän sattuessa hurjia.

Tavallisimmin selkäahvenia jallitetaan jigeillä tai pilkeil-
lä, koska vain näillä viehetyypeillä päästään syvälle aset-

Matalat lahdenpoukamat ovat välillä täynnä ahvenia. Kun 
käyttää tarpeeksi notkeaa vapaa, on pientenkin sinttien 
väsyttely hauskaa.



Pate, liukupilkki 55/9 ja 65/12
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Lappi-loiste, 70 mm

Kilpa, 55 mm

Kuha Varma, 70/15 Sinfonia, 40/6 ja 60/9   

Varma, 45/5, 55/8 ja 70/15

Kilpa-loiste, 35/3

Pystypilkillä onnistut varmasti

Kuusamo pilkit

Erään kisapilkkijän ideoima 
ottipilkki. Ahvenet ja muut 
pikkukalat käyvät ahnaasti kiinni 
tähän pilkkiin. Testaa ensijäillä 
kirjolohenpilkinnässä.

Me Kuusamossa kehitimme jokin vuosi sitten oman liukupilkin. Olemme saaneet hyvää palautetta monelta kilpapilkkijältä. 
Liukupilkissä tapsin pituutta pilkin ja koukun välillä voi säätää nopeasti liu’uttamalla pilkkiä siimassa. Toisinaan kala ottaa 
lyhyeen tapsiin paremmin kuin pidempään. Pilkin molempiin päihin on valettu siimalenkit, joiden kautta siima pujotetaan. 
Siima lukitaan molemmista päistä kumituteilla siimalenkkiin kiinni, jolloin voit muutella koukun etäisyyttä pilkistä 
nopeasti. Tapsipilkin päähän suosittelemme Kirppua meidän laajasta valikoimastamme.

Lohikalat tykkäävät 
tästä uistimesta. Se 
ui eloisasti välkeh-
tien. Tee vavalla ri-
vakoita 20-30 cm 
nykäyksiä.

Yksi parhaimmista ahvenpilkeistä. Pilkki singahtelee 
sattumanvaraisesti ihan mihin suuntaan tahansa ja tekee 
ennalta arvaamattomia liikkeitä leijaillessaan alaspäin. 
Ahvenet villiintyvät siitä. Toimii samaan tapaan niin 
järvellä kuin merellä. Kalastuspiireissä on kuultu huhuja 
siitä, että tällä pilkillä saisi myös taimenia.

Harrille eli harjukselle ja raudulle 
Lappiin kirkkaiden tunturijärvien 
pilkkimiseen. Mausta Kuusamon 
Kirpulla. Tämä on huonon syönnin 
erikoisviehe.

Varman pienemmät mallit ovat sopivia houkuttajia ahvenelle. Isoimmalla saat haukea ja kuhaa. 
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Koetapas tätä pilkkiä, niin huomaat, että se on laiska 
uimari. Sellainen sen pitääkin olla, jos kuhaa haluaa saada. 
Tämä pilkki tekee laajoja uintikierroksia pilkkiavannon 
alla. Parin normaalin houkutusvedon jälkeen pidä vapaa 
paikoillaan pari kolme sekuntia ja tee pientä liikettä. 
Suosittelemme käyttämään värikoukkua.

VÄRIT 
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Serenadi, 70/9 Nordic, 45 mm

Leija, 70/12 ja 90/19 

Soul, 70/8

Siipi-Leija, 
50/6, 70/10 ja 90/15

Jazz, 40/6 ja 65/10 

Pilkkiminen on hauskaa! 

Kuusamo pilkit

Rauhallisesti uiva Leija on isojen petokalojen pilkki. Leijan pienempi malli sopii ahvenen kalastukseen. Suurempi malli on 
hyvä hauelle ja kuhalle. Leija on keskitalven pilkki, erityisesti ahvenelle, joka paksuimman lumipeitteen ja jään aikana helmi-
maaliskuussa voi muuttua passiiviseksi. Silloin voi rauhallisella uittotyylillä ja Leijalla saada nirson kalan ottamaan kiinni.

Hyväksi venepilkiksi 
kehuttu pystäri. Tämän 
solmittuasi siiman päähän 
voit olla varma, että iso 
ahven ja kuha nappaavat 
kohta kiinni.

Pilkkikilpailuissa kävijät suosivat 
matalia kalavesiä. Niissä on 
usein paljon pientä ruokailevaa 
kalaa. Nordic toimii matalassa. 
Käytä herkkää, mutta napakkaa 
vapaa ja ohutta siimaa. 

Ihan älyttömän hyvä tapsipilkki! Solmi tapsin päähän 
Kuusamon Kirppu. Syötitä se surviaisella tai kärpäsentoukalla. 
Saat varmasti ahvenia. Kuhan pilkinnässä vaihda tapsi pykälää 
paksumpaan siimaan ja laita tapsin päähän värikoukku.

Kilpapilkkijöiden suosima ahvenen houkutin. Uita riva-
koilla pitkillä ja lyhyillä vedoilla. Käytä tätä pilkkiä  myös 
tapsin kanssa. Pistä tapsin päähän Kirppu, jonka ryydität 
kärpäsentoukalla tai surviaisella. Alkaa nirsokin ahven 
näppäämään!
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Kalat heittäytyvät passiivisiksi keskellä talvea, sillä jää- ja lumipeite on silloin paksuimmillaan ja jään alla on todella pimeää 
ja kylmää. Käytä silloin mahdollisimman houkuttelevia pilkkejä. Siipi-Leijan  tehokkuus piilee uintityylissä – Siipi-Leija tekee 
hyvin laajoja rauhallisia liikkeitä ja hakee laajalta alalta kalat avannon alle. Ongi sillä seuraavasti: Aloittaessasi uudella avannolla 
vedä pari kolme pitkää ja rauhallista houkutusvetoa. Värisytä sen jälkeen vavan kärkeä ja odottele. Jos paikalla on kalaa, se 
nappaa koukkuun juuri odotuksen aikana. Siipi-Leija on hyvä pilkki myös Lapin tunturien rautu- ja taimenjärville.
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VÄRIT 

Räsänen ja Lätkä sekä Professor 

Madepilkki

Värikoukut 12, 10 ja 8                         Väriketjukoukku 10

Sääski, 25

Kuusamo pilkit

Madetta eli matikkaa kalastetaan keskellä talvea. Made on siitä erikoinen kala, että 
se on aktiivisimmillaan tammi-helmikuun aikana, jolloin muut suomalaiset kalat 
pääsääntöisesti viettävät talviajan siestaa. Mateen kutuaika osuu samoihin aikoihin. 
Mielenkiintoiseksi mateen kalastamisen tekee sen erikoinen käyttäytyminen. Se 
aktivoituu illan hämärtyessä ja alkaa vaellella niin kutsuttuja madepolkuja pitkin etsien 
kutukumppania. Kuusamon Madepilkki on maalattu mattavalkoiseksi – samanlaiseksi 
kuin mateen vatsa. Pilkkiä väristetään pohjan tuntumassa, jolloin se imitoi toista 
kutupuuhia aloittelevaa madetta. Pilkin nähtyään made tulee tunnustelemaan sitä 
tuntoviiksillään. Kalastaja tuntee sen kädessä pienenä tökkimisenä tai painona. 
Tällöin tulee heti tehdä vastaisku ja “ryöstää” made jään päälle. Koukku jää kiinni 
mateen leuan alta.  Muista nostaa kala varovasti avannosta ylös.  Made on taitava 
pyristelemään juuri avannon kohdalla. Silloin se herkästi pääsee irti.

Älä unohda Kuusamon nimekkäitä lusikoita talvikalastuksessa! Lätkä, Proffa ja Räsänen ovat mahdottomia pilkkipelejä 
isojen petokalojen kalastamisessa. Ennen kaikkea hauelle yllä olevat lusikat toimivat mainiosti, mutta niitä kannattaa 
testata myös kuhalle. Räsäsen ja Lätkän pienimmät mallit ovat hyviä kirjolohipilkkejä. Alkukaudesta ne toimivat ihan 
sellaisinaan, mutta lopputalvesta niiden kanssa kannattaa käyttää tapsin päässä olevia Kirppuja.

Sääski tekee pääsääntöisesti ellipsin muotoista uintiliikettä. Napauta se uimaan terävillä vavannykäyksillä. Se singahtaa 
sivusuuntaan ja aloittaa houkuttelevan uimanäytöksensä. Tarjoa isolle ahvenelle ja kirjolohelle!
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KALAVINKKI
Lämmintä syötävää 
pilkkiretkelle mukaan! 
Keitä nakkeja aamulla 
ennen kalaan lähtöä. 
Laita nakit tavallisen 
termospullon sisään 
ja kaada keitinvesi 
päälle. Näin sinulla on 
kuumaa purtavaa kovalla 
pakkasellakin mukana!

Made in Kuusamo 

1 2 3 4 5
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Tasapaino X-Pro 50, 60 ja 75 mm on taitava uimari

Värit

Kuusamo tasapainot

Tasapaino X-Pro 50 mm
Todellinen uimamaisteri! Kuusamossa analysoimme tasapainopilkkien uimalevyjä ja tulimme siihen tulokseen, että 
tarkasti suunnitellun epäsymmetrisen uintilevyn ansiosta tasuri saadaan uimaan erityisellä keinuvalla liikkeellä. Voi-
makkaalla houkutusvedolla se tekee täyden ympyrän ja puoliteholla tehdyllä nykäyksellä tasuri pujahtaa noin 40% 
ymmyrkäisen. Epäkesko pyrstölevy ei ole siis valmistusvirhe, vaan tarkoin harkittu ja mitattu ominaisuus. Tarjoa tä-
män koon pilkkiä järvivesien ahvenille. Lohikaloista taimen ja kirjolohi ottavat tähän.

Tasapaino X-Pro 60 mm
Loistava kuha- ja ahvenpilkki! Monet Kirkkonummen tai Porvoon kuhat ovat saaneet tuntea tämän pilkin pistot ki-
tusissaan. Keinuvan uintityylin on havaittu olevan eritoten kuhan mieleen.

Tasapaino X-Pro 75 mm
Tämä malli sai testivoittajan tittelin muutama vuosi sitten maineikkaassa Erä-lehdessä. Se kertoo kaiken pyytävyy-
destä. Tarjoa isolle ahvenelle merelle. Toimii myös kuhalle ja hauelle. Venepilkintää ei kannata väheksyä – se on yksi 
tehokkaimmista tavoista kalastaa ahventa ja kuhaa loka-marraskuussa. Painonsa ansiosta tämä malli toimii hyvin 
liikkuvasta veneestä kalastettuna.

EI ENÄÄ LIIMaTTUja 
PYRSTöjÄ, VaaN YKSI 

YHTENÄINEN RaKENNE!

RB/BLU/TW

Kuusamo Tasapaino X-Pro:n epäkesko pyrstölevy luo vieheelle aivan uudenlaisen uinnin. Se väläyttää kylkiään ja 
alaspäin vajotessaan se värisee houkuttelevasti. Uudessa X-Pro mallissa pyrstölevy on kiinni rungossa ja kestää 
kovaakin käyttöä.

Tasapaino Pro 75 mm,
testivoittaja ERÄ nro 4/2010.
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Kirppu 2
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Kirppu 1

Kuusamo Kirput

Keskity uittamiseen!   

Kirppujen pienetkin yksityiskohdat ovat oleellisia! Vaikka jään alla on täysin pilkkopimeää, ahven saalistaa hyvän näköaistin-
sa avulla. Kirpun ottavuutta voi parantaa kärpäsentoukalla tai surviaisella, jotta pyydykselle saataisiin haju ja maku. Kalan 
suutuntuma on myös tärkeä. Ahven voi herkästi hylätä pilkin ja lähteä pois paikalta. Parvikalana ensimmäinen uskalias pilkin 
maistaja vetää muun parven perässään ja sen jälkeen pilkkijän avannon alla ei ole enää kalavieraita. Kirpun uittaminen on 
tärkeää. Oleellisinta on se, että Kirppu täytyy pitää liikkeessä. Liikkeen ei pidä olla jatkuvaa, vaan Kirpun tulee pysähtyä ui-
ton välissä pieneksi hetkeksi. Juuri pysäytyksen aikana kala imaisee koukun suuhunsa. Aloita kalastaminen kevyellä väristyk-
sellä pohjan läheltä. Jos ei mitään tapahdu, nosta Kirppua ylöspäin puoli metriä ja jatka väristystä. 

Kirput matkivat hyönteisiä  

Kalojen lisäksi vesistöissä  asuu laaja kaarti erikokoisia ja erinäköisiä vesihyönteisiä. Pienimmät ovat niin pikkuruisia, 
että niitä tuskin näkee paljain silmin. Lähes kaikki niistä ovat kuitenkin kalojen ruokaa. Keskitalvella pilkkimiehen yk-
kössaaliskala, ahven on passiivinen ravinnonhankkija. Se syö vierestä sen mitä löytää. Kylmä vesi pienentää ahvenen 
energiantarvetta. Vesihyönteiset ovat sen pääasiallinen ravintokohde. Kuusamon Kirput imitoivat juuri niitä ötököitä, 
joita ahven alkaa etsiskellä, kun nälkä yllättää. Käytä Kirppua ohuen siiman kanssa sellaisenaan tai solmi se pilkin jat-
keeksi. Aktiivipilkkijät ovat aikanaan kehittäneet niin kutsutun tapsipilkin. Voit tehdä sen näin: sido noin 15 cm:n sii-
manpätkän toiseen päähän pystypilkki ja toiseen päähän Kirppu. 

Uutuus-Kirput 

Kauden kuumimmat uutuudet ovat Kirppu 21, Super-Kirppu 1 ja Super-Kirppu 6, jotka on kehitetty ahvenen ja siian pilkin-
tään. Uudessa Super-Kirppu 6 mallissa on erityisen pitkä runko, mikä mahdollistaa erilaisten syöttiviritysten käyttämisen. 
Kokeile esimerkiksi surviaistoukan ja kärpäsentoukan yhdistelmää!
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Tässä Kirpussa on timanttiset silmät, jotka tekevät Kirpusta 
sädehtivän syötävän. Parhaimmillaan tämä malli on matalassa 
vedessä. Kalasta tällä ahvenia, harjuksia ja kirjolohia.

Volframi on lyijyä painavampaa ainetta. Erityisesti 
pienissä Kirpuissa volframin nopea vajoamisominai-
suus korostuu. Ahvenparven ollessa avantosi alla, on 
erityisen tärkeää, että pilkki saadaan parven eteen 
mahdollisimman pikaisesti, jotta ahvenet eivät ehdi 
vaihtamaan paikkaa. 
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Super-Survarin pienet urat saavat veden väri-
semään tämän vieheen ympärillä. Tavoittele sii-
koja, harjuksia tai kirjolohia tällä vieheellä. Tar-
vittaessa laita syötti tehostamaan pyytävyyttä.

2 3
Super-Survari

FR-O

GR/FYe/FR-O

S-O

Kuusamo Kirput

Siipikirpun nimi tulee siitä, että sen rungossa on eräänlaisia ripsiä, jotka 
värisevät vedessä. Ripset imitoivat hyönteisten raajoja. Vesiötököillä on liu-
ta pieniä karvaisia jalkoja, joiden avulla ne uivat sätkien eteenpäin. Siipikir-
pun kanssa käytetään ohutta siimaa ja kevyttä vavan kärkeä. Siipikirpulla 
saat ahvenia, siikoja ja harjuksia.

Kirput imitoivat vesihyönteisiä  

Vedenalainen ravintoketju muodostuu seuraavasti. Alkupäässä on kasviplankton, joka näkyy vedessä hiutalemaisina 
leväpartikkeleina. Seuraavaksi tulee eläinplankton eli pienen pienet ötökät, jotka syövät kasviplanktonia. Sen jälkeen 
tulevat vesihyönteiset, jotka luetaan monilta osin myös eläinplanktoniin. Vesihyönteisten jälkeen tulevat kalat. Kuusamon 
suunnittelmat Kirput asettuvat ravintoketjussa eläinplanktonin rooliin. Ne on tehty muistuttamaan vesihyönteisiä, joita 
puolestaan kalat käyttävät ravinnoksi. Ja vesihyönteisiähän kalavesillä riittää. On kaikenlaisia vesikirppuja ja hankajalkaisia. 
Niitä isotkin kalat tykkäävät syödä keskellä talvea. Olemme biologien kanssa pohtineet, mitkä olisivat ne pääasiallisimmat 
ravintokohteet. Niitä imitoiden olemme Kirppu-malliston luoneet. Käytä Kirppuja sellaisinaan tai tapsipilkin päässä.

Siipikirput
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Kuusamo Thermal Pro 12 -päähine 

Tarkkaan harkitut yksityiskohdat ovat laadun tae

Tänä vuonna olemme tuoneet valikoimaamme työkaluja, jotka helpottavat kalojen käsittelyä. Oikeanlaisten pihtien avulla 
irrotat koukut kalasta ilman, että vaurioitat turhaan kalaa tai käsiäsi. Työkalut on valmistettu laadukkaista materiaaleista 
ja ne kestävät aktiivisen kalastajan käytössä ääriolosuhteissa. Niissä on myös paljon yksityiskohtia. Esimerkiksi pihtien 
kärjissä on väkänen, joka helpottaa uistinrenkaiden pujottamista koukkuun, ja uusissa leukapihdeissämme on vaaka.

Kuusamo varusteet

Pää kannattaa suojata huolella, sillä se osa ihmisestä luovuttaa eniten läm-
pöä kehosta. Thermal-päähine suojaa päätä erittäin tehokkaasti viimassa, 
pakkasessa ja sateella. Päähine hengittää hyvin ja pitää sen lämpöisen- ja 
kuivantuntuisena koko ajan. Kuorikangas on täysin sateen- ja tuulenpitävä.

•	 Lakin	takaosassa	on	kaksi	erillistä	säätöhihnaa,		
 jolla saat säädettyä päähineestä ergonomisen.

•	 Lippa	suojaa	kirkkaalta	auringonvalolta.

•	 Sporttinen	ulkonäkö.

•	 Pieni	lisälippa	suojaa	otsaa	kylmältä.

•	 Väri	musta.

alumiiniset pihdit, 6” kärjet 
vahvistettua terästä, renkaan 
avaaja 

alumiiniset pihdit, 4,5”, renkaan 
avaaja, volframiteräinen siimaleikkuri 

alumiiniset pihdit, 4,5”, renkaan 
avaaja, volframiteräinen siimaleikkuri 

Timanttiviila, 4”, 
kaksi eri karheutta 

alumiininen leukapihti puntarilla, 
30 cm, pyörivä kahva 

Siimaleikkuri alumiininen koukunirrotin, pituus 34,5 cm 
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Kalastajan herkut

LOHIPASTA 4 HENgELLE 
Ainekset:
300 g kirjolohta (muitakin punalihaisia kaloja voi 
käyttää)

nippu rucolaa

puoli rasiaa kirsikkatomaatteja

Créme Bonjour sipulinmakuista tuorejuustoa

1/2 sipulia 

mustapippuria

valkopippuria

suolaa

soijakastiketta

pappardelle nauhapastaa

1/2 yksikyntisestä valkosipulista

Poista kalasta nahka ja ruodot. Suikaloi kala.
Keitä pasta ohjeen mukaan (al dente). Huuhdo 
pasta ja laita sekaan vähän öljyä, ettei pasta jämähdä 
möykyksi.
Kuori ja silppua sipuli. Kuullota sitä öljyssä. Laita 
levyä pienemmälle ja lisää sekaan Créme Bonjour 
juusto. Tarkoitus ei ole keittää seosta, mutta kuumaa 
sen pitää silti olla. Mausta suolalla, pippureilla ja 
soijakastikkeella (n. 1 rkl).
Laita sekaan keitetty pasta ja kirjolohisuikaleet. 
Sekoita, laita kansi päälle ja anna olla miedolla 
lämmöllä minuutin ajan. Lisää sekaan tomaatit ja 
rucola. Laita kansi päälle vielä muutamaksi minuutiksi. 
Kun kala on läpikotaisin vaaleaa, ruoka on valmista. Älä 
anna kalan kuivua.

KUHAKEITTO 6-8 HENgELLE
Ainekset:
3 kpl noin 1kg:n kuhaa
suolaa
valkopippuria
3 porkkanaa
8 - 10 perunaa
1 sipuli 
2 laakerinlehteä
pala lanttua
4 dl kevytmaitoa
1 pkt Koskenlaskija-sulatejuustoa (maustamaton)
1/3 nippu tuoretta tilliä
2 rkl vehnäjauhoja suurustamiseen
pala voita
4 dl valkoviiniä 

Perkaa kuhat ja fileraa ne ruodottomiksi ja nahattomiksi 
fileiksi.
Ota teflonkattila ja sulata siinä pala voita. Heitä ruodot, 
evät, nahka ja pää ilman kiduksia kattilaan (älä laita si-
säelimiä mukaan). Laita levy kovalle ja paista roippeita 
voissa. Lisää joukkoon valkoviini ja sen verran vettä, että 
kaikki kalan osat jäävät veden pinnan alle. Laita sekaan 
laakerinlehdet. Keitä lientä noin tunti miedolla lämmöllä. 
Siivilöi liemi talteen.
Kuori vihannekset, pilko ne ja lisää liemen sekaan. Keitä, 
kunnes vihannekset ovat lähes kypsiä. Tässä vaiheessa 
laita sekaan Koskenlaskija-juusto ja sekoittele se liemen 
sekaan. Lisää maito ja kiehuttele hetki.
Ota 2 rkl vehnäjauhoa ja sekoita ne pieneen tilkkaan 
kylmää vettä. Liruta liemi keiton sekaan. Lisää keittoon 
suolaa ja hiukan valkopippuria (ei liikaa).  
Leikkaa kuhafileet puolikkaan peukalon kokoisiksi 
palasiksi ja lisää keittoon. Pilko tilli hakkelukseksi ja lisää 
keittoon. Laita levy pois päältä. Anna kannen olla päällä.
Kun kuhafileet ovat kauttaaltaan valkoisia, keitto on 
valmista. Jos annat kalan olla liian pitkään kuumassa 
liemessä, se hajoaa.
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Kuusamon kuvapäiväkirja 2013

Jaakko Palola

Taimen

Välke 75/14 Sampo Hämäläinen

Hauki 10,4 kg

Professor

Markku PulkkinenJärvilohiLätkä 70/14

Jussi R
autalin

Hauki 110 cm

Räsän
en Helmi 70/20

Jorma Vataja

Meritaimen

Tundra

Sauli LappalainenMerilohi 5 kgRäsänen helmi 70/20

Mattias Lundberg

Hauki 102 cm

Professor 1 Helmi 115/27
Anna-Kaisa Rehunen
Meritaimen
Lätkä 70/25

Jouni AntikainenAhven 1,23 kgLätkä 25g



Ei kalavaleita, vaan aitoja tarinoita.

Käyhän Kuusamossa!

Tervetuloa Kuusamo-kauppiaan luo ottaville ostoksille:

Kuusamo on tunnettu komeista ja kalaisista koskistaan, kirkkaista ja kalaisista järvistään ja Kuusamon Uisti-
mesta. 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.  Ajat 5-tietä n. 5 km Kuusamon keskustasta kohti Rukaa, kunnes näet tien oikealla 
puolella pienen lammen. Sen takana näkyvätkin jo lippumme ja opasteemme, joka ohjaa sinut valoisaan kah-
vioomme ja tehtaanmyymäläämme. Myymälässämme on Kuusamon Uistimen tuotteita uutuuksista vanhoihin 
klassikoihin, II-laadun tuotteita ja edullisia poistotuotteita. Saatatpa löytää uniikkikappaleitakin, sellaisia, jotka 
eivät ole vielä päässeet tuotantoon sekä paljon erilaisia kalastukseen ja eräretkeilyyn liittyviä tarvikkeita. 
Kalamuijan Kokkinurkasta löydät vinkit ja vermeet kalaisaan ruuanvalmistukseen. Matkamuistot ja tuliaiset 
saat saman katon alta. Emme ole myöskään unohtaneet lapsia; leikkipaikka ja luonnonkala-akvaario antavat 
mukavan lomamuiston. Läheiseen lampeen myymme kalastuslupia; saaliiksi saatu kirjolohenvonkale saa kum-
masti niin aikuisen kuin lapsenkin suupielet onnelliseen hymyyn.

Kuusamon Uistin Oy, Professori Räsäsentie 1-2, 93600 Kuusamo
Puh. (08) 860 3400, faksi (08) 852 1514, kuusamo@kuusamonuistin.fi

Tehtaanmyymälä puh. (08) 860 3450, shop@kuusamonuistin.fi 
www.kuusamonuistin.fi
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