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Kalastuskäytössä
olleita Strömsö
-perhoja. Kuva:
Miki Äikäs.

Kiinni on, mutta pysyykö? Kuva: Harri Hilden.

Lohi veti alavirtaan reiluja syöksyjä
Mieltä alkoi jäytämään ajatus kalan menetyksestä

V

esi oli korkealla ja
hieman väriä ottanutta. Tuuli tuli
silmille alavirrasta, ja piiskaava sade pienine pisaroineen haittasi onkimista huomattavasti norjalaisella
lohijoella. Harri kalasti alempana,
ja Antti oli tulossa laavulle.
Pooli, joka on normaalisti helposti kahlattavissa oli nyt kalastettavissa vain osalta matkaa. Tilanne
oli silti minulle mieluinen, koska
pidän tuon tyyppisestä kalastuksesta. Korkea vesi liikuttaa kaloja,
ja ne vähät paikat joissa niiden on
hyvä olla, muuttuvat rantaa lähellä oleviksi virrankanteiksi ja välillä
hyvinkin pieniksi spoteiksi.
Olin varustautunut viisitoistasella vavalla, upponarulla ja koh-

tuullisen kokoisella värikkäällä
Strömsö-putkiperholla. Kalastin
kivikon reunaa alaspäin kulkien.
Heitto heitolta homma tuntui
luonnistuvan paremmin. Olin
tullut virran laitaa muutaman
kymmenen metriä, kun siimassa
tuntui nykäisy. Kala! Nostin vavan
ylös vaistomaisesti ja siiman päässä
tuntui mukava paine.
Kelasin siimaa sisään ja kala tuli korkeassa vedessä kiltisti kohti
rantaa. Kävelytin sitä kuin koiraa
alavirtaan, ja kala seurasi nätisti.
Harri ja Antti tulivat vierelleni.
Arvelin kalan olevan "standardi"luokkaa. Lohi painoi vastaan kun
kiristin siimaa päästyäni parempaan paikkaan. Kala ui hieman
ylävirtaan ja veti siiman erään laakakiven taakse.

"Perkele, sinne jäi", manasin
ääneen.
Nyin siimaa, ja kuin taikaiskusta kala uikin alavirtaan samaa reittiä kuin meni ylös. Siima vapautui
kiven takaa, pääsin säikähdyksellä.

Upposiima sukelsi alavirtaan
Nyt lohi alkoi antamaan vastusta
selvästi enemmän. Hetken junnaamisen jälkeen lohi veti siimaa
vauhdilla kelalta ulos. Kuten niin
monesti aiemminkin, upposiima
sukelsi alavirtaan ja kookas lohi
hyppäsi komean loikan ylävirrassa.
"Oliko se toi?", kysyin epäuskoisesti Antilta.
"Luulisin", Antti vastasi.
Samaan aikaan kala veti voltit
uudestaan.

"Jukoliste, nyt jännittää", totesin
Harrille ja Antille.
Heti, kun näin kalan koon mieltä alkoi jäytämään ajatus kalan menetyksestä.
Lohi veti alavirtaan reiluja
syöksyjä. Aina välillä sain kalan
kohtuullisen lähelle rantaa. Käsi
alkoi puutumaan ja tilanne tuntui
tuskaiselta. Olin juuri maininnut
asiasta komppimiehille, kun lohi
päätti ottaa ritolat. Siimaa meni
uhkaavaa tahtia kelalta ja päätin ottaa kokeeksi Lasse Virenin tyylisen
juoksun. Kala veti koskeen, ja minä
menin perässä kuin isi jouluna.
Koski on lyhyt ja matala, mutta
veden ollessa korkealla, on kalalla
hyvä mahdollisuus saada upponaru jäämään rantakiviin. Juoksin
polvivedessä kalan perässä pitäen 
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LOHI VETI
vapaa mahdollisimman korkealla
välttääkseni siiman kiviin jäämisen.
Homma meni hyvin. Kalan valuessa kosken alle tunsin olevani
niskan päällä. Muutaman loppuvetäisyn jälkeen Antti työnsi onnistuneesti suuren uroslohen kiville. Voi
Venäjä mikä fisu! Olin niin poikki,
että meinasi poru päästä, kun pudottauduin polville kalan viereen.
Taisin tunnekuohussa halata
Anttia ja Harria ilman mitään homogeenisiä tarkoitusperiä. Voin
vain todeta, että kaikista tähän asti
saamistani lohista tämä oli raskain
vääntö.

”Paas tehden tilaa pakkaseen”
Välittömien kaatoryyppyjen ja
hetken huilin jälkeen kannoimme
kalan laavulle. Kotvaa myöhemmin, kun olin ottanut muutaman
itsevarmuuspanoksen lisää, päätin
soittaa kotiin.
Vaimo oli jo ennen reissua valittanut minulle, että voisit joskus
tuoda kalaa kotiin reissulta. Puhelimeen vastattiin ja minä avasin
keskustelun.
"Paas tehden tilaa pakkaseen,
nyt tulee läskiä kaapin täydeltä."

Jes! Taistelu on tällä kerralla voitettu. Kuva: Harri Hilden.

Kotiin päästyäni saatoin todeta
edellisen elvistelyni aiheuttaneen
vaimossa ostoreaktion, ja keittiön
nurkassa oli uusi, toinen pakastin. Arvata saattaa kenen rahoilla,
ja tavallaan luvalla, tuo arkku oli
hankittu. No, tyhmästä päästä
kärsii koko ruumis, ja pankkitili.

Vähän kävelyttää. Kuva: Harri Hilden.
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Strömsö
Mikäli käytetään sisäputkea,
kannattaa leikata ulkoputkeen
V-mallinen aukko ja sisäputkeen
kannattaa sulattaa pieni kaulus.
Kaulus jumittaa hyvin sisä- ja ulkoputken toisiinsa.
Kun kiinnitetään siipeä, kannattaa laittaa tippa lakkaa tai
pikistä varmistukseksi nippujen
kiinnittämisen jälkeen.

1
2
3

1

Sidotaan kulta-Flatbraid tai
vastaava n. 1/3 osa rungosta.
Laitetaan hieman painoa etuosaan, esim. lyijylankaa.
Dubataan Rusty Olive eturunkoon.


2

3
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4

4

Sidotaan oranssi jääkarhu tai
vastaava jäykempi materiaali
esim. Bucktail alussiiveksi. Alussiiven on tarkoitus tukea päälle
tulevaa karvaa, ja sen hyvä pituus
on oletetun koukun päälle saakka.

5

Sidotaan Mörrum-värinen
kettu hieman alussiipeä pidempänä. Päälle muutama kuitu
Rusty Olive -Angel Hairia. Angel
Hairia ei saa katkaista tasapituiseksi, vaan niiden pitäisi olla erimittaisia. Tämä estää niiden tarttumisen toisiinsa.

6

Ketun päälle sidotaan itätimorilaisen lyhytjalkaisen
länsirannan PitkäjalkavuoristoGeduiinin partanahasta leikattu
nahan pala, tai nippu kyseistä karvaa. Voidaan korvata substituutilla
tai vaikka vuohella. Päälle muutama kuitu Rainbow Angel Hairia.
Angel Hair -kuidut leikataan taas
eri mittaisiksi.

5

7

Katkaistaan karvat terävällä
veitsellä poikki, ja muistetaan
pitää kiinni siivestä, jotteivat karvat luista vinksalleen.

8

Sidotaan appelsiinin keltainen
häkilä siiven eteen, pari kierrosta.

9

Sivuille tarhatut viidakkokukot. Huom!! Mikäli halutaan
kaikki teho Viidakkokukoista
irti, ne kannattaisi mielestäni sitoa parempi pinta alaspäin, koska
sieltähän kala niitä oletettavasti
katselee? Mikäli perholla halutaan
elvistellä kavereille, niin sitten
normaalisti parempi pinta katsojan suuntaan.

10

Valmis tuote, Strömsö. n
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