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HARJUKSENKALASTUS

MIKKO HALONEN

Suuret perhot ja suuret harjukset – tämä pitää paikkansa ainakin silloin, kun sopuliperholla kalastetaan harjuksia pohjoisen suurilta vesistöalueilta.

sopuliperholla
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FINNMARK. Voiko harjuksenkalastajalle enää hienompaa maisemaa olla?

V

UOSI 2007 OLI sopulien vaellusvuosi Finnmarkissa. Olimme
tutulla kalastusporukalla kalastelemassa Finnmarksviddan ylängöillä

Iesjavren
valuma-alueella
Pohjois-Norjassa. Sopuleita
vilisi kaikkialla ja niiden säksätys maastossa säikäytti hel-

MARKKU KORHONEN

posti varomattoman kulkijan. Sopuleita
näkyi myös uimassa, ja tästä syntyi ajatus
kokeilla jotain aivan uutta harjuksen perhokalastukseen.
Illalla kehittelin majapaikan sidontapenkin ääressä perhon, joka olemuksellaan luo harjukselle mielikuvan jostain
todella isosta ruokapalasta vedenpinnalla.
Perho ei ollut esikuvansa kokoinen, mutta
suuntaa-antava kuitenkin, ja poikkeuksellisen suuri verrattuna yleisesti käytössä
oleviin harjusperhoihin. Uskoa perhoon
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NORMIHARJUS. Sopuliperho pyytää pääasiassa kookkaampia harjuksia. Tässä Mikko
Halonen Jiesjohkalla kesällä 2009 tyypillisen sopuliperhoon erehtyneen 55-senttisen
purje-evän kanssa.
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Missä sopuliperho toimii?

SUVANTOJÄRVI. Iso suvantojärvi on paikka, jossa kannattaa kokeilla Sopuliperhoa.

HIDASVIRTAISET ALUEET. Leveämmät paikat hidasvirtaisemmilla
jokialueilla ovat kokeilemisen arvoisia alueita.

KARIKKOINEN JÄRVI. Kivikkoiset ja karikkoiset järvet piilottelevat
usein kookkaita harjuksia.

SAARET. Oudolla järvellä kalastus kannattaa aloittaa saarien ympäristöstä.

PAIKANNA HARJUSPAIKAT. Syvän ja matalan veden reuna-alueet ja
uomat erottuvat korkeammalta ajoittain varsin selkeästi.

SYVÄNTEEN REUNA. Harjukset löytyvät hyvin usein syvänteiden
reuna-alueilta.

lisäsi tieto siitä, että harjuksen syönnösnäytteistä on löydetty päästäisiä ja muita
pieniä nisäkkäitä, jotka kuuluvat kaikkiruokaisen harjuksen ravintoon.

Sopuliperhon ensikaste
Seuraavana päivänä olimme kalastamassa
kelluntarenkailla isoa suvantojärveä. Ilma

oli aurinkoinen ja tuulta vain nimeksi.
Iltaa kohti harjuksien syönti hiljeni ja
suvantojärven pinnalla ei näkynyt yhtään
pintakäyntiä. Silloin sain ajatuksen kokeilla uutta perhomallia käytännössä. Toinen
heitto, ja vedenpinta suorastaan räjähti
harjuksen raivoisasta otista perhoon. Harjus oli 53 sentin mittainen. Paria heittoa

myöhemmin sama toistui ja 52-senttinen
solahti haaviin. Ja taas pari heittoa myöhemmin, 54-senttinen. Kokemus antoi
uskoa perhoon ja tämän jälkeen Sopulista
on tullut legendaarinen perho – ainakin
kaveriporukassa.
Kolmen kesän reissuilla tällä perhomallilla on nyt saatu reilut 50 kappaletta
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har
r

parhaiten. Myös Romma-, Poro- ja Könkämäenon suvannot ja hidasvirtaiset nivat
ovat oikeita paikkoja. Erityisen hyviä
spotteja ovat suvantojärvien syvänteiden
reuna-alueet rannan tuntumassa, sekä matalikot ja karikot keskellä järveä. Syvyyttä
saa olla puolestatoista neljään metriin.

Uitossa sen salaisuus
Sopuliperhoa voi heittää suvannossa sokkona, ilman havaintoa harjuksista, ja se

PIIRROS: JOUNI RONKAINEN

yli 50 sentin pituisia harjuksia, joiden
joukossa on myös 55 senttiä ylittäneitä
kaloja. Perhon huono puoli on, että sillä
ei sitten juuri saa alle 50-senttisiä harjuksia joten tämän vuoksi jokaisen kannattaa
harkita, missä perhoa kannattaa käyttää.
Parhaimpia paikkoja ovat olleet pohjoisen Finnmarkin alueen järvet ja suurten
jokien laajat, jopa järvimäiset suvannot,
eli suvantojärvet, missä harjuspopulaatiot
ovat suuret ja mistä suurharjuksia löytyy

KALASTUSTEKNIIKKA. Sopulia uitetaan tasaisin vedoin vaihtelevalla nopeudella. Siimaa otetaan
sisään noin 30–50 senttiä yhdellä vedolla. Yhden tai viimeistään muutaman vedon jälkeen
kannattaa pitää parin sekunnin tauko – harjus iskee usein juuri tauon aikana.
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on toki kelvannut myös pinta-aktiivisille
kaloille. Perhoa uitetaan vaihtelevalla nopeudella tasaisin vedoin. Siimaa otetaan
sisään noin 30–50 senttiä yhdellä vedolla.
Yhden tai viimeistään muutaman vedon

Sopuli
SOPULIT ovat pienikokoisia, yleensä
arktisilla alueilla esiintyviä 7–15 sentin
mittaisia jyrsijöitä, jotka painavat 30–110
grammaa. Näillä söpöillä karvapalloilla on
paksu turkki ja pehmeä ja lyhyt häntä ja
ne ovat lähinnä kasvissyöjiä.
Sopulit elävät enimmän aikaa yksinään
ja ne kerääntyvät yhteen vain pariutumisaikoina. Suotuisissa oloissa sopulit lisääntyvät jyrsijöiden tapaan erittäin nopeasti.
Sopulipopulaation koko vaihtelee voimakkaasti neljän vuoden jaksoissa.
Sopulit, erityisesti tunturisopulit,
ovat tunnettuja massavaelluksistaan, joita
esiintyy populaation koon saavuttaessa
kriittisen kynnyksen. Huimat tarinat vaeltavien sopulien massaitsemurhista, kuten
sopulilaumojen heittäytymisestä kallioilta
ja jyrkänteiltä ja hukuttautumisesta mereen, sen sijaan perustuvat pelkkään Disneyn White Wilderness -luontoelokuvan
(1958) luomaan myyttiin.
Vaeltaessaan sopulit liikkuvat myös
jokien varsilla ja muiden vesistöjen lähettyvillä, jolloin niitä saattaa pulahtaa veden
varaan. Sopulit osaavat myös uida, joten
ne voivat vaeltaessaan ylittää vastaan tulevia vesistöjä uimalla.
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Sopuliperho
Mikko Halonen

Koukku: #6, Tiemco TMC 777SP (purista
väkänen pois) tai Knapek #2–4 streamer.
Pyrstö: kaksi kappaletta grizzly- tai ruskean
kukon häkilähöyheniä; sopiva pituus on
noin viidestä seitsemään senttiä.
Selkä: 12 mm leveä suikale 1/8" paksuista
Wild Wild Foam tai Loco Foam (pronssi/valkoinen) vaahtomuovia, puhdas valkoinenkin käy. Muotoile suikale hieman
kapeammaksi kiinnityskohdistaan.
Runko: ruskeanharmaa dubbaus (Super
Bright SBD221) tai villalanka kierrettynä.
Selän vaahtomuovisuikale sidotaan siten,
että kuparinvärinen puoli tulee alaspäin. Jos
käytetään valkoista vaahtomuovia, alapuoli voidaan värjätä ruskealla tussilla. Vahvista
runkomateriaalin kestävyys pikaliimalla. Vaahtomuovisuikale muotoillaan sukkulan muotoon. Pään pitää olla popperityyliin tylppä,
jolloin perholle saadaan vahva uintijälki.
Valitse pyrstömateriaaliksi pehmeäruotoisia häkilähöyheniä, sillä ne katkeavat muuten
vahvasta perhosta ensimmäisenä. Paksumpi
vaahtomuovi kelluttaa perhoa paremmin ja
pidempään. Huomaa, että kaikki vaahtomuovit myös imevät vettä, toiset enemmän, toiset
vähemmän.

jälkeen kannattaa pitää parin sekunnin
tauko, jolloin harjus ottaa usein perhon.
Tärpin kyllä huomaa, sillä useimmiten
vedenpinta suorastaan räjähtää pärskähtäen. Melko usein harjus pyörähtää ensin
perhon vieressä, jolloin kannattaa tehdä
välittömästi pari vetoa ja antaa olla perhon
hetkisen paikoillaan. Jos sen jälkeen ei ole
tullut ottia, kannattaa heittää uudelleen
samaan paikkaan, sillä harjus tulee yleensä
toisenkin kerran perhon luo. Sopuliperhoa voi pitää myös vapaasti uimassa, kun
siirtyy kelluntarenkaalla paikasta toiseen.
Sääolosuhteilla ei ole väliä, Sopuli
toimii niin tyynessä kuin aallokossakin,
tuuli sitten idästä tai pohjoista. Sadekaan
ei haittaa. Parhaiten Sopuli on toiminut
päivällä ja alkuillasta. Hyvin usein, kun

muilla perhoilla ei ole tullut tapahtumia,
Sopuliperho on pelastanut tilanteen.
Harjukset ottavat perhon rajusti ja se
löytyy usein varsin syvältä kalan kurkusta,
joten väkäsettömien koukkujen käyttö on
enemmän kuin suositeltavaa.

Yksinkertainen perhomalli
Sopuliperho on siis erittäin tehokas harjusperho ennakkoluulottomalle kalastajalle, erityisesti suurten harjusten kalastukseen. Perhon rakenteessa ei sinänsä
ole mitään uutta ja ihmeellistä, sillä se on
risteytys muutamasta tutusta perhomallista, lähinnä perinteisestä hiiriperhosta,
Surffilaudasta ja Tsernobyl Antista. Perhon rakenne on yksinkertainen ja kestävä
ja se kelluu erittäin hyvin. Tärkeintä on

perhon hahmo vedenpinnalla, rungon värillä ei ole ollut suurta merkitystä. Vaalea
vaahtomuovi selässä tuo kuitenkin näkyvyyttä perhoon. Toki harjuksen otin kyllä
huomaa, siitä ei ole pelkoa, vaikka perhoa
ei aina sattuisi aallokossa näkemäänkään.
Selkäfoamin alapuolen olisi hyvä olla
samaa sävyä runkodubbauksen kanssa.
Vaahtomuovin voi värjätä vaikka vedenkestävällä tussilla, tai selän voi tehdä
toiselta puolelta valmiiksi pinnoitetusta
materiaalista (Wild Wild Foam).
Vaahtomuovin muotoilulla perholle saadaan sen hiirtä tai pientä sopulia
muistuttava olemus, voimakas siluetti ja
vedenpinnalle syntyvä vana, joka syntyy
leikkaamalla vaahtomuovisuikaleen pää
erityisen tylpäksi. Uintivana ja perhon
hahmo yhdessä tekevät perhosta tehokkaan ja riittävän ärsyttävän laukaisemaan
harjuksen saalistusvietin. Toki muitakin
”vahinkokaloja” perholla saa, esimerkiksi
kesällä 2009 täysin pinkki Sopuliperho
maistui hyvin myös raudulle!

Sopuliperho on esitelty ensimmäisen kerran Mikko
Halosen ja Stanislaw Ciosin vuonna 2008 ilmestyneessä kirjassa Perhokalastajan Harjus (Nordic
Pro-Fly Fishing, ISBN 978–952–92–1537–9), josta
löydät lisää tietoa harjuksen perhokalastuksesta. Kirja on esitelty lehden numerossa 2/2008.
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