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Ohjelma 2004
Tapahtumat
14.4. klo 17.00
16.04. Pe
18.04 Su
17. - 18.04
04.05.
06.05
11.05 klo 18.00
11.05 klo 20.00
15.05
20.5
28.-30.05.
10.06 klo 17.30
vko 0427

Kahdenkäden lohivapa
Messutalkoot klo 16.00 alkaen
purkutalkoot klo 16.00 alkaen
Perhomessut
Tarkuusheittokilpailu
Julkujärvi nuorille
Kalastuskilpailu 1. osa
Messusauna ja makkaraa
Nuorten kalaretki ja perheretki
SM-karsinta
Kalaretki
Tammerkoski nuorille
Lohikurssi

Tammerkosken niska Mika Äikäs
Tesoman jäähallit
Tesoman jäähallit
Mältinranta klo 18.00
Julkujärvi
Julkujärvi
Vehmas- ja Koskelankoski
Julkujärvi
Äyskoski
Karigasniemi

Kerhoillat
30.03.
06.04.
13.04.
20.04.
27.04.

Kirjastoilta
Luentoilta: Lohenkalastus
Sidontailta: Jaakolan lohiperhot
Junnuilta: perhonsidontaa
Kevätkokous

Asko Jaakola
Jari Jamalainen
Risto Vekara

Pompero pintaperho lohelle
Haukiperhot
Äyskosken perhot

Heikki Anttonen
Martti Pautamo
Mika Oraluoma

Sidontajaos
28.03.
04.04.
25.04.

18.4. EI sidontajaosta!
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Leuhkat ja kateelliset
Kevätaurinko on vihdoin kirkastanut ajatukset ja saanut jälleen
aikaan suorastaan pakonomaisen tarpeen päästä koskikalaan.
Vuotuiset perhomessut ovat myös varma kevään merkki.
Messuilta on aina hyvä aloittaa varustautuminen kesän
kalastuskoitoksiin. On erittäin ilahduttavaa nähdä, että
yhdistyksemme jäsenet ovat vuodesta toiseen valmiita
panostamaan mittavan määrän pyyteetöntä talkootyötä
perhomessujen onnistumisen eteen. Tapahtuma on erittäin
tärkeä yhdistyksellemme, mutta niin se on myös tuhansille
muille perhokalastuksen ystäville, jotka ovat tottuneet kevään
korvalla kokoontumaan Tesoman jäähalleihin.
Parhaimmillaan messuilla tiivistyy suomalaisen
kalastuskulttuurin rikas juttuperinne. Kahvikupposen ääressä on
hyvä kerrata kavereille edellisen kauden tapahtumat ja
suunnitella tulevia kalaretkiä. Kunnioitettava piirre vakavasti
otettavien perhokalastajien keskuudessa on se, että omaan osaamiseen ja tietotaitoon suhtaudutaan
avoimesti eikä kokemuksen myötä kertynyttä tietoa pyritä pimittämään. Aina ja kaikkialla tämä ei
ole itsestäänselvyys. Avoimuus kuitenkin mahdollistaa tietojen vertailun ja sitä kautta myös oman
kehittymisen. Vuoropuhelu ja erilaisten kokemusten vertailu ovat tärkeä osa maamme rikasta
perhokalastuskulttuuria.
Perhokalastajan onkin joskus hieman vaikea täyttää hänelle kalastajana asetettuja odotuksia.
Erityisesti kalajuttujen oletetaan olevan ensisijaisesti perättömiä. Näillä pohjattomilla jutuilla sitten
pitäisi rehvastella ja samalla kuulijoiden tulisi irvistellä, että ”kyllähän me tiedetään ettei tuo ole
totta”. Kalamiehen kateudellakin on oma oletusarvonsa. Kateellinen kalamies ei koskaan näytä
ottivieheitään, ei kerro todellista saalistaan eikä varsinkaan paljasta kalapaikkojaan, koska hän
pelkää kalojen loppuvan, jos muutkin alkavat saada kalaa.
Perusrehelliselle perhokalastajalle perinteinen kalamiehen malli kuitenkin sopii huonosti. Hän
jakaa tietämyksensä mielellään, koska katsoo saavansa riittävästi kaloja joka tapauksessa. Hän
auttaa mielellään aloittelijoita ja avaa perhorasiansa, koska hän tietää avoimuuden olevan
vastavuoroista. Hän myös kokee, että harrastajapiirin arvostuksen saavuttaminen edellyttää
kokemuksen kautta hankitun tiedon jakamista ja ehdotonta rehellisyyttä. Saaduista kaloista
kertominen saattaa perhokulttuuriin perehtymättömästä kuulostaa leuhkimiselta, vaikka kyseessä
onkin vain eräs avoimuuden ilmenemismuoto. Saalista ei kuitenkaan ole tapana suurennella
enempää kuin mittatarkkuuden rajoissa on soveliasta (vrt. yks’toistakilonen). Toisaalta kuulijoiden
pieni kateus on aivan tervettä. Se pitää mielen virkeänä ja kannustaa käymään ahkerasti kalassa.
Kyllä minäkin vielä joskus saan…
Rehellistä kevättä!
Tommi Eskonen
Puheenjohtaja
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JOHTOKUNTA 2004 TEHTÄVINEEN
TOMMI ESKONEN
Puheenjohtaja
Perkiönkatu 65 as.7
33900 Tampere
03-2618668
040-5778708
tommi.eskonen@ pirkanmaanperhokalastajat.fi
toiminnantallennus
nuorisotoiminta
kilpailutoiminta
TUULIKKI BJURSTRÖM
Sihteeri
Tahmelankatu 11 A1
33240 Tampere
040 5377306
tuulikki.bjurstrom@ttl.fi
JARI JAMALAINEN
Paunintie 28
33980 Pirkkala
03-3699011
0400 778920
jari.jamalainen@vr.fi
kalapaikat
kalastusaluetoiminta
ISMO KOIVULA
Rahastonhoitaja
Tesomajärvenkatu 18 A12
33310 Tampere
03 3440426
0400 628528
ismo.koivula@pp.inet.fi
seuran yleistoiminta
jäsenasiat
Julkujärvi

SEPPO PEURALA
Heiskalankatu 8
33900 Tampere
050 9110340
seppo.peurala@pirkanmaanperhokalastajat.fi
perhomessut 2004
Casting
Tammerkoski
Kalapaikat
RISTO VEKARA
Salhojankatu 38 B45
33500 Tampere
nuorisotoiminta
ILKKA VESA
Kortelahdenkatu 7 B 40
33210 Tampere
040 7530093
ilkka.vesa@iki.fi
tiedoitus
www-sivut
JUHA VIISTA
Varapuheenjohtaja
Takahuhdinkatu 75 E56
33560 Tampere
03 3631852
040 7372011
juha.viista@info1.info.tampere.fi
kirjasto
vaparakennus
kalastuskilpailut
Julkujärvi

MIKA ORALUOMA
Emännäntie 10 M103/2
40740 Jyväskylä
040 7383889
mika_oraluoma@hotmail.com
perhojaos
perhonsidonta
4

Risto Vekara:

Kahdenkäden
lohiperhovapa ja
ampumapäät

Nuorten kalaretki
ja perheretki

Mika Äikäs kertoo mielipiteitään ja näyttää
käytännössä, kuinka hänen mielestään otsikon
mukaisen yhdistelmän tulee toimia.
Aika: keskiviikko 14.4.2004 klo 17.00
Paikka: Tammerkosken niska Tampellan puoli
rautatie ja maantiesillan välinen alue
Auton voi jättää Syssyn sulkapallohallin
vieressä olevalle parkkipaikalle mistä pääsee
kävellen esittelypaikkaan.

Tänä vuonna nuorten kalaretki ja perheretki
järjestetään yhteisretkenä. Päivän mittainen
retki suuntautuu Vehmas- ja Koskelankoskille
15.5.2004. Retken tarkoituksena on opettaa ja
neuvoa nuoria sekä tutustuttaa perheen
pienimmät koskikalastukseen. Seura hoitaa
kalastuslupamaksut, joten sinun ei tarvitse
huolehtia kuin eväät omaan tarpeeseesi ja
tietysti perhokalastusvälineet.
Retkelle pääset mukaan kirjoittamalla nimesi
ja puhelinnumerosi kerhohuoneen
ilmoitustaululle ilmestyvään listaan. Jos et ehdi
ilmoittautumaan kerhohuoneelle pistä
sähköpostia Koivulan Ismolle
(ismo.koivula@pp.inet.fi). Lähtöajasta sovitaan
tarkemmin, kun tiedetään, kuinka moni on
lähdössä. Tervetuloa kaikille halukkaille
hankimaan mainioita vinkkejä ja rutkasti
kokemusta sekä mahdollisesti myös maukas
paistikala.

Kerhoisännät
valittu
Kerhoisäntänä toimii tiistain kerhoilloissa Unto
Suojanen ja sunnuntain sidontailloissa Juhani
Liinamaa. Heidän varamiehenään toimii Ismo
Koivula.

Uudet jäsenet
Seuran historia
Hallitus on päättänyt nitoa seuran kaikki
jäsenkirjeet, jäsentiedoitteet ja Surviainenlehden
numerot kirjaksi jota säilytetään kerhohuoneella
jäsenistön luettavana ja varakappale jossain
turvallisessa paikassa.
Asiassa on vain ongelmana tosiasia, ettei
hallituksella ole käytettävissään kaikkia näitä
julkaisuja. Voisikohan joku jäsenistä luopua
omasta arkistostaan ja lahjoittaa sen kerholle?
Asiasta voi keskustella Tommin tai Ismon
kanssa.
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Jarmo Hemminki (s. 1957)
Kalevi Viitanen (s. 1956)
Saarinen Jari (s. 1972)
Udelius Mikael (s. 1972)

Risto Vekara:

Juha Viista:

Kalastustapahtuma Julkujärven
nuorille
kalakisa I
Julkujärven kalakisan ensimmäinen osa
Tammerkoskella
järjestetään tänä vuonna
Nuorille järjestetään 10.6.2004
kalastustapahtuma Tammerkoskella.
Tapahtuman tarkoituksena on opettaa nuorille
perhokalastusta. Kokeneemmat kalastajat
antavat juuri sinulle vinkkejä Tammerkosken
perhokalastukseen Tammerkoskella ja hyviin
kalapaikkoihin liittyvissä asioissa.
Kokoontuminen tapahtuu Frenckelin piipun
juurella 17.30, josta lähdetään tutustumaan
paikkoihin.
Tätä erinomaista tilaisuutta tutustua läheisesti
Tammerkosken kalastukseen ei kannata jättää
käyttämättä, jos suinkin on vain maisemissa.
Risto Vekara:

Kalastustapahtuma
nuorille
Julkujärvellä
Perinteinen kalastustapahtuma nuorille
järjestetään Julkujärvellä 6.5.2004. Tapahtuman
tarkoituksena on opastaa nuorille
perhokalastukseen liittyviä perusasioita, kuten
erilaisin perhokalastusheittoja ja perehdyttää
nuoret järviperhokalastuksen maailmaan
kokeneiden perhokalastajien neuvoilla.
Jokainen nuori saa myös ilman kalastuslupaa
ottaa yhden mitallisen kalan.

poikkeuksellisesti tiistaina 11.05.2004.
Kilpailu alkaa kello 18 ja päättyy kello 20.
Kilpailussa jokainen kalastaja kalastaa neljä 30
minuutin jaksoa nonstoppina. Seuraavalle
poolille voi siirtyä jo ennen jakson päättymistä,
mutta kalastuksen saa aloittaa vasta
merkkivihellyksestä.
Välineet: vavan maksimipituus 12 jalkaa,
korkeintaan kolme väkäsetöntä perhoa, joiden
minimietäisyys (koukun silmästä koukun
silmään) 50 cm. Kaikki kalat on haavittava ja
mittauksen jälkeen vapautettava varovasti.
Siiman oltava tehdastekoinen ja täysimittainen
(ampumapäät eivät ole sallittuja). Vapa/
kelayhdistelmiä saa olla koottuna haluttu määrä
(varavavoissa siima pitää olla kelalla ja alin
perho kiinnitettynä koukunpitimeen (tai
vastaavaan). Perhoissa saa olla näkyvänä
painotuksena yksi korkeintaan 4 millin kuula
(pujotettu koukkuun kuulassa olevasta reiästä).
Poolien arvonta ja sääntöjen kertaus kello
17.30, jonka jälkeen siirrytään aloituspoolille.
Ennakkoilmoittautuminen pakollinen joko
listaan kerhon ilmoitustaululle tai suoraan Juha
Viistalle (040 7372 011 tai
juha.viista@suomi24.fi) viimeistään sunnuntaiiltana 09.05.2004.
Kilpailun voittajalla on oikeus osallistua
Seurajoukkueiden SM-perhokalastuskilpailuun
Koirajärvellä 19.-20.06.2004 Pirkanmaan
Perhokalastajat ry:n joukkueessa.

Tämä on ensiluokkainen tilaisuus hankkia
kokemusta ja eritoten harjoitusta esimerkiksi
tulevaan Julkujärven kalastuskilpailuun.
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Seppo Peurala:

Perhomessut 2004 17. - 18. huhtikuuta
Valtakunnallinen kevään kohokohta lähestyy kohisten. Perhokalastajien
kokoontuminen ja messukävijöiden tyytyväisyys edellyttää jälleen seuralaisten
osallistumista talkoisiin sekä toimitsijatehtäviin. Tarpeeksi isolla porukalla homma
sujuu leikiten ja hyvästä seurasta nauttien.
Messujen pystytystalkoot aloitetaan tuttuun
tyyliin edeltävänä iltana, perjantaina 16.04 klo
16 Tesoman jäähalleilla. Purkutalkoot laitetaan
pystyyn heti messujen sulkeuduttua,
sunnuntaina 18.04 klo 16. Talkooväelle on
tarjolla kahvia ja evästä.

ovellanne. Yhteydenotot onnistuvat myös
messujen nettisivujen kautta,
www.perhomessut.fi. Tehdään porukalla upea
tunnelma messuviikonlopuksi.
Pekka Palomäki (040-522 1067)
logistiikka, talkoot

Pirkanmaan Perhokalastajien omalle osastolle,
arvanmyyntiin, lasten ongintaan, sidontakouluun
sekä ovimiestehtäviin yms. tarvitaan lukuisia
toimihenkilöitä. Jokaiselle työpisteelle on oma
vastuuhenkilönsä, joka sopii työvuoroista
porukan kesken.
Toimitsijat sekä talkoolaiset saavat entiseen
tapaan ruoka- ja kahvitteluliput seuran puolesta
kuten myös vapaaliput messuille.
Messumainosten saavuttua toivotaan myös
jäsenistön apua niiden jakelussa esim.
työpaikkojen yms. Ilmoitustauluille. Erillistä
listaa messutöihin ilmoittautumiseksi ei
kerhohuoneen ilmoitustaululle laiteta.
Tehokkain tapa on itse kunkin houkutella
itsensä ja kaverit mukaan.

Pasi Salonen (040-829 8247)
talkoot, pelastussuunnitelma
Seppo Peurala (050-911 0340)
messuisäntä
Matti Koskenniemi (0400-342 779)
kerhon osasto

Messuväelle on ansaittu talkoosauna eväineen
tuttuun tapaan Julkujärvellä, välittömästi
Julkujärven kalakisan jälkeen 11.5, n. klo 20.00.
Ottakaa itse yhteyttä vaikkapa alla mainittuihin
henkilöihin, ellei messutoimikunnan
tummapukuinen mies ole vielä käynyt

Pari vuotta sitten ulkomaisena
sitojavieraana oli kuvan Ruben
Groenendijk Hollannista, tänä vuonna
Marc Petitjean saapuu Sveitsistä
esittelemään mm CDC-perhojaan.
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Pekka Palomäki:

Tenolle viikolla 27
Tänäkin vuonna Pirkanmaan Perhokalastajat tekee lohenkalastusretken Ylä-Tenolle ja
Inarinjoelle heti juhannuksen jälkeisellä viikolla.
Kuten aiemminkin, retkeläisillä on
mahdollisuus osallistua Lauri Syrjäsen
vetämälle lohenkalastuskurssille jossa on
tarjolla vuosien ja taas vuosien kokemukseen
perustuvaa tietoa parhaista paikoista,
olosuhteista, joella käyttäytymisestä, perhon
valinnasta ja sidonnasta sekä muista
mahdollisista lohenkalastukseen liittyvistä
asioista.

enimmäismäärä on kahdeksan henkeä ja vielä
on muutama paikka vapaana.

Majoitus on varattu maanantaiaamusta
viikoksi eteenpäin kahdeksan hengen mökissä
josta löytyy mm. vuodevaatteet, hyvin varustettu
keittiö ja sauna. Majoituksen hinnaksi on
varmistunut 130 • viikolta henkeä kohti
sisältäen aamiaisen. Majoittujien

Alustavat ilmoittautumiset kerätään huhtikuun
alkuun mennessä kerholla olevaan listaan, tai
suoraan reissutirehtööri Pekka Palomäelle (p.
040-522 1067, tai sähköpostilla
pekka.palomaki@pirkanmaanperhokalastajat.fi).

Matkat Karigasniemelle kukin hoitaa
parhaaksi katsomallaan tavalla, samoin kuin
kalastusluvat. Teno- ja Inarinjoen
rannaltakalastuslupa maksoi 20 •/vuorokausi
vuonna 2003. Norjan puolelta kalastettaessa
tarvitaan lisäksi Norjan valtion kalastuskortti.
(n. 200 NKr).
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Ismo Koivula:

Kerhoilloissa tapahtunutta talvella 2004
13.01. Miksi SKV tulee isona

17.2. Kunnostettu Herraskoski

Vuoden 2004 alusta Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestön (SVK)
toiminnanjohtajaksi nimitetty Ilkka Mäkelä
kertoili järjestön perustamisesta, tavoitteista,
työntekijöistä sekä tulevaisuudesta.

Sami Moilanen ympäristökeskuksesta kertoi
periaatteita joilla kohde kunnostettiin sekä
esiintyneistä vaikeuksista.
- niskaalue kutualueeksi
- vettä koko niskaalueelle
- sillan alapuoleinen oikea ranta poikasten
oleskelualueeksi
- sillan alapuolella vasemman väylän
vesimäärää ei muuteta
- kalastus sillan alapuolella keskisärkältä
- niskaalueella oli ohuen kovankerroksen alla
pohjaton savikko johon ei voitu kaivaa kuoppia
- isoja kiviä ei löytynyt kosken läheltä
- keskisärkkä yllättävän hienojakoista ainetta
joka voi vielä kevättulvilla huuhtoutua pois.
- sillan alapuolelle voitiin keskiuomaan kaivaa
syviäkin monttuja

- perustajat SKK, SMKL ja SUKL vuonna 1999
- tehtävät neuvonta ja valistus, vapaaajankalastuksen edistäminen, kilpailutoiminta
sekä muu toiminta
- kalastusseurojen alueellinen yhteistyö
- työntekijöitä vuoden 2004 alusta Ilkan lisäksi
kalatalouskonsulentit Sami Kainulainen, Janne
Rautanen, Risto Tarikka ja Jaana Vetikko
- järjestö vuokraa omat toimitilat
- vuoden 2005 alusta alkaa ilmestyä jäsenlehti

3.2. Kalankasvatus
Jarmo Louhimo RKTL:n Laukaan yksiköstä
kertoi monipuolisesti työpaikastaan sekä
vesiviljelystä.

Meritaimenen kalastus

- ISO-standardin mukainen laatujärjestelmä on
käytössä poikastuotannossa. Järjestelmässä
voidaan jäljittää poikaset yksittäiseen
emokalaan. RKTL:n yhteistyökumppanien tulee
noudattaa samaa menetelmää. Auttaa mm.
kalatautien aiheuttajan löytämisessä.
- DNA-tutkimus tuonut paljon uutta tietoa esim.
taimenkantojen puhtaudesta. Seurauksena esim.
Rautalammin reitin luullut eri kantaa olevat
emokalastot yhdistettiin.
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Risto Asikainen kertoi seikkaperäisesti ja
asiantuntevasti meritaimenen kalastuksesta:
· meriveden korkeus
· tuulen suunta ja sen aiheuttamat virtaukset
· perhon väri ja muoto

2.12. Lohenkalastus
Jouni Rauha kertoi kokemuksistaan
lohenkalastuksesta pääasiassa Gaulalla.
Lukuisan kuulijajoukon keskuudessa esitys
herätti paljon ajatuksia. Kuului myös
kommentteja, että ensi vuonna tuo yksityiskohta
voi olla toisin.

Kokouskutsu
Pirkanmaan Perhokalastajat ry:n sääntöjen 10§ mukainen kevätkokous pidetään kerhohuoneella
osoitteessa Kortelahdenkatu 10 -12 Tampere tiistaina 27.4.2004 klo 18.15.
Kokouksessa käsitellään ohessa olevan esityslistan mukaiset asiat.
Johtokunta

Sääntömääräinen kevätkokous
27.4.2004
Esityslista
Kokouksen järjestäytyminen
1

Kokouksen avaus

2

Valitaan kevätkokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
kaksi ääntenlaskijaa

3

Todetaan kokouksen laillisuus

Esityslista
4

Hyväksytään kokouksen esityslista

5

Esitellään kokoukselle toimintakertomus vuodelta 2003 sekä tilit ja tilintarkastajien
lausunto

6

Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä
voittovarojen käytöstä

7

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2003 johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille

8

Palkitsemiset ja muistamiset

9

Kokouksen päättäminen
10

Emukoppa
Resepti:
koukku:
painotus:
lanka:
pyrstö:
jalat:
ruumis:

ks. yllä
rautuversio painottamaton, yleisversiot täysin painottamattomista heavyweightversioihin…
ruskea tai harmaa
fluorikeltainen tai –vihreä chenille, villalanka tms.
peltopyytä, riekkoa, teertä tai kirjavaa kanaa pari kierrosta
1 emun höyhen

Sidontavaiheet:
1. painotus tarvittaessa
2. kiinnitetään pyrstö
3. kiinnitetään ja kierretään jalkojen häkilähöyhen paikoilleen
4. emuhöyhen kiinnitetään koukulle tiukasti tyvipäästään koukun mutkaan saakka; häkilän kärki
näyttää taaksepäin. Lanka jätetään koukun mutkaan
5. kierretään häkilä ensin kohti koukun silmää ja sitten uudestaan koukun mutkaan
6. kierretään lanka kohti silmää ja sitten takaisin mutkaan. (tässä vaiheessa voi kiinnittää ja katkaista
langan seuraavan vaiheen helpottamiseksi, mutta jatko onnistuu vaikka lanka olisikin paikoillaan)
7. leikataan emusiikaset lyhyiksi ja muotoillaan runko maun mukaan
8. jäljelle jäänyt tumma ja karkea häkilän kärkiosa kierretään melko tihein kierroksin kohti koukun
silmää ja kiinnitetään sidontalangalla
9. päätellään lanka koukun silmän taakse
10. leikataan tummat siikaset niin, että jäljelle jää lyhyt sänki

Kalastus:
Harjuksille perho on kelvannut sekä perinteisesti larvastamalla että poikkivirtaan heittäen ja antaen
sen mennä vapaasti viran mukana. Yleensä tämä perho on ollut perukkeen kärjessä ja
sivuperukkeessa on ollut kuulapää tai vastaava tuhdimmin painotettu perho. Usein otti on tullut siinä
vaiheessa, kun siima alkaa oieta rannan suuntaiseksi ja kun tekee siinä vaiheessa vielä pari pikku
nykäystä..
Meriraudut ovat ottaneet poikkivirtaan heitettyyn perhoon, joka on saanut mennä vapaasti.
Muutaman sekunnin välein kannattaa tehdä pari terävää nykäystä.
Paria lohtakin on tullut väsyteltyä emukopalla. Tosin nämä versiot ovat yleensä olleet rautumalleja
suurempia (#6-10). Varsinkin yksi lohi oli ikimuistoinen. Kalastelin yksikätisellä kutosen
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Hallituksen perhot osa 13: Juha Viistan
Emukoppa
Perhon tarina alkoi viitisen vuotta sitten. Tilasin eräältä farmarilta emun höyheniä.
Laitoin tilauskirjeeseen 50 markan setelin ja pyysin lähettämään koko rahalla erilaista
höyhenmateriaalia. Paluupostissa tuli sellainen pussillinen emun höyheniä, että jouduin
jakelemaan niitä tutuille, kun en keksinyt kaikelle käyttöä. Aikani erilaisia
omituisuuksia väänneltyäni keksin kokeilla kivikopan tekoa emusta. Ja hyvähän siitä
tuli – peräti ottiperho…
Olen tehnyt erilaisia versioita, joista kaksi on ollut yli muiden: #12-14 LW-tuplalohikoukkuun tehty
merirautuversio sekä pitkävartiseen #8-10 tehty perinteisempi malli, joka on kelvannut sekä
kirjolohille että taimenille - erityisen kiinnostuneita ovat olleet harjukset. Lohikin sen on
kelpuuttanut.
Sidonnaltaan emukoppa on niin helppo, että tumpelotkin siitä selviävät, sillä materiaaleja ei
liiemmin tarvita.
Resepti ja vinkkejä kalastukseen edellisellä sivulla.
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