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Rovaniemi 1.5.2022

Kevään ja kesän seuratoiminta

Kevään viimeinen seurailta perhonsidonnan merkeissä pidetään keskiviikkona 4.5. alkaen klo 18 Lyseonpuiston
lukiolla. Seuraillan vetää kunniajäsenemme Antti Sorro aiheenaan MA-KURSK lohiperho. Tietoa innovaatiosta
löytyy osoitteesta http://www.ma-leech.com/info.html. Tarkempaa infoa sidontaillasta on jaettu jäsenille
sähköpostilla.

Kevään toiminta jatkuu heittoharjoittelua ja välinetestausta tapahtumilla Lainaanrannassa kahtena
keskiviikkona. Tapahtumassa pääset oikaisemaan talven kangistamat siimat sekä testaamaan myös muiden
sauralaisten välineistöä. Tapahtumassa opastetaan myös perhonheiton perusteita sitä haluaville.

Heittoharjoittelua ja välinetestausta tapahtuman paikka.

Pvm Aika Aihe

ke 4.5.2022 18.00-20.00 Perhonsidontaa, MA Kursk, Antti Sorro, Lyseonpuiston lukio,

luokka 206

ke 18.5.2022 18.00-20.00 Perhonheittoa ja väline testausta, Lainaanranta

la 21.5.2022 12.00-15.00 Perhokalastuksen perusteita Mimmeille, Lainaanranta

ke 25.5. 2022 18.00-20.00 Perhonheittoa ja väline testausta, Lainaanranta

ke 8.6.2022 17.00-21.00 Antti Sorron Perhonheittokurssi (päivä 1), Susivoudin kenttä

to 9.6.2022 17.00-21.00 Antti Sorron Perhonheittokurssi (päivä 2), Susivoudin kenttä

12.-14.8.2022 16.00- Seuraleiri, Leirikeskus Leirikari

mailto:rovaseudunperhokalastajat@gmail.com
http://www.ma-leech.com/info.html


la 3.9.2022 10.00-15.00 Seuran mestaruuskilpailu, Kemijoenkareilla, kokoontuminen

Tikkasenkarin parkkipaikalla 09:30

Lokakuu Seuraillat

ma 31.10.2022 Seuran kalakilpailu päättyy

Marraskuu Seuraillat

la 26.11.2022 16.00-23.00 Vuosikokous 2022 ja juhlapäivällinen

Joulukuu Seuraillat

Perhokalastuksen perusteita mimmeille 21.5.2022 klo 12.00 - 15.00

Lainaanrannassa

Seuramme osallistuu Mimmit kalastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien hankkeeseen järjestämällä lauantaina
21.5.2022 klo 12.00-15.00 Lainaanrannassa tytöille ja naisille suunnatun tapahtuman.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan 9.5. mennessä lomakkeella: https://forms.gle/zR1xtaDE3S6Gt2cR8

Kokoonnumme ilmoittautuneiden kanssa suunnittelemaan tapahtumaa 11.5.2022 klo 18.00 Lyseonpuiston
lukiolle.

Tapahtumaa mainostetaan seuramme sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja lisäksi Suomen Vapaa-ajankalastajat
mainostavat tapahtumaa omilla sivuillaan. Jaa sinäkin tapahtumaa omilla sivuilla Facebookissa, jotta tieto
tapahtumasta saavuttaisi mahdollisimman monia.

8.6. ja 9.6. klo 17.00-21.00 ANTTI SORRON PERHONHEITTOKURSSI

Voit osallistua kurssille joko yhden- tai kahdenkädenvavalla.

Aika:
● keskiviikko 8.6. klo 17.00-21.00
● torstai 9.6. klo 17.00-21.00

Kurssin hinta:
● seuran jäsenet

○ 1 päivä 30€
○ 2 päivää 50€

● seuran ulkopuoliset
○ 1 päivä 50€
○ 2 päivää 100€

● maksu suoritetaan seuran tilille ilmoittautumislomakkeessa olevilla tiedoilla

Kurssille ilmoittautuminen:
● molemmille päiville otetaan maksimissaan 15 henkilöä, joten kurssille kannattaa ilmoittautua heti
● ilmoittautumiset pyydetään lähettämään ilmoittautumislomakkeella 5.6.2022 mennessä

https://forms.gle/h4jFiCNUV71fGk6m6

○ ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi, ellei sitä ole peruttu viimeistään 5.6.2022

Paikka ja lisäinfoa:
● alustavasti Susivoudin kenttä
● paikka ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille 6.6.2022
● ennakkotietoa kurssille: www.sorro.fi

SEURALEIRI KEMIJOEN KAREILLE 12.-14.8.2022

Aika:
● 12.- 14.8.2022 (varaus alkaa perjantaina klo 16:00 > tarkennetaan varauksen alkua lähtijöille, jos meitä

ennen ei ole varausta)

https://forms.gle/zR1xtaDE3S6Gt2cR8
https://forms.gle/h4jFiCNUV71fGk6m6
http://www.sorro.fi


Majoitus:
● leirikeskus Leirikarin alatalo
● Leirikeskus Leirikari sijaitsee Kemijoen rannalla, Kuusamontien varressa 37 km Rovaniemeltä.

Leirikeskuksesta löytyy laajat ulkoilualueet, retkeilymaastot, uimaranta ja kalastusmahdollisuudet.
Piha-alueella on sauna, 5-korinen frisbeegolfrata, kaksi ulkotulipaikkaa sekä iso nurmikenttä.

● alatalossa on kaksi tilavaa makuuhuonetta, joista yhdessä on kuusi ja toisessa seitsemän vuodetta
kerrossängyissä. Mahdollista on myös majoittua omassa teltassa alueella.

● lisätietoa: https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Nuorisopalvelut/Leirikeskus-Leirikari

Ilmoittautuminen:
● ilmoittautumiset pyydetään lähettämään ilmoittautumislomakkeella 31.7.2021 mennessä

https://forms.gle/Quety2aHfXwYb76LA

Kalastus:
● esim. Tikkasenkari (matkaa Leirikarista noin 4 km)
● esim. Tervakari (matkaa Leirikarista noin 6 km)

Kustannukset:
● seura maksaa majoittumisen
● leirin ruokahuollosta sovitaan lähtijöiden kesken

Seuraleiristä lähetetään tarkempaa informaatiota sähköpostilla leirille osallistuville.

SEURAN MESTARUUSKILPAILUT 3.9.2022

Seuran mestaruuskilpailut pidetään Kemijoen kareilla 3.9.2022 klo 10.00-15.00. Kokoonnumme Tikkasenkarin
parkkialueella klo 09:30. Seuran mestaruuskilpailusta tullaan tiedottomaan jäseniä sähköpostilla lähempänä
kilpailun ajankohtaa.

Terveisin

Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry hallitus
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