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Seuratoimintaa

Vuoden 2023 seuratoimintamme on käynnistynyt jäsentapaamisen ja sidontailtojen merkeissä. Sidontailtojen
aiheina ovat olleet Perhon valinta meni putkeen sekä Karvasääski. Sidontaillat jatkuvat jälleen ensi
keskiviikkona, kun illan aiheena on Ahven streamer. On ollut hienoa nähdä jäseniä runsaasti paikalla. Tule
sinäkin rohkeasti! Ota perhopenkkisi ja sidontavälineesi mukaan sidontailtoihin, seura tarjoaa perhoihin koukut
ja niiden ympärille materiaalit.

15.2. pidetyssä hallituksen kokouksessa 2/2023 keskusteltiin 18.-20.8. pidettävän seuraleirin kohteesta. Yhtenä
vaihtoehtona on Slagnäs Ruotsissa. Vaihtoehdosta löytyy hieman lisätietoa alla olevasta linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=cFtmqHpWOTM. Kalastuskausi Slagnäsissä päätty jo 15.8., joten
tiedotamme teitä leirin uudesta ajankohdasta, jos päädymme sinne leireilemään.

Jos olet jo nyt varma, että olet mukana seuraleirillä, käy täyttämässä lomake
https://forms.gle/CXmpwZzNnfrXEv9f6 tai laita sähköpostia seuramme osoitteeseen. Hallitus tekee huhtikuun
kokouksessa lopullisen päätöksen seuraleirin kohteesta teidän toiveita kuunnellen.

Jos sinulla on osaamista ja tietoa luonnon materiaalien (esim. metsäkanalintujen sulat, jäniksen turkki jne.)
käsittelystä tai värjäämisestä, olet tervetullut kertomaan aiheesta 12.4. pidettävään seurailtaan. Yhtenä
vaihtoehtona on myös, että menemme käymään kylässä seuramme jäsenen Jukka Tapion luona Alfa Fishing
Products Oy:n toimitiloissa tutustumassa liikkeen laajaan ja laadukkaaseen valikoimaan.

Alla olevat tapahtumat tarkentuvat seuramme kalenteriin https://www.rovaseudunperho.net/kalenteri/.

Pvm Aika Aihe

ke 1.3.2023 18.00-20.00 Perhonsidontaa, Ahven streamer, Ari Korvenpää, Lyseonpuiston

lukio, luokka 206

ke 15.3.2023 18.00-20.00 Perhonsidontaa, “Vaskitussu”, Antti Sorro, Lyseonpuiston lukio,

luokka 206

ke 22.3.2023 18.00-19.00 Seurailta, Brillet optikkoliike, mahdollisuus tutustua

laadukkaisiin aurinkolaseihin ja silmälaseihin, paikalla myös

Arktiset Vedet sarjasta tuttu kasvo Juhani Henriksson

ke 29.3.2023 18.00-20.00 Perhonsidontaa, Kahrin mörkö, Pertti Murtovaara,

Lyseonpuiston lukio, luokka 206

pe 1.4.2023 Kalakilpailu alkaa (säännöt osoitteessa:

https://www.rovaseudunperho.net/kilpailu/)

ke 12.4.2023 18.00-20.00 Seurailta, Aihe avoin, Lyseonpuiston lukio, luokka 206

ke 26.4.2023 18.00-20.00 Luento, Perhonheitto, Antti Sorro, Lyseonpuiston lukio, luokka

206
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la 13.5.2023 09.00-16.00 Timo Tuuhan Perhonsidontakurssi, Rovaniemen kansalaistalo,

luokka Väärti

ke 17.5.2023 18.00-20.00 Heittoharjoittelua ja välinetestausta, Lainaanranta

ke 24.5. 2023 18.00-20.00 Heittoharjoittelua ja välinetestausta, Lainaanranta

ke 7.6.2023 17.00-21.00 Antti Sorron Perhonheittokurssi (päivä 1), Susivoudin kenttä

to 8.6.2023 17.00-21.00 Antti Sorron Perhonheittokurssi (päivä 2), Susivoudin kenttä

18.-20.8.2023 Seuraleiri, paikka avoin

la 2.9.2023 10.00-15.00 Seuran mestaruuskilpailu, Kemijoenkareilla, kokoontuminen

Tikkasenkarilla 09:30

Lokakuu Seuraillat

ma 15.10.2023 Seuran kalakilpailu päättyy

la 28.10.2023 Vuosikokous 2023 ja juhlapäivällinen

Marraskuu Seuraillat

Joulukuu Seuraillat

Timo Tuuhan Perhonsidontakurssi

Timo Tuuhan Perhonsidontakurssi järjestetään Rovaniemen kansalaistalon tilassa Väärti 13.5.2023 klo
9.00-16.00 osoitteessa Rovakatu 23 96200 Rovaniemi.

Kurssille tarvitset mukaan ainoastaan perhonsidontapenkin ja sidontavälineet. Kurssin hintaan sisältyvät kaikki
sidontamateriaalit koukkuineen. Ota yhteyttä seuramme sihteeriin, jos et omista omaa perhonsidontapenkkiä tai
sidontavälineitä ja haluat mukaan kurssille. Kurssilla sidottavat perhot tarkentuvat ja ne kirjataan kalenteriin
tapahtuman yhteyteen.

Ilmoittaudu kurssille lomakkeella https://forms.gle/FKs1MpQ3ECEMmpuJ7 tai seuramme sihteerille.

Kurssin hinta on seuran jäsenille 10€ ja seuran ulkopuolisille 20€.

Kurssimaksu: Käteisellä kurssipaikalla tai seuran tilille.

Saaja: Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry
IBAN: FI82 4730 0010 5912 86
BIC: POPFFI22
Viitenumero: 2079
Eräpäivä: 5.5.2023

Huom! Paikkoja kurssille on rajoitettu määrä (max 15 henkilöä).

Antti Sorron Perhonheittokurssi

Kunniajäsenemme Antti Sorro järjestää jälleen kaikille avoimen perhonheittokurssin. Antti luennoi myös
perhonheiton teoriasta 26.4. Lyseonpuiston lukiolla, joka antaa todella hyvät perusteet käytännön harjoitteluun
itse heittokurssilla Susivoudinkentällä.

Voit osallistua kurssille joko yhden- tai kahdenkädenvavalla.

Aika:
● keskiviikko 7.6. klo 17.00-21.00
● torstai 8.6. klo 17.00-21.00

https://forms.gle/FKs1MpQ3ECEMmpuJ7


Kurssin hinta:
● seuran jäsenet

○ 1 päivä 30€
○ 2 päivää 50€

● seuran ulkopuoliset
○ 1 päivä 50€
○ 2 päivää 80€

● maksutiedot:
○ Saaja: Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry
○ IBAN:FI82 4730 0010 5912 86
○ BIC: POPFFI22
○ Viitenumero: 2053
○ Eräpäivä: 2.6.2023

Kurssille ilmoittautuminen:
● molemmille päiville otetaan maksimissaan 15 henkilöä, joten kurssille kannattaa ilmoittautua heti
● ilmoittautumiset pyydetään lähettämään ilmoittautumislomakkeella 2.6.2023 mennessä

https://forms.gle/AwX1drAooZQh7eTJ6 tai seuramme sihteerille

○ ilmoittautuminen katsotaan sitovaksi, ellei sitä ole peruttu viimeistään 2.6.2023

Paikka ja lisäinfoa:
● 26.4.2023 Antti Sorron luento perhonheitosta, Lyseonpuiston lukio
● alustavasti Susivoudin kenttä
● paikka ja tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille 5.6.2023
● ennakkotietoa kurssille: www.sorro.fi

Jäsenmaksu 2023

Seuramme sihteeri on lähettänyt teille sähköpostilla tiedot jäsenmaksusta 2023. Tiedot alla, jos sähköposti ei
ole tavoittanut sinua.

Saaja: Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry
IBAN: FI82 4730 0010 5912 86
BIC: POPFFI22
Viitenumero: 2082
Jäsenmaksu 2023: 30€

Terveisin

Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry:n hallitus

https://forms.gle/AwX1drAooZQh7eTJ6
http://www.sorro.fi

