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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 

1 YLEISTÄ 
 
Vuosi 2023 on seuran 47. toimintavuosi.  
 
Kesäkalastuskauden ulkopuolella toiminnan runkona ovat Kortelahdenkadun 
kerhohuoneistossa järjestettävät kerhoillat, joihin pyritään saamaan jäsenistöä 
kiinnostavaa ohjelmaa sekä sidontajaoksen kokoontuminen sunnuntaisin. 
Kerhohuoneella pidetään myös seuran sääntömääräiset kevät- ja syyskokouk-
set. 
 
Pirkanmaan Perhokalastajat ry. osallistuu Hämeen vapaa-ajankalastajapiirin 
toimintaan aktiivisesti. 
 
Seuran johtokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa 
vuodessa. Tämän lisäksi johtokunta pitää tiiviisti yhteyttä juoksevien asioiden 
hoitamiseksi sähköisten viestintäalustojen avulla. 
 
 

2 OHJELMALLISET KERHOILLAT  
 
Kerhoiltojen järjestämistä jatketaan tiistaisin kerhon tiloissa. Iltoihin hankitaan 
esitelmiä ja vastaavaa ohjelmaa. Kerhoiltoihin luodaan rakenne. 
 
 

3 SIDONTAJAOS 
  

Sidontajaos järjestää sidontailtoja kerhon tiloissa sunnuntai-iltapäivisin. Ohjel-
massa on ohjattua perhojen sidontaa sekä järjestetään kaikille avoin perhon-
sidonnan alkeiskurssi. 
 

 
4 HEITTOJAOS 

 
Heittojaos kehittää jäsenistön heittotaitoa sekä casting-toimintaa järjestäen 
heittoharjoittelua jäsenistön tarpeen mukaisesti. 
 

5 VIDEO- JA KIRJASTOTOIMINTA  
 
Seuran kerhotiloissa on jäsenistön käytössä laaja perhokalastukseen liittyvien 
DVD-levyjen, kirjojen ja lehtien kirjasto. Kirjaston lehtivalikoimaa on viime vuo-
sina kavennettu eikä sitä ole tarkoitus laajentaa vuonna 2023. 
 
 
 



 

 

6 TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
 
Seuralla on kotisivut osoitteessa www.pirkanmaanperhokalastajat.fi ja Perho-
messujen sivusto osoitteessa www.perhomessut.fi. Seuran tiedotusta kehite-
tään ensisijaisesti kotisivuilla. Sivustoa kehitetään vastaamaan jäsenten tar-
peita. Tiedotusta lisätään kotisivujen kautta niin, että tulevat tapahtumat sekä 
esim tulospalvelu ovat mahdollisimman hyvin ajan tasalla. 
 
Seura tiedottaa toiminnastaan jäsenistölleen pääosin verkkosivujen kautta. 
Perhokaveri ilmestyy vähintään kahdesti vuodessa verkkojulkaisuna. Tiedot-
taminen sähköpostilistan kautta otetaan käyttöön. Seuralla on myös Face-
book-sivut, joilta löytyy ajankohtaista tietoa. Facebook ei ole kuitenkaan pää-
asiallinen ilmoituskanava, vaan sen tarkoitus on toimia muun muassa esittely-
sivustona ulkopuolisille. 
 
 

7 KALAVEDET  
 
Seuran jäsenten käytössä on järvikalastuspaikkana Ylöjärvellä sijaitseva Jul-
kujärvi Tampereen ev.lut. seurakuntien leirikeskuksen yhteydessä. Julkujärven 
kalastusmahdollisuuksia kehitetään seurakunnan sallimissa puitteissa. Seuran 
jäsenillä on mahdollisuus kalastaa istutettuja kalalajeja sääntöjä noudattaen. 
Yhteistyötä seurakunnan kanssa jatketaan ylläpitäen Julkujärvi seuran järvika-
lastuskohteena niin kauan kuin se on seuran tavoitteiden mukaista ja seura-
kunta tämän mahdollistaa. Julkujärveen on istutettu kirjolohen lisäksi myös sii-
kaa. Istutuksia jatketaan vuonna 2023, koska tulokset ovat olleet hyviä. 
 
Seura kehittää Tammerkosken kalastusta yhteistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa, vaikuttaa kalastusmahdollisuuksien kehittämiseen osallistumalla ka-
lastusaluetoimintaan sekä tekemällä yhteistyötä Pirkanmaalla ELY:n Ympäris-
tö- ja kalatalouskeskuksen, Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen ja 
Vaelluskala-järjestön kanssa. 

 
 

8 NUORISOTOIMINTA 
 
Nuorisotoimintaan liittyvä koulutus ja ohjaus toteutetaan normaalin seuratoi-
minnan eli kerho- ja sidontailtojen sekä tapahtumien yhteydessä. Nuorille jär-
jestetään myös omia kalastusretkiä pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Nuori-
sotoiminnassa ja ohjelmassa otetaan huomioon nuorten omat toiveet. Yhteyttä 
nuorisojäseniin pidetään aktiivisesti yllä WhatsAppin avulla. 

 
 

9 KILPAILUTOIMINTA 
 
Seura järjestää jäsenilleen kilpailuja perhonsidonnassa, perhokalastuksessa, 
tarkkuusheitossa ja pilkkimisessä sekä tietokilpailussa. Kilpailujen tulosten pe-
rusteella valitaan vuoden perhokalastaja ja vuoden nuori perhokalastaja. Kil-
pailun kokonaistilanne päivitetään seuran kotisivuille eri osakilpailujen jälkeen.  
 

http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/
http://www.perhomessut.fi/


 

 

Seura tukee ja kannustaa jäsenten osallistumista SVK:n järjestämien SM-
tason perhokalastus-, perhonsidonta- ja tarkkuusheittokilpailuihin. SM-
joukkuekilpailuihin seura lähettää 1 tai 2 joukkuetta. 
 
Seura tukee jäsenistönsä osallistumista EM- ja MM-tason kilpailutoimintaan 
tämän tason saavuttaneiden osalta.  
 
Tuen myöntäminen edellyttää osallistujan lähettämää tukihakemusta, joka 
osoitetaan seuran johtokunnalle. 

  
 

 

10 KALASTUSMATKAT 
 
Seura järjestää vuoden 2023 aikana jäsenistölleen kalastusmatkoja kiinnosta-
viin kohteisiin. Seuran kalastusretkien yhteydessä annetaan opastusta mm. 
perhokalastustekniikoista ja kalastukseen liittyvistä käyttäytymissäännöistä. 

 

 

11 PERHOMESSUT 
 
Perhomessut järjestetään vuonna 2023. Tarkoitusta varten perustetaan erilli-
nen messutoimikunta ja valitaan messuisäntä, jotka yhdessä johtokunnan 
kanssa vastaavat messujen myynnin, markkinoinnin ja käytännön asioiden to-
teuttamisesta. 
 

12 SEURAN TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 
 
Seuratoiminnan ylläpitäminen katetaan jäsenmaksuilla, liittymismaksuilla sekä 
seuran talkoovoimin toteutetuilla vuosittaisilla Perhomessuilla. Vuoden 2023 
toiminta pidetään tasolla, jonka Perhomessujen järjestäminen ja aktiivinen ta-
loudenhoito määrittävät. Seuran hallituksen keskeinen tehtävä myös vuonna 
2023 on aktiivisesti seurata tulo- ja menokehitystä. 
 
Tampereella 1.11.2022 
 
Johtokunta 


