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YLEISTÄ
Vuosi 2018 on seuran 42. toimintavuosi.
Kesäkalastuskauden ulkopuolella toiminnan runkona ovat kerhoillat tiistaisin
sekä sidontajaoksen kokoontuminen sunnuntaisin Kortelahdenkadun kerhohuoneistossa. Kerhohuoneella pidetään myös seuran sääntömääräiset kevätja syyskokoukset.
Seura osallistuu aktiivisesti Hämeen vapaa-ajankalastajapiirin toimintaan.
Seuran johtokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään neljä (4) kertaa
vuodessa.
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OHJELMALLISET KERHOILLAT
Kerhoillat ovat tarkoitettu jäsenistönsä kokoontumiseen, yhdessäoloon, keskusteluun ja perhokalastusaiheisen tiedon jakoon. Kerhoilloissa tunnetut henkilöt luennoivat perhokalastukseen liittyvistä aiheista. Perhonsidontailta pyritään järjestämään kerran kuussa mahdollisuuksien mukana seuran ulkopuolisen ohjaajan johdolla. Seura järjestää myös heittotaitoa, kalastuskohteita sekä
perhonheitto- ja sidontavälineistöä koskevia esitelmätilaisuuksia.
Kerhoiltojen lisäksi keväällä järjestetään ohjattu heittotapahtuma.
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SIDONTAJAOS
Sidontajaos kokoontuu tarvittaessa sunnuntai-iltapäivinä. Kokoontumisessa
kehitetään jäsenistön taitoja perhonsidonnassa ja tietoja perhonsidontamateriaaleista huomioiden sekä kilpailu- että kalastussidokset. Iltapäivien ohjaajina
toimivat seuran jäsenet ja mahdollisesti seuran ulkopuoliset ohjaajat.
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HEITTOJAOS
Heittojaos kehittää jäsenistön heittotaitoa sekä casting-toimintaa järjestäen
heittoharjoittelua jäsenistön tarpeen mukaisesti. Keväällä järjestetään seuran
kilpailutoimintaan liittyvä heittotapahtuma. Jaos järjestää halukkaille myös heittotaitomerkin suoritustilaisuuksia.
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VIDEO- JA KIRJASTOTOIMINTA
Seuran kerhotiloissa on jäsenistön käytössä laaja perhokalastukseen liittyvien
DVD-levyjen, kirjojen ja lehtien kirjasto. Kirjastoon hankitaan tarvittaessa DVDlevyjä sekä kirjallisuutta jäsenten lainattavaksi.
Kerhoilloissa luettavaksi tilataan perhokalastuslehtiä tarpeen mukaan, kuitenkin todellinen tarve huomioiden
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TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
Seuralla on kotisivut osoitteessa www.pirkanmaanperhokalastajat.fi ja Perhomessujen sivusto osoitteessa www.perhomessut.fi. Seuran tiedotusta kehitetään ensisijaisesti kotisivuilla. Sivustoa tullaan jatkossa kehittämään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan jäsenten tarpeita. Tavoitteena on lisätä tiedotusta uusien kotisivujen kautta siten, että tulevat tapahtumat sekä esim tulospalvelu olisi mahdollisimman hyvin ajan tasalla.
Seura tiedottaa toiminnastaan jäsenistölleen pääosin verkkosivujen kautta.
Perhokaveri ilmestyy tarvittaessa 2-4 kertaa vuodessa. Seuran toiminta tallennetaan niin, että seuran historiikin kirjoittaminen on mahdollista tulevaisuudessa. Seuralla on myös sivut Facebookissa, josta löytyy myös infoa ja esittelyjä.
Facebook ei ole kuitenkaan pääasiallinen ilmoituskanava, vaan toimii muun
muassa mainossivustona ulkopuolisille.
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KALAVEDET
Seuran jäsenten käytössä on järvikalastuspaikkana Ylöjärvellä sijaitseva Julkujärvi Tampereen ev.lut. seurakuntien Julkujärven leirikeskuksessa. Julkujärven kalastusmahdollisuuksia kehitetään seurakunnan sallimissa puitteissa.
Seuran jäsenillä on mahdollisuus kalastaa Julkujärvelle laadittujen sääntöjen
mukaisesti kirjolohta. Yhteistyötä seurakunnan kanssa jatketaan ylläpitäen
Julkujärvi seuran järvikalastuskohteena niin kauan kuin se on seuran tavoitteiden mukaista ja seurakunta tämän mahdollistaa.
Seuran jäsenten käytössä ollut jokikalastuspaikka, Orivedellä sijaitseva Pääskylänjoki, ei kuulu enää seuran toimintaympäristöön. Pääskylänjoen kalastusmahdollisuuksia pyritään selvittämään yhdessä Pääskylän osakaskunnan ja
ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyötä osakaskunnan kanssa ja Pääskylänjoen
sopimusta harkitaan uudelleen, mikäli se on kohtuudella mahdollista ja seuran
tavoitteiden mukaista.
Seura käy neuvotteluja Akaan Viialassa sijaitsevasta Haihunkoskesta omaan
hallintaansa. Toimikausi alkaisi 1.4.2018, jolloin jokikalastuspaikka olisi seuralaisten hallinnassa ja luvanmyynnistä vastaisi PPK. Mikäli päätös syntyy,
säännöt sekä lupien hinnat päivittyvät seuran nettisivuille, kerhon ilmoitustauluille sekä Perhokaveri-lehteen.
Seura kehittää myös Tammerkosken kalastusta yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, pyrkii parantamaan kalastusmahdollisuuksia osallistumalla kalastusaluetoimintaan sekä kehittämään yhteistyötä Pirkanmaalla ELY:n Ympä-

ristö- ja kalatalouskeskuksen sekä Kokemäen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Lisäksi yhteistyötä Vaelluskala-järjestön kanssa edistetään.
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NUORISOTOIMINTA
Nuorisotoimintaan liittyen koulutus ja ohjaus toteutetaan normaalin seuratoiminnan eli kerho- ja sidontailtojen sekä tapahtumien yhteydessä. Sähköpostilistalla ylläpidetään yhteyttä seuran junnujäseniin. Nuorille järjestetään myös
omia kalastusreissuja. Nuorisotoiminnassa ja ohjelmassa huomioidaan myös
nuorten omat toiveet. Seurojen välisen yhteistoiminnan ja SVK:n kautta pyritään seuran nuorisolle tuomaan esille lähialueemme muut kalastusmahdollisuudet sekä tarjota samalla mahdollisuus tutustua muihin perhokalastaviin
nuoriin.
Seuran tavoitteiden mukaisesti luodaan nuorille samalla myös valmiuksia osallistua ja menestyä SM-tason kilpailuissa. Seuran nuorisotoiminnan tavoitteena
on myös kasvattaa nuorista aikanaan nuorisotoiminnan vetäjiä ja tukijoita.
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KILPAILUTOIMINTA
Seura järjestää jäsenilleen perhonsidonta-, perhokalastus-, tarkkuusheitto-,
pilkki- ja tietokilpailut. Kolmen ensinnä mainitun kilpailun yhteistuloksen perusteella valitaan Vuoden Perhokalastaja ja vuoden nuori perhokalastaja. Jatkossa vuosittainen tilanne julkaistaan seuran kotisivuilla eri osakilpailujen jälkeen.
Seura tukee ja kannustaa jäsenten osallistumista SM-tason perhokalastus-,
perhonsidonta- ja tarkkuusheittokilpailuihin sekä osallistuu mahdollisesti usealla joukkueella perhokalastuksen SM-joukkuekilpailuun.
Seura tukee jäsenistönsä osallistumista EM- ja MM -tason kilpailutoimintaan
tämän tason saavuttaneiden osalta. Mahdollisen tuen myöntäminen edellyttää
jäsenen henkilökohtaista anomusta, joka osoitetaan seuran johtokunnalle.
Seura pyrkii järjestämään SM-perhokalastuksen karsintakilpailun Julkujärvellä,
sekä mahdollisesti myös syyskarsintakilpailun.
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KALASTUSMATKAT
Seura järjestää keväällä ja syksyllä 2018 jäsenistölleen kalastusmatkoja soveltuviin kohteisiin.
Seuran kalastusretkien yhteydessä annetaan opastusta mm. perhokalastustekniikoista ja kalastukseen liittyvistä käyttäytymissäännöistä.
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PERHOMESSUT
Seura järjestää 32. perhomessut Ylöjärven liikuntakeskuksessa 7.-8.4.2018.
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SEURAN TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU
Seuratoiminnan ylläpitäminen katetaan pääasiallisesti jäsenistön jäsenmaksuilla, liittymismaksuilla sekä seuran talkoovoimin toteutetuilla vuosittaisilla
Perhomessuilla. Seuran toimintaa ylläpidetään laadukkaana käyttäen tarvittaessa edellisinä vuosina kertynyttä pääomaa.
Tampereella 14.11.2017
Johtokunta

