
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Löydät meidät myös 
Facebookista ryhmä löytyy nimellä 

Lapinlahden Pilkkijät Ry 
 

Puheenjohtaja
Kaarina Julkunen

kaarina.julkunen@gmail.com
Puh: 050 5725996

Sihteeri, jäsenasiat, nuorisovastaava
Joona Julkunen 

p. 050 529 2042
Joona_julkunen@hotmail.com

www.lapinlahdenpilkkijat.com

Hyödyllisiä linkkejä:
www.psvapaa-ajankalastajat.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.muikkusuomi.fi

http://www.villipohjola.fi
 

Hyödyllistä tietoa kaikille 
kalastajille ja erinomainen peli.

http://kalastus.com/linkit/ 

Löytyy pelejä, kalastusfoorumeita, 
kalaseurojen sivustoja ym. 

Kivaa ja hyödyllistä kaikenikäisille.
http://www.kalassa.net/propilkki/ 

www.fisuun.fi

www.ottiopas.fi

www.kalaan.fi



Nuorisotoiminta:

- Lapinlahden Pilkkijät pitävät kala - ja eräkerhoa nuo-
rille yhteistyössä Kiukonmäen erämiesten kanssa.

Kerho kokoontuu pääsääntöisesti Matin ja Liisan kou-
lulla. Tämän lisäksi kerhossa on myös ulkoilutapah-
tumia kuten pilkimistä ja metsästykseen tutustumista 
sekä kerholaiset osallistuvat halutessaan leireille ja 
retkille. Kerho on tarkoitettu 8 - 15 vuotiaille nuoril-
le, nuoremmat kerholaiset voivat osallistua kerhoon 
huoltajan kanssa. Kerhoilu on täysin maksutonta, jo-
ten kaikki kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kerhon 
vetäjiin ja tiedustella asiaa heiltä. 

Kerho asioissa lisätietoja:
Joona Julkunen: 050 529 2042 tai 
Jouni Kulin: 040 527 3772.

- Kilpailuissa kaikki nuoret alle 18-vuotta palkitaan 
kalansaaliista riippu-
matta.

- Kummikyyti toi-
minnalla mahdollista 
päästä myös muille 
paikkakunnille kisaile-
maan.

- Nuorten leireille me-
nemme usein kimp-
pakyydein.

Tiedoittaminen tapahtumistamme:

Tiedotamme Facebook ja  kotisivujemme lisäksi tulevista 
tapahtumistamme. Kauppojen seinillä sekä Matti ja Liisa 
lehdessä kohdassa muistio. Tapahtumista tietoa löytyy 
myös Lapinlahden kunnan kotisivuilta www.lapinlahti.fi

Löydät pilkkijät myös Facebookista, liity ryhmään niin 
pysyt ajanhermoilla. Ryhmä löytyy nimellä Lapinlahden 
Pilkkijät ry. Ryhmän sivuilla runsaasti uusia kuvia, kuu-
mimmat kalakuulumiset, parhaat ottipaikat sekä tulevat 
tapahtumat. Sinun ei tarvitse olla edes pilkkijöidenjäsen, 
mutta jos kalakuulumiset kiinostaa liity ihmeessä ryh-
mään.

Jäsenyys:
HALUATKO MUKAAN? 
Hauskaan ja aktiiviseen 
joukkoomme, seuramme 
jäsenmäärä on n. 150, 
josta noin puolet on nuo-
ria. Ilmoittautumalla jä-
seneksi saat seuran edut 
mm. alennuksia retkille, 
saat kotiisi Vapaa-ajan-
kalastaja lehden ja pää-
set mukaan seuran cup 
kisoihimme. Ilmoittautumiset ja lisätietoja saat Kaa-
rinalta tai Joonalta.

 Seuramme jäsenmaksu on 10 € nuoret ja 20 € aikuiset 
/ vuosi. Jäseneksi voit ilmoittautua myös kala/eräkerhos-
sa sekä tapahtumissamme. Ilmoittautumisen yhteydessä 
et tarvitse rahaa lasku tulee kotiin sitten myöhemmin.

www.lapinlahdenpilkkijat.com

Lapinlahden Pilkkijät Ry ( LaPi ) 
Kalojen pelko jo vuodesta 1985

Yhdistyksemme on toiminut koko perheen kalaisien 
harrastusten parissa jo vuodesta 1985 ja mukana on-
kin jo kolmannen sukupolven väkeä vauvasta vaariin! 
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä n. 150 henkilöä, eli 
ei mikään pieni porukka! Talkoilla järjestämme kauden 
mittaan useita kalakilpailuja; talvisin pilkimme, kesäi-
sin ongimme  pidämme vetouistelu ja laituripilkkikiso-
ja. Vaikka kilpailuista puhutaan on meno enemmänkin 
leppoisaa yhdessäoloa yhteisen harrastuksen parissa. 
Kaikille meille luonnossa liikkuminen ja kalastaminen 
eri muodoissa on tärkeää.

Tapahtumia järjestämme Lapinlahden ympäristön vesil-
lä. Tapahtumapaikkoja ovat olleet esim. Väärni, Linnan-
salmi, Teknologiatalon ranta, Jaakonjärvi sekä Akkalan-
salmi. Kilpailuiden lisäksi järjestämme lähes joka vuosi 
kevään pilkkiretken jonnekin lähiseuduille.


