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TERVETULOA HYVILLE KAUPOILLE

MUSTA PÖRSSI LIELAHTI
Kodinkeskus, Pahvitehtaankatu 2,

puh. (03) 348 8399

Avoinna Ark. 10-19, la 10-17, Su 12-17

MUSTA PÖRSSI TURTOLA
Turtolan Kauppakeskus Martinpojankatu  4  B

puh. (03) 348 8300

Avoinna Ark. 10-19, la 10-17, Su 12-16

KOTIMAINEN LAATULIESI
Malli: C 300. Suomessa valmis-
tettu, laadukas ja turvallinen 
A-energialuokan liesi. Kolme 
nopeaa pikalevyä ja yksi vakiolevy. 
Uunin lämpötila 50–300 °C, helposti 
puhdistettava platinaemalointi. 
Alhaiset pintalämpötilat ja uuni-
luukun lapsilukko. Leveys 50 cm. 
Tehdasturva 5 vuotta, lue lisää: 
www.upo.fi
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avoinna: ma-ke 9-24, to-su 9-02







HEKAn hallitus ja 
toimihenkilöt 2011-2012 
  
Malinen Martti  
puheenjohtaja 
kuljetusvastaava  
kilpailutoimikunta 
Almanahde 21  
33710 Tampere  
0400 - 810 529 
kalakummi@gmail.com 
 
Oldén Ville-Pekka 
varapuheenjohtaja 
kilpailutoimikunta 
040 – 1826 331 
vpo@iki.fi 
 
Penttilä Markus  
rahastonhoitaja 
Orivedenkatu 8 C 66  
33720 Tampere 
040  - 8424 647 
markus.t.penttila@gmail.com 
 
Helen Viljo  
mökki-isäntä /Ärholma 
0400-756 788 
villehelen@hotmail.com 
 
Koskinen Teuvo  
kilpailutoimikunnan vetäjä 
Häme-cup-edustaja 
050 - 5528 339 
koskinen.teuvo@gmail.com 
 
Lahtinen Jorma  
kilpailutoimikunta 
Farmitie 7 
33450 Siivikkala    
050 – 5215 238 

 
 
Karstinen Keijo 
sihteeri 
Metsäniitynkatu 1 E 17 
33720 Tampere 
050 – 5551 376 
hekary@kolumbus.fi 
 
Nissinen Martti 
Teekkarinkatu 11 B 26 
33710 Tampere  
040 - 5571  795 
 
Järvinen Kari 
040 -  7243 141 
kari.jarvinen@pirkkalalainen.com 
 
Aittokallio Pekka  
jäsenasiat 
Häme-cup-varaedustaja 
Automiehenkatu 2 as 1 
33840 Tampere 
050 - 5837 714 
aittokallio@gmail.com 
 
Timari Tapani  
kilpailutoimikunta 
Salmentaantie 553 
36450 Salmentaka 
varajäsen 
040 – 7500 627 
 
Junno Juha 
varajäsen 
041 - 5074 220 
juha.junno@tampere.fi 
 
Nurminen Tapani 
nettivastaava 
tapani.nurminen@gmail.com 

 
 
 
 
 



KERHON 
TOIMINTAKALENTERI       

2011   -   2012 
 

 
PILKKIRETKI I (CUP 10) / KINKKUKISA            17.12.2011 
Klo 9:00-14:00 
Paikka: Jäätilanteista riippuen Ilmoilanselkä/ muu lähijärvi tai laituri. 
Kuljetus: Omilla autoilla. Lähtö klo 8:00 Kaukajärven Vapaa-aikatalon 
parkkipaikalta. 

 
PILKKIRETKI  II (CUP 10) / ERKIN PYTTY 14.1.2012 
Paikka: Eräpyhä  
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 7:30 

 
KALAMIESILTA                            7.2.2012   
klo 18:00-21:00 
Paikka: Kaukajärven Vapaa-aikatalo 

 
PILKKIRETKI III (CUP 10)               11.2.2012 
Paikka: Pyhäjärvi Sorvanselkä / Kranstolppa 
Kuljetus: Omilla autoilla, lähtö Kaukajärven vapaa-aikatalolta  
klo 7:00. 

 
PILKKIRETKI IV (CUP 10)                25.2.2012 
Paikka: Meri / *Ihattula 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 4:30 
* Jäävaraus, varapaikkana Säkylän Pyhäjärvi 
 
PILKKIRETKI V  (CUP 10)                10.3.2012 
Paikka: Kunstenniemi 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 4:30 
 

 
PILKKIMESTARUUS VI (CUP / kaikki ahvenet)              
17.3.2012 
Paikka: Salmentaka / Jouttesselkä 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 7:00 
 
 

 
PILKKIRETKI VII  (CUP 10)                31.3.2012 
Paikka: Rautavesi 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 5:30 
 
KEVÄTKOKOUS                            8.5.2012 
klo 18:00-21:00 
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo 

 
MATO-ONKI CUP I                                                 6.6.2012  
klo 18:00-21:00  
Paikka:/ Pyhäjärvi Hatanpään niemi   

 
UISTELU-CUP I                            9.6.2012  
klo 10:00-18:00  
Kilpailukalat: Järvitaimen / järvilohi 55/6,  
Kuha 45/7, Ahven 25/6,  Hauki 60/1 
Paikka: Pyhäjärvi / Toutonen 
 
EDEN-UISTELU 2012 / HÄME-CUP                       30.6.2012 
Kylpylähotelli Eden, Nokia 
Joukolla talkoisiin!  
 
NUORISOKERHON RETKI                      9. -11.7.2012 
Paikka: Ärholma  / Kerhon mökki 
 
HEKA UISTELUMESTARUUS (CUP II)              14.7.2012 
klo 10-18 
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6, Kuha 45/7, Ahven 25/6,    
Hauki 60/1 Paikka: Längelmävesi / Koivusaari 
 
Treffiuistelu Längelmäveden Uistelijat vs. Heka 
Paikka: Rönni 
Aika: heinä-elokuun vaihteessa, tarkentuu myöhemmin 
 
UISTELU –CUP III                                                      11.8.2012 
Paikka: Ellivuori / Rautavesi    
klo 10:00-18:00 
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6,  
Kuha 45/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1 
 



KERHON 
TOIMINTAKALENTERI       

2011   -   2012 
 

 
PILKKIRETKI I (CUP 10) / KINKKUKISA            17.12.2011 
Klo 9:00-14:00 
Paikka: Jäätilanteista riippuen Ilmoilanselkä/ muu lähijärvi tai laituri. 
Kuljetus: Omilla autoilla. Lähtö klo 8:00 Kaukajärven Vapaa-aikatalon 
parkkipaikalta. 

 
PILKKIRETKI  II (CUP 10) / ERKIN PYTTY 14.1.2012 
Paikka: Eräpyhä  
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 7:30 

 
KALAMIESILTA                            7.2.2012   
klo 18:00-21:00 
Paikka: Kaukajärven Vapaa-aikatalo 

 
PILKKIRETKI III (CUP 10)               11.2.2012 
Paikka: Pyhäjärvi Sorvanselkä / Kranstolppa 
Kuljetus: Omilla autoilla, lähtö Kaukajärven vapaa-aikatalolta  
klo 7:00. 

 
PILKKIRETKI IV (CUP 10)                25.2.2012 
Paikka: Meri / *Ihattula 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 4:30 
* Jäävaraus, varapaikkana Säkylän Pyhäjärvi 
 
PILKKIRETKI V  (CUP 10)                10.3.2012 
Paikka: Kunstenniemi 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 4:30 
 

 
PILKKIMESTARUUS VI (CUP / kaikki ahvenet)              
17.3.2012 
Paikka: Salmentaka / Jouttesselkä 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 7:00 
 
 

 
PILKKIRETKI VII  (CUP 10)                31.3.2012 
Paikka: Rautavesi 
Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 5:30 
 
KEVÄTKOKOUS                            8.5.2012 
klo 18:00-21:00 
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo 

 
MATO-ONKI CUP I                                                 6.6.2012  
klo 18:00-21:00  
Paikka:/ Pyhäjärvi Hatanpään niemi   

 
UISTELU-CUP I                            9.6.2012  
klo 10:00-18:00  
Kilpailukalat: Järvitaimen / järvilohi 55/6,  
Kuha 45/7, Ahven 25/6,  Hauki 60/1 
Paikka: Pyhäjärvi / Toutonen 
 
EDEN-UISTELU 2012 / HÄME-CUP                       30.6.2012 
Kylpylähotelli Eden, Nokia 
Joukolla talkoisiin!  
 
NUORISOKERHON RETKI                      9. -11.7.2012 
Paikka: Ärholma  / Kerhon mökki 
 
HEKA UISTELUMESTARUUS (CUP II)              14.7.2012 
klo 10-18 
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6, Kuha 45/7, Ahven 25/6,    
Hauki 60/1 Paikka: Längelmävesi / Koivusaari 
 
Treffiuistelu Längelmäveden Uistelijat vs. Heka 
Paikka: Rönni 
Aika: heinä-elokuun vaihteessa, tarkentuu myöhemmin 
 
UISTELU –CUP III                                                      11.8.2012 
Paikka: Ellivuori / Rautavesi    
klo 10:00-18:00 
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6,  
Kuha 45/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1 
 



 
MATO-ONKI CUP II  (MESTARUUSKISA)            15.8.2012   
klo 18:00-21:00 
Paikka: Pyhäjärvi / Härmälänsaari 
 
NUORISOKERHON UISTELURETKI       Elokuussa 2012 
Paikka: Pyhäjärven Sorvanselkä 
 
HERVANTA-FISHING 2012                                           2.9.2012  
klo 12:00-17:00 
Joukolla talkoisiin!  
 
VUOSIKOKOUS                               18.9.2012 
klo 18:00-21:00 
Sääntömääräiset asiat 
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo 
 
UISTELU-CUP IV                                                           29.9.2012 
Klo 9:00-16:00 
Paikka: Näsijärvi / Maisansalo     
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6,  
Kuha 45/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1 
 
UISTELU-CUP V / VI  
27.10.-28.10.2012  
Paikka ja kilpailuaika avoimet, selviävät kauden aikana. 
 
KALAMIESILTA         20.11.2012 
Klo 18:00-21:00 
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo 
(HUOM! Hekan perustamispäivä 20.11.1980) 
 
AVOIN LAITURIPILKKI (avovesikausi)       Syksy 2012 
Paikka: Naistenlahti Sunnuntaisin   klo 8:30-13:00 
Osallistumismaksu 7 euroa. 
Kerhon yhteyshenkilö: Viljo Helen  0400-756 788 

 
HUOM! 
· Huono jäätilanne voi aiheuttaa muutoksia pilkkiretkien kohteisiin. 
· Uistelukisojen ajankohdat voivat muuttua Häme-cupin 
   kisa-aikataulun vuoksi. 

 
 
Linja-autokuljetus: Lähtö tapahtuu Hervannan Vapaa-aikakeskuksen 
P-alueelta, mistä ajetaan Kaukajärven vapaa-aikatalon P-alueelle ja 
sieltä suorinta reittiä ”kalapaikalle”. Matkan hinta: Jäsen15 €, muut 20 €. 
 
Laituripilkki on kaikille avoin, ei edellytä seuran jäsenyyttä.  
Osallistumisesta peritään 7 euron maksu, josta käytetään 6 euroa 
tapahtuman palkintoihin ja 1 euro jää kerhon kuluihin. 
Laituripilkissä on 4 sarjaa: Yleinen, Naiset, Veteraanit ja Nuoret alle 
18v. Nuorilta ei peritä osallistumismaksua.  
Kerhon yhteyshenkilö: Viljo Helen 0400-756 788 
 
Toimintamuistion lisäksi tapahtumakalenteri löytyy myös kerhon 
nettisivuilta, osoitteesta www.hekary.fi. Tutustu sivuihin! Nettisivuilta 
löytyy runsaasti asiaa kerhon toiminnasta eilen ja tänään. Sivuilta 
kannattaa aktiivisesti bongata etenkin uutispalsta, missä ilmoitellaan 
ajankohtaisista asioista, kuten jäätilanteiden mahdollisesti aiheuttamista 
muutoksista pilkkiretkiin tai Häme-cupin aikataulutuksen aiheuttamista 
muutoksista kerhon omien uistelukisojen ajankohtiin kuin myös kisojen 
tuloksia. Seuraa siis uutispalstaa.   
 
LISÄTIETOJA KERHON TAPAHTUMISTA SAAT 
KILPAILUTOIMIKUNNALTA. YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT 
MUISTIOSTA. 
 

 



 
MATO-ONKI CUP II  (MESTARUUSKISA)            15.8.2012   
klo 18:00-21:00 
Paikka: Pyhäjärvi / Härmälänsaari 
 
NUORISOKERHON UISTELURETKI       Elokuussa 2012 
Paikka: Pyhäjärven Sorvanselkä 
 
HERVANTA-FISHING 2012                                           2.9.2012  
klo 12:00-17:00 
Joukolla talkoisiin!  
 
VUOSIKOKOUS                               18.9.2012 
klo 18:00-21:00 
Sääntömääräiset asiat 
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo 
 
UISTELU-CUP IV                                                           29.9.2012 
Klo 9:00-16:00 
Paikka: Näsijärvi / Maisansalo     
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6,  
Kuha 45/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1 
 
UISTELU-CUP V / VI  
27.10.-28.10.2012  
Paikka ja kilpailuaika avoimet, selviävät kauden aikana. 
 
KALAMIESILTA         20.11.2012 
Klo 18:00-21:00 
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo 
(HUOM! Hekan perustamispäivä 20.11.1980) 
 
AVOIN LAITURIPILKKI (avovesikausi)       Syksy 2012 
Paikka: Naistenlahti Sunnuntaisin   klo 8:30-13:00 
Osallistumismaksu 7 euroa. 
Kerhon yhteyshenkilö: Viljo Helen  0400-756 788 

 
HUOM! 
· Huono jäätilanne voi aiheuttaa muutoksia pilkkiretkien kohteisiin. 
· Uistelukisojen ajankohdat voivat muuttua Häme-cupin 
   kisa-aikataulun vuoksi. 

 
 
Linja-autokuljetus: Lähtö tapahtuu Hervannan Vapaa-aikakeskuksen 
P-alueelta, mistä ajetaan Kaukajärven vapaa-aikatalon P-alueelle ja 
sieltä suorinta reittiä ”kalapaikalle”. Matkan hinta: Jäsen15 €, muut 20 €. 
 
Laituripilkki on kaikille avoin, ei edellytä seuran jäsenyyttä.  
Osallistumisesta peritään 7 euron maksu, josta käytetään 6 euroa 
tapahtuman palkintoihin ja 1 euro jää kerhon kuluihin. 
Laituripilkissä on 4 sarjaa: Yleinen, Naiset, Veteraanit ja Nuoret alle 
18v. Nuorilta ei peritä osallistumismaksua.  
Kerhon yhteyshenkilö: Viljo Helen 0400-756 788 
 
Toimintamuistion lisäksi tapahtumakalenteri löytyy myös kerhon 
nettisivuilta, osoitteesta www.hekary.fi. Tutustu sivuihin! Nettisivuilta 
löytyy runsaasti asiaa kerhon toiminnasta eilen ja tänään. Sivuilta 
kannattaa aktiivisesti bongata etenkin uutispalsta, missä ilmoitellaan 
ajankohtaisista asioista, kuten jäätilanteiden mahdollisesti aiheuttamista 
muutoksista pilkkiretkiin tai Häme-cupin aikataulutuksen aiheuttamista 
muutoksista kerhon omien uistelukisojen ajankohtiin kuin myös kisojen 
tuloksia. Seuraa siis uutispalstaa.   
 
LISÄTIETOJA KERHON TAPAHTUMISTA SAAT 
KILPAILUTOIMIKUNNALTA. YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT 
MUISTIOSTA. 
 

 



 
KALAKEISARI CUP 2011 
    
Cup koostuu seitsemästä eri osakilpailuista. 
Kilpailusarjat: Miehet alle 65, Miehet yli 65, Naiset, Nuoret alle 18v 
ja  Lapset alle 10v. 
Miesten-, Naisten-, Nuorten- ja Lastensarjan sijoituspisteet 
jakautuvat seuraavasti: 1. sija 15pistettä, 2. sija 13 pistettä, 3. sija 11 
pistettä, 4. sija  10 pistettä, 5. sija 9 pistettä, 6. 8 pistettä ja jne. 
Sijoituspisteitä jaetaan 13:lle parhaalle osallistujalle. Lisäksi 
osakilpailuun osallistumisesta saa 3 osallistumispistettä. Saman 
saalispainon saaneet saavat saman pistemäärän. 
Lisäksi jokaisen osakilpailun/sarjan isoin kala antaa yhden (1p) 
lisäpisteen. 
Cupin osakilpailujen loppupisteitä laskettaessa, otetaan huomioon 
neljän parhaan osakilpailun sijoituspisteet sekä kaikki 
osallistumispisteet. Kalakeisari Cupin voittaja julistetaan 
kevätkokouksessa. Sarjan voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. *Lisäksi kaikkien 
CUP -kisaan osallistujien kesken arvotaan n. 400:n euron arvoinen 
tavarapalkinto.  
 
* Jokaisesta CUP -osallistumisesta saa yhden, osallistujan nimellä 
varustetun arpalipukkeen, joka laitetaan sinetöityyn arpamaljaan. 
Arpamaljaan kerätään kaikkien, CUP-osakilpailuista kertyneet 
arpalipukkeet, joista sitten kevätkokouksen yhteydessä arvotaan 
tavarapalkinnon voittaja! Nyt joukolla pilkkiretkille lipukkeita 
keräämään! 
 
Seuraavissa CUP-osakilpailuissa jaetaan palkinnot: 
- Mato-onginnan mestaruuskilpailu 
- Pilkkiretki/Kinkkukilpailu 
- Pilkkimestaruuskilpailu 
 

 
Pilkkikilpailun säännöt: 
 
1. Sallittu pyytämässä ainoastaan yksi onkilaite kerrallaan. 
2. Onkilaitteella ei ole rajoituksia. 
3. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5m, lähemmäksi vain 

asianomaisen luvalla. 
4. Kilpailukortti on kaikkien palautettava täytettynä. 
5. Moottoriajoneuvon- ja potkukelkan käyttö kielletty. 
6. Kilpailualueen rajat ja kilpailun päättymisaika  ilmoitetaan 

kilpailun alussa. Kilpailun virallista aikaa näyttää tuomarin kello. 
7. Kilpailukaloina hyväksytään ainoastaan ahvenet. 
8. Kilpailujaos toimii kilpailussa tuomaristona.  
9. Suositellaan, että jokaisella kilpailijalla olisi vähintään 

jäänaskalit ja mahdollisesti myös kelluttava pukine.  
10. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla. 
 
 
Mato-onkikilpailun säännöt 

 
1. Ainoastaan yksi onkilaite sallittu kerrallaan pyytämässä. 
2. Luonnollisen syötin käyttö sallitaan. 
3. Vavan ja siiman pituudet rajaamattomat. Koukku yksihaarainen, 

myös mormuska sallittu. 
4. Vavassa saa käyttää heittoon soveltumatonta kelaa. 
5. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5m, lähemmäksi vain 

asianomaisen luvalla. 
6. Kilpailukortti on kaikkien palautettava täytettynä. 
7. Kilpailuaika- ja rajat ilmoitetaan kilpailun alussa. Kilpailun 

virallista aikaa näyttää tuomarin kello. 
8. Kilpailujaos toimii kilpailussa tuomaristona.  
9. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla 
 

Kilpailutoimikunta 





 
KALAKEISARI CUP 2011 
    
Cup koostuu seitsemästä eri osakilpailuista. 
Kilpailusarjat: Miehet alle 65, Miehet yli 65, Naiset, Nuoret alle 18v 
ja  Lapset alle 10v. 
Miesten-, Naisten-, Nuorten- ja Lastensarjan sijoituspisteet 
jakautuvat seuraavasti: 1. sija 15pistettä, 2. sija 13 pistettä, 3. sija 11 
pistettä, 4. sija  10 pistettä, 5. sija 9 pistettä, 6. 8 pistettä ja jne. 
Sijoituspisteitä jaetaan 13:lle parhaalle osallistujalle. Lisäksi 
osakilpailuun osallistumisesta saa 3 osallistumispistettä. Saman 
saalispainon saaneet saavat saman pistemäärän. 
Lisäksi jokaisen osakilpailun/sarjan isoin kala antaa yhden (1p) 
lisäpisteen. 
Cupin osakilpailujen loppupisteitä laskettaessa, otetaan huomioon 
neljän parhaan osakilpailun sijoituspisteet sekä kaikki 
osallistumispisteet. Kalakeisari Cupin voittaja julistetaan 
kevätkokouksessa. Sarjan voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa. Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä. *Lisäksi kaikkien 
CUP -kisaan osallistujien kesken arvotaan n. 400:n euron arvoinen 
tavarapalkinto.  
 
* Jokaisesta CUP -osallistumisesta saa yhden, osallistujan nimellä 
varustetun arpalipukkeen, joka laitetaan sinetöityyn arpamaljaan. 
Arpamaljaan kerätään kaikkien, CUP-osakilpailuista kertyneet 
arpalipukkeet, joista sitten kevätkokouksen yhteydessä arvotaan 
tavarapalkinnon voittaja! Nyt joukolla pilkkiretkille lipukkeita 
keräämään! 
 
Seuraavissa CUP-osakilpailuissa jaetaan palkinnot: 
- Mato-onginnan mestaruuskilpailu 
- Pilkkiretki/Kinkkukilpailu 
- Pilkkimestaruuskilpailu 
 

 
Pilkkikilpailun säännöt: 
 
1. Sallittu pyytämässä ainoastaan yksi onkilaite kerrallaan. 
2. Onkilaitteella ei ole rajoituksia. 
3. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5m, lähemmäksi vain 

asianomaisen luvalla. 
4. Kilpailukortti on kaikkien palautettava täytettynä. 
5. Moottoriajoneuvon- ja potkukelkan käyttö kielletty. 
6. Kilpailualueen rajat ja kilpailun päättymisaika  ilmoitetaan 

kilpailun alussa. Kilpailun virallista aikaa näyttää tuomarin kello. 
7. Kilpailukaloina hyväksytään ainoastaan ahvenet. 
8. Kilpailujaos toimii kilpailussa tuomaristona.  
9. Suositellaan, että jokaisella kilpailijalla olisi vähintään 

jäänaskalit ja mahdollisesti myös kelluttava pukine.  
10. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla. 
 
 
Mato-onkikilpailun säännöt 

 
1. Ainoastaan yksi onkilaite sallittu kerrallaan pyytämässä. 
2. Luonnollisen syötin käyttö sallitaan. 
3. Vavan ja siiman pituudet rajaamattomat. Koukku yksihaarainen, 

myös mormuska sallittu. 
4. Vavassa saa käyttää heittoon soveltumatonta kelaa. 
5. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5m, lähemmäksi vain 

asianomaisen luvalla. 
6. Kilpailukortti on kaikkien palautettava täytettynä. 
7. Kilpailuaika- ja rajat ilmoitetaan kilpailun alussa. Kilpailun 

virallista aikaa näyttää tuomarin kello. 
8. Kilpailujaos toimii kilpailussa tuomaristona.  
9. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla 
 

Kilpailutoimikunta 



Vetouistelu- Cupin säännöt 2011 
 
 
Kerhon vetouistelu- Cup koostuu kuudesta eri osakilpailusta. 
Kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti näitä runkosääntöjä. 
Venekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa pisteet 
nimiinsä. Venekunta voi tarvittaessa käyttää myös 
varakipparia. Varakipparin nimeämisessä noudatetaan Häme-
Cupin runkosääntöä. Kipparin ja varakipparin pitää olla seuran 
jäsen. Venekunnassa saa olla korkeintaan 1 seuran 
ulkopuolinen jäsen (ei koske perheenjäseniä).   
 
Kippari saa venekuntansa kilpailusijoituksen mukaan pisteitä 
seuraavasti: 1. sija 15 pistettä, 2. sija 13 pistettä, 3. sija 11 
pistettä, 4. sija 10 pistettä, 5. sija 9 pistettä jne. Sijoituspisteitä 
kilpailussa jaetaan 13:lle parhaalle kipparille. Lisäksi 
suurimmasta (painon mukaan) kilpailukalasta saa yhden (1) 
lisäpisteen. Yli 6:n kg kalasta saa tuplakertoimen. 
Venekunnan kippari saa jokaisesta kilpailusta johon hänen 
venekuntansa osallistuu, kolme (3) osallistumispistettä 
mahdollisten sijoituspisteiden lisäksi. 
 
Osakilpailujen kalalajit, alamitat ja kertoimet on ilmoitettu 
tapahtumakohtaisesti.  
Jos ei toisin sovita, niin kilpailukalat tuodaan punnitukseen 
pyöreinä. Kilpailuun lähtö tapahtuu kipparikokouksen jälkeen 
kilpailukeskuksesta. Osakilpailujen alussa ja lopussa on n. 30 
min. siirtymäaika Osakilpailukohtaiset vapamäärät ja 
kilpailualueen rajat ilmoitetaan viimeistään kilpailun alussa.  
 
Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Heittouistelu, 
rokastus ja pilkintä ovat kiellettyjä. 
 
 
 

 
 
 
Cupin osakilpailujen loppupisteitä laskettaessa otetaan 
huomioon kipparin neljän parhaan osakilpailun sijoituspisteet 
sekä kaikki osallistumispisteet. Sijoitusten mennessä tasan 
sijoitus määräytyy 1. sijoitusten, seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. 
mukaan. Osakilpailujen voittaja saa kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa. 
 
Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse 
vastuussa vesiliikenne- ja kalastuslain säännösten 
noudattamisesta. Kerho järjestää aluekartat ja tarvittavat 
uisteluluvat. 

 
Muissa asioissa sovelletaan Häme- Cupin runkosääntöjä 
 
 
Kilpailutoimikunta 
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  • Pilkkisyöttejä läpi kauden
  • Laaja valikoima volfram morreja  
  • Pystypilkkejä mm. Puustjärvi, Rialinna, väre... 
  • Tasapainopilkkejä mm. Rike, Ässä, Karismax... 
  • Pilkkivapoja monipuolinen valikoima
  • Kairat, reppujakkarat, lämpösaappaat

Liikkeen uusi osoite on Sammonkatu 46 
Hyvät parkkipaikat ja suuri liiketila 

Puh:(03) 2239417 

Sammonkatu 46



KERHON VUOKRAMÖKKI PORIN ÄRHOLMASSA   
 
Mökki on Porista n. 30 km luoteeseen, Reposaaren lähellä 
Pihlajanlahden rannalla, hyvien kalavesien äärellä. Mökissä on 3h + 
keittiö + sauna + iso terassi. Vuodepaikkoja on 6:lle ja mökin 
juomavesi erinomaista. Lähin kauppa on 4 km:n päässä Ahlaisissa. 
  
Mökkiä vuokrataan ainoastaan kerhon jäsenille (mukana oltava 
vähintään yksi kerhon jäsen). Perusmaksu on 35 euroa/vrk, tämän 
lisäksi veloitetaan 3 euroa/henkilö/vrk. Mökki-isäntä antaa 
varauksen yhteydessä laskun viitenumeron.  
 
Mökillä on  käytössä 3 kerhon moottorivenettä. Kaksi  moottoreista 
on nelitahtisia (Suzukit 15hv ja 6hv), näissä polttoaineena 
ainoastaan käytetään 98 oktaanista bensiiniä.  Käytön jälkeen tankki 
pitää täyttää.  
Tarkasta potkurien kunto ennen veneen vesille laskua! 
Potkurivaurioista ilmoitettava heti mökki-isännälle.  
Rantautuessasi nosta kaikuluotaimen anturi ylä-asentoon. 
 
Kerhon jäsen voi vuokrata veneen myös erikseen seuraavin ehdoin: 
Jos mökissä ei ole varausta (asukkaita), niin veneen päivävuokra on 
30 euroa. Jos mökissä on varaus, niin vene (ei Sun Busteria) 
voidaan vuokrata ainoastaan mökin varaajan suostumuksella, 
hintaan 20 euroa päivä. 
 
Muun kalastuksen ohella on mahdollisuus harrastaa myös 
verkkokalastusta. Mahdollisuudet jokikalastukseen on n. 30 km:n 
päässä olevalla  Merikarvianjoella. Lisäksi vuokraisännän kautta on 
mahdollista saada päivälupia myös vesilintujen metsästykseen. 
 
Varauksia hoitaa kerhon mökki-isäntä. Maksu suoritetaan kerhon 
tilille:  Nordea 224 321 – 2764 
 
Kireitä siimoja toivottelee mökki-isäntä, Ville. 
Puh. 0400-756788 

MÖKIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Käytettävä omia liinavaatteita  tai makuupussia. 
 
Tupakointi on ehdottomasti kielletty mökin sisätiloissa !  
Älä ”kylvä” natsoja pitkin pihaa sillä ei ne lähde itämään!  
 
Älä pidä saunan sähkökiuasta turhaan päällä !  
 
Mökeillä tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja ottaa 
huomioon myös mökkinaapurit.  
 
Lemmikkieläimille ei aseteta rajoituksia, mutta varausta tehdessäsi 
siitä on ilmoitettava mökki-isännälle.  
 
Veneet on nostettava teloille riittävän ylös, koska meriveden 
korkeus voi vaihdella jopa 100cm. Irrota veneestä aina 
pohjatappi. Siirrä kuiva-akut mökin eteiseen. 
 
Kun lähdet mökiltä, niin säädä pattereihin n. +10°C 
peruslämpö, sammuta pakastin ja jääkaappi (tyhjennä, myös 
sinapit!), irrota kahvinkeittimen ja leivänpaahtimen 
sähköpistokkeet.  
 
Huolehdi, että mökki on asiallisesti siivottu, kaikki astiat tiskattu, 
hella ja uuni puhdistettu jne! Puutteellisesta siivouksesta kerholla on 
oikeus periä 50 €:n siivousmaksu.  
 
Ilmoita heti havaitsemistasi vahinkotapauksista tai puutteista 
mökki-isännälle. 
 
Jos ei ole toisin sovittu, niin ”vuoronvaihto” on n. klo 17.00. 
 
Jos mökkien käytössä ja/tai varauksissa tulee ristiriitoja, niin asian 
käsittelee HeKa:n hallitus. 
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AKTIIVISTA  TOIMINTAA  

Hekan	  vuodenkierto	  sisältää	  melkoisen	  joukon	  aktiivista	  toimintaa,	  
johon	  mahtuu	  niin	  perinteisiä	  kalareissuja	  kuin	  myös	  kunnon	  
kisailuakin.	  Toimintavuosi	  voidaan	  kerhon	  jäsentenvälisen	  
kilpailutoiminnan	  kannalta	  jakaa	  useampaankin	  ”kategoriaan”:	  	  
talvinen	  pilkkikausi	  lisukkeena	  mato-‐onginta	  ,	  vetouistelu	  ja	  uutena	  
trendilajina	  laituripilkki.	  Vireä	  nuorisokerho,	  yhteiset	  seuran	  
kalareissut	  ja	  suuret	  tapahtumat,	  Eden-‐Uistelu	  ja	  Hervanta	  Fishing,	  
muodostavat	  oman	  tärkeän	  kokonaisuutensa.	  Näiden	  lisäksi	  Ärholman	  
mökki	  kalaisien	  vesien	  äärellä	  tuo	  oman	  monipuolisen	  lisänsä	  
jäsenistön	  kalastusmahdollisuuksiin.	  	  Tarjonta	  on	  siis	  runsasta.	  

Hekan	  varhaisvuosina	  1980-‐luvulla	  teimme	  suurin	  joukoin	  joka	  kevät	  
viikonloppuretkiä	  Lappajärvelle	  vöyreitä	  palsiköyriä	  puntaroimaan.	  
Viime	  vuosina	  tapahtuneen	  Lappajärven	  ahvenkannan	  voimistumisen	  
innoittamina	  Hekan	  pilkkiaktiivit	  tekivät	  viime	  keväänä	  sinne	  retken	  
joka	  sai	  sen	  verran	  hyvän	  palautteen,	  että	  	  ensi	  kevääksi	  on	  Niemisen	  
Hanski	  jo	  mökit	  varannut	  hekalaisille.	  Sinne	  siis	  keväällä	  mennään.	  

Viime	  talvi	  oli	  olosuhteiltaan	  hankalin	  miesmuistiin:	  lunta	  oli	  
keskimäärin	  polviin	  asti	  järvellä	  kuin	  järvellä	  ja	  jäätäkin	  riitti.	  Kaikista	  
vitsauksista	  huolimatta	  Hekan	  pilkkireissuille	  riitti	  mukavasti	  
osallistujia,	  ahvenia	  tuli	  melkeinpä	  kaikilla	  retkillä	  kohtuullisen	  hyvin,	  
paitsi	  Säkylä	  näyttää	  olevan	  hekalaisillekin	  voittamaton	  arpa,	  sillä	  
kovasta	  yrityksestä	  huolimatta	  järvi	  piti	  omansa	  –	  juuri	  ja	  juuri	  onkurit	  
onnistuivat	  välttämään	  masentavan	  MP:n.	  	  

Kesäkauden	  tultua	  pääsivät	  uistelijat	  mittelemään	  taitojaan	  kerhon	  
sisäisissä	  kisoissa,	  joita	  koko	  kauden	  aikana	  oli	  kaikkiaan	  viisi	  
osakilpailua.	  Näiden	  lisäksi	  useimmat	  osallistuivat	  Häme-‐Cupin	  
kovatasoisiin	  kisoihin	  pitkin	  Pirkanmaata.	  Näissä	  omissa	  
uistelukisoissa	  on	  osanottajia	  ollut	  keskimäärin	  15	  venekuntaa.	  	  

Alkavalla	  toimintakaudella	  2010-‐2011	  Hekan	  toiminta	  jatkuu	  pääosin	  
entiseen,	  hyväksi	  havaittuun	  malliin,	  toki	  useita	  pieniä	  viilauksia	  on	  
päätetty	  tehdä.	  Tervetuloa	  osallistumaan!	  

Teuvo	  Koskinen	  
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- Malinen Oili & Martti
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KILPAILU KERHON JÄSENILLE! 
Perinteinen veikkaus kauden suurimman AHVENEN painosta! 

(Kauden suurin ahven kerhon Toimintamuistion pilkkiretkiltä.) 
SARJAT: Yli- ja alle 18 -vuotiaat. 

PALKINNOT: 20 €:n LAHJAKORTTI molemmissa  
sarjoissa lähimmäksi arvanneelle. 

Kilpailun tulokset julkaistaan kerhon  
KEVÄTKOKOUKSESSA! 

 
 
 
 

VEIKKAUSKISA 
 

Suurin kerhon pilkkiretkillä saatu ahven painaa ____________g 
 

Nimi:__________________________________ 
 

Osoite:__________________________________ 
 

Sarja:                     yli 18                   alle 18 
 

Palauta sihteerille tai hallituksen jäsenelle ennen ensimmäistä 
pilkkikilpailua (Kinkkukilpailu joulukuu 2010). 

 
Pilkkiretkien suurin AHVEN kaudella 2009/2010: 

 Salmi Simo, 760g, Lappajärvi. 
Lähimmäksi arvasivat: Yleinen; Eino Kourunen , arvaus 768 g 
sekä Nuoret: Mikko Saarinen,  arvaus 630 g. 
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Yli 300 A-Insinöörin 
ratkaiseva 
asiantuntemus 
odottaa haasteitasi.

Talonrakentaminen
Infrarakentaminen
Korjausrakentaminen

Meiltä saat 
yksilöllisiä vastauksia 
visaisiin pulmiisi. 
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