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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuoden toiminta on kulkenut samaa tuttua rataa kuten
ennenkin. Suurimpana poikkeuksena tänä vuonna 
oli se, että rannalta onginnalle järjestettiin oma cup, 
jossa pidettiin kolme osakilpailua. Nähtävästi porukka
tuntui tykkäävän, koska jokaisessa kisassa oli 
mukavasti väkeä, jopa Ahvenisjärvelläkin, 
vaikka keli oli tuolloin todella huono ja vettä satoi 
koko kilpailun ajan.

Pilkintä on myöskin ollut pienessä nousussa. 
Reissuilla on riittänyt osallistujia ja merireissuilla
bussi on ollut lähes täynnä joka kerta. 
Toivon mukaan sama ilmiö jatkuu tulevallakin 
kaudella.

Maaliskuussa Hämeen piiri järjestää SM-pilkin Ilmoilanselällä Lautsian lomakylässä. 
Meillekin on siellä hommia tiedossa, pistäkäähän aika kalenteriin.

Uistelupuolella meillä Hämeessä menee hyvin. Tänä vuonna ylitettiin pitkästä aikaa tuhannen 
startin raja ja cup on ylivoimaisesti Suomen suurin, hekalaisten ollen tänäkin vuonna näkyvästi 
vastuunkantajina. Vuoden 2014 SM-uistelu pidetään Kerimäellä ja Hekaa sinne pääsi 
edustamaan Aittokallion Sami miehistöinen. Kireitä pojille!

Eden uistelu pidetään jälleen kesäkuun viimeisenä lauantaina. Paikalle tarvitaan taas hekalaista
talkooväkeä, sillä tapahtuma on taloudellinen tukipilarimme, jotta voisimme säilyttää toimintamme 
nykyisellä tasolla.

Nuorisokerho ja muu nuorisotyö ovat jatkuneet totuttuun tapaan. Kaverin kanssa kalaan pidetään 
Suolijärvellä. Kuluneella kaudella osallistui n. 600 lasta erilaisiin tapahtumiin, joita Heka oli 
järjestämässä.

Kerhon jäsenmäärä on ollut pienessä nousussa mikä on piirinkin mittapuun mukaan harvinaista, 
että kai me jotain tehdään oikeinkin, vaikka ainahan niitä erilaisia mielipiteitäkin löytyy – niin 
pitääkin.

Kerhon mökki on käytössämme ainakin vuoden 2014 loppuun asti. Käyttäkää ihmeessänne tätä
mahdollisuutta hyväksenne, sillä tänäkin suvena tuli isoa ahventa ja kuhaa ihan mukavasti ja 
kaikki varusteet mökillä ovat ihan OK.

Ja eihän tässä voi kuin kiittää meitä tukeneita yrityksiä sekä jäsenistöä joka on ollut kiitettävästi 
mukana talkoomielellä. KIITOS!

Kireitä siimoja ja hyvää uutta vuotta!

Martti Malinen
Puheenjohtaja
Hervannan Kaukajärven kalakerho ry
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JÄSEN- JA LIITTYMISASIAT

Liittymismaksu on aikuisjäseniltä 60 € ja nuorilta alle 18-vuotiailta 5 €.

Jos perheen muita jäseniä liittyy kerhoon, he ovat liittymismaksusta

vapaat. Perheessä vain yksi maksaa täyden liittymismaksun.

Jäsenmaksu on jokaiselta aikuisjäseneltä 25 €/v, 
eläkeläisiltä 10 €/v ja alle 18-vuotiailta 5 €/v.

Jäsenmaksunsa suorittanut jäsen saa jäsenetuna 

postissa kotiin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 

SVK:n julkaiseman VAPAA-AJAN KALASTAJA- lehden.

Eläkeläisillä on ilmoitusvelvollisuus, jos haluavat hyväksensä alennetun jäsenmaksun.

Eläkeläisjäsenmaksun edellytys on >55 vuotta.

Varusmiespalvelusvuodelta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua (jäsenen on ilmoitettava

hallitukselle, jos haluaa em. syystä vapautuksen jäsenmaksusta).

Kerhossamme ei ole jäsenkiintiötä, joten jäseneksi voi liittyä toimittamalla hallitukselle

tai hallituksen jäsenelle vapaamuotoisen jäsenhakemuksen sekä yhteystiedot 

(nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero) sekä maksamalla liittymis- ja

jäsenmaksunsa saamallaan maksukuitilla, joka on samalla jäsenkortti (myös 

verkkopankkituloste käy).

Uudet jäsenet hyväksyy HeKan hallitus. Osoitteenmuutokset voi ilmoittaa 

jäsenasianhoitaja Pekka Aittokallio tai VAPAA-AJAN KALASTAJA lehteen,josta se 

päivittyy HeKan tiedostoon.

Huom! Älä maksa jäsenmaksua kerhon tilille, vaan SVK:lta tulee postissa lasku 

jäsenmaksusta.

Jäsenistön osoiterekisteri:

Mikäli et halua osoitetietojasi eteenpäin mahdollisen kerhon oman osoiterekisterin 

”myynnin” kautta, ilmoita siitä jäsenasioiden hoitajalle tai sihteerille.
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HEKAN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Lahtinen Jorma 

kilpailutoimikunta

Farmitie 7

33450 Siivikkala

050 – 521 5238

Kinnunen Pasi

nuorisovastaava

Kemiankatu 1 A 1

33720 Tampere

040 – 558 5851

pasi.t.kinnunen@gmail,com

Nissinen Martti

Teekkarinkatu 11 B 26

33710 Tampere 

040 - 557 1795

Aittokallio Pekka 

jäsenasiat

Häme-cup-varaedustaja

Automiehenkatu 2 as 1

33840 Tampere

050 - 5837 714

aittokallio@gmail.com

Jääskeläinen Ilari

kilpailutoimikunta

Insinöörinkatu 59 B 83

33720 Tampere

ilarij@gmail.com

044-045 2745

Nurminen Tapani

nettivastaava

tapani.nurminen@gmail.com

Mäkelä Markku

varajäsen

046-897 2768

Malinen Martti 

puheenjohtaja

kuljetusvastaava 

kilpailutoimikunta

Almanahde 21 

33710 Tampere 

0400 - 810 529

kalakummi@gmail.com

Oldén Ville-Pekka

sihteeri

Kilpailutoimikunta

040 – 182 6331

vpo@iki.fi

Timari Tapani 

varapuheenjohtaja

Kilpailutoimikunnan vetäjä

Salmentaantie 553

36450 Salmentaka

040 – 750 0627

tapani.timari@gmail.com

Penttilä Markus 

rahastonhoitaja

Näyttelijänkatu 19 J 45

33720 Tampere

040  - 842 4647

markus.t.penttila@gmail.com

Helen Viljo 

mökki-isäntä /Ärholma

0400-756  788

villehelen@hotmail.com
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HEKA:n TOIMINTAKALENTERI 2014

PILKKIRETKI I (CUP 10) / KINKKUKISA 21.12.2013
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 11.01.2014
Paikka: Eräpyhä
Kuljetus: Omat autot / kimppakyydit, lähtö klo 7:30

KALAMIESILTA 04.02.2014
klo 18:00-21:00 Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo

PILKKIRETKI III (CUP 10) 08.02.2014
Paikka: Anttoora (meriretki)
Kuljetus: Linja-auto, lähtö Kaukajärven vapaa-aikatalolta klo 6:00. 
Jäävaraus.

PILKKIRETKI IV (CUP 10) 22.02.2014
Paikka: Meri / *Ihattula Kuljetus: Linja-auto, lähtö klo 4:30
* Jäävaraus, varapaikkana Säkylän Pyhäjärvi

PILKKIRETKI V (CUP 10) 01.03.2014
Paikka: Rautavesi, Heinoo
Kuljetus: Omat autot / kimppakyydit, lähtö klo 6:00

SM-PILKKI 8.3.2014
Ilmoilanselkä /Lautsian lomakeskus. Joukolla talkoisiin!!

PILKKIMESTARUUS VI (CUP / kaikki ahvenet) 15.03.2014
Paikka: Salmentaka / Jouttesselkä
Kuljetus: Linja-auto, lähtö Kaukajärven vapaa-aikatalolta klo 7:00

PILKKIRETKI VII (CUP 10) 05.04.2014
Paikka: Ilmoilanselkä Kuljetus: 
Omat autot / kimppakyydit, lähtö klo 5:30

KEVÄTKOKOUS 06.05.2014
klo 18:00-21:00 Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo

MATO-ONKI CUP I MESTARUUSMATO 04.06.2014
klo 18:00-21:00 Paikka:/ Pyhäjärvi Hatanpään niemi

UISTELU-CUP I 15.06.2014
klo 10:00-18:00 Kilpailukalat: Järvitaimen / järvilohi 55/6, 
Kuha 45/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1 Paikka: Pyhäjärvi / Toutonen
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EDEN-UISTELU 2013 / HÄME-CUP 28.06.2014
Kylpylähotelli Eden, Nokia
Joukolla talkoisiin! 

MATO-ONKICUP II 02.07.2014
Klo 18:00 – 21:00 Paikka: Hatanpäänniemi, Pyhäjärvi

NUORISOKERHON RETKI 7. -9.7.2014
Paikka: Ärholma / Kerhon mökki

HEKA UISTELUMESTARUUS (CUP II) 26.07.2014
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6, Kuha 46/7, 
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 16.08.2014
Paikka: Ellivuori / Rautavesi klo 10:00-18:00
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 55/6, Kuha 45/7, Ahven 25/6, Toutain 45/1, Hauki 60/1

MATO-ONKI CUP II 13.08.2014
klo 18:00-21:00 Paikka: Pelisalmi, Längelmävesi (varapaikka Tiihala)

VENEPILKKI- / JIGITAPAHTUMA 07.09.2014
Klo 9:00 – 16:00 Pyhäjärvellä
Kokoontuminen Edenin rannassa, 
päivällä tauko Hirvisaaren laavulla / Saviselkä.
Nuorikerhon kalaretki

UISTELU-CUP IV 13.09.2014
Klo: 9.00-16.00 Paikka: Längelmävesi, Säynäniemi
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 45/6, Kuha 46/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1

VUOSIKOKOUS 16.09.2014
klo 18:00-21:00 Esillä sääntömääräiset asiat.
Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo.

UISTELU-CUP V 04.10.2014
Klo 9:00 – 16:00 Paikka: Roine, Kisaranta
Kilpailukalat: Järvitaimen/järvilohi 45/6, Kuha 46/7, Ahven 25/6, Hauki 60/1

UISTELU-CUP VI 25.10.2014
Klo 9:00 – 16:00 Paikka: Näsijärvi 
Kilpailukalat: Järvilohi /-taimen 55/1

KALAMIESILTA 18.11.2014
Klo 18:00-21:00 Paikka: Kaukajärven vapaa-aikatalo
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HUOM! Huono jäätilanne voi aiheuttaa muutoksia pilkkiretkien kohteisiin.
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 €.

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. Omalta palstaltaan löytyy kerhon kisojen tuloksia. Seuraa siis
kerhon kotisivuja.

Lisätietoja kerhon tapahtumista saat kilpailutoimikunnalta. 
Yhteystiedot löytyvät muistiosta.

PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Pyynnissä saa olla ainoastaan yksi onkilaite kerrallaan.
2. Onkilaitteella ei ole rajoituksia.
3. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5 metriä, lähemmäksi voi mennä vain
asianomaisen luvalla.
4. Kilpailukortti on palautettava toimitsijoille täytettynä.
5. Moottoriajoneuvon ja potkukelkan käyttö kielletty.
6. Kilpailualueen rajat ja kilpailuaika ilmoitetaan ennen kilpailua. Kilpailun virallista aikaa
näyttää tuomarin kello.
7. Kilpailukaloina ainoastaan ahvenet.
8. Tuomaristona toimii kilpailujaoksen jäsenet.
9. Suositus on, että kaikilla kilpailijoilla on kilpailun aikana saatavilla jäänaskalit ja yllä
kelluttava pukine jääolosuhteet huomioiden.
10. Kilpailuun osallistuu jokainen omalla vastuullaan.

MATO-ONKIKILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Pyynnissä saa olla ainoastaan yksi onkilaite kerrallaan.
2. Ainoastaan luonnollinen syötti sallittu.
3. Vavan ja siiman pituutta ei rajoiteta. Yksihaarainen koukku sallittu, myös mormuska.
4. Onkijoiden välinen etäisyys vähintään 5 metriä, lähemmäksi voi mennä vain 
asianomaisen luvalla.
5. Kilpailukortti on palautettava toimitsijoille täytettynä.
6. Kilpailualueen rajat ja kilpailuaika ilmoitetaan ennen kilpailua. Kilpailun virallista aikaa
näyttää tuomarin kello.
7. Tuomaristona toimii kilpailujaoksen jäsenet.
8. Kilpailuun osallistuu jokainen omalla vastuullaan.
9. Tulosten pistelasku tapahtuu samoin säännöin kuten Kalakeisari-cupissa.
10. Sarjat: nuoret alle 18v, naiset ja miehet.
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VETOUISTELU-CUPIN SÄÄNNÖT

1. Kerhon vetouistelu-cup koostuu kuudesta eri osakilpailusta.

2. Kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti näitä runkosääntöjä.

3. Venekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa pisteet nimiinsä.

4. Venekunta voi tarvittaessa käyttää myös varakipparia. 
Varakipparin nimeämisessä noudatetaan Häme-cupin runkosääntöjä.

5. Kipparin ja varakipparin pitää olla seuran jäsen. 

Venekunnassa saa olla korkeintaan 1 seuran ulkopuolinen jäsen (ei koske perheenjäseniä).

6. 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.

7. Sijoituspisteitä kilpailussa jaetaan 13:lle parhaalle kipparille. 
Lisäksi suurimmasta (painon mukaan) kilpailukalasta saa yhden (1) lisäpisteen. 
Yli 6:n kg kalasta saa tuplakertoimen.

8. Venekunnan kippari saa jokaisesta kilpailusta johon hänen venekuntansa osallistuu kolme (3) 
osallistumispistettä mahdollisten sijoituspisteiden lisäksi.

9. Osakilpailujen kalalajit, alamitat ja kertoimet ilmoitetaan kilpailukohtaisesti.

10. Jos ei toisin sovita, niin kilpailukalat tuodaan punnitukseen pyöreinä.

11. Kilpailuun lähtö tapahtuu kipparikokouksen jälkeen kilpailukeskuksesta.

12. Kunkin kilpailun alussa ja lopussa on n. 30 min siirtymäaika.

13. Kilpailukohtaiset vapamäärät ja kilpailualueen rajat ilmoitetaan kilpailun alussa.

14. 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

HUOM !

Hekan hallituksen vahvistamaton päivitys vetouistelu-cupiin 14.11.2013

Koska kalojen alamittojen nosto 1.1.2014 tulee todennäköisesti vaikuttamaan vetouistelu-cupin 

kilpailumittoihin, tullaan kalakohtaiset alamitat ja mahdollisesti myös kertoimet tarkastamaan ennen 

kilpailukauden alkamista.
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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

(Suzuki 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
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Hekan vuokramökiltä löytyy hyviä ottipaikkoja. Parhaiten kalaa tulee vesien hieman 
lämmettyä ja varsinkin hauki on kesäkuun alussa hyvin otillaan. Kuha löytyy 

virtapaikkojen läheisyydestä sekä Kolpanselältä ja esimerkiksi mökin läheinen kapeikko 
toimii hyvin kesäarki-iltoina, jolloin voimalaitosten juoksutus on riittävää. Viime vuosina 

elo-syyskuu on ollut ahvenenkalastajien hyvää ottiaikaa ja tietenkin kuhiin ja haukeen on 
tällöinkin hyvät mahdollisuudet. Ja tietenkin mökin läheltä löytyy myös talveksi hyviä
pilkkipaikkoja, joihin pääsee parhaiten tutustumaan turvallisesti Hekan pilkkiretkellä

Anttoorassa.
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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. +10C 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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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi
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Merkillisen suuret kalastustarvikevalikoimat Lielahdessa!

www.sportia-pekka.fi

Harjuntausta 5 Lielahti, Tampere

03 3142 1000
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Osakilpailukohtaiset tulokset netissä – www.hekary.fi



28



29

Monipuolinen

kiinteistöpalveluiden 

tehotiimi:

Kaukajärviosuuskunta on tamperelainen yhtiö, jossa tutut ihmiset 
palvelevat asukkaita ja yrityksiä. Tarjoamme asiakkaille taitavan, 

turvallisen ja tehokkaan tiimin, joka pitää huolta talosta ja sen hallinnosta.

http://www.kaukajarviok.fi
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TAMPEREEN KAUPPAHALLI

puh. 03 212 4721

Hallinpakka varma kalapakka !

Tervetuloa palveltavaksi !
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Kylpylähotelli Rantasipi Eden on trooppinen kylpylähotelli Etelä-
Suomen parhaalla paikalla. Eden tarjoaa tasokkaat puitteet niin 

lomailuun kuin tuloksekkaisiin kokouksiinkin. Tervetuloa paratiisiin!

www.rantasipi.fi/hotellit/eden/ 



35

SÄHKÖPOSTILISTA

HeKalla on sähköpostilista, jonne välitetään tietoa kerhon tapahtumista,

tiedotusasioista ja viime hetken muutoksista. 

Listalle pääset liittymään ilmoittamalla sähköpostiosoitteeseen vpo@iki.fi.

Sähköpostilista ei ole tarkoitettu kalajuttujen ja kuulumisten vaihtoon.

NETTISIVUT

Kerhon nettisivut löytyvät osoitteesta www.hekary.fi

Nettisivuilla on myös keskustelualue www.hekary.fi/keskustelu joka vaatii 
rekisteröitymisen.

Keskustelualueelta löydät tietoa mm. kerhon vuokramökin ottipaikoista.

FACEBOOK

Heka on avannut myös Facebook-sivut. 
Käy tykkäämässä meistä sekä kommentoi ja jaa omat kalajuttusi vapaasti!

www.facebook.com/hekary.fi
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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!

AHVENARVAUS

Suurin kerhon pilkkiretkillä saati ahven painaa ________________ g

Nimi: __________________________________

Osoite: __________________________________

Sarja Alle 18v.___ Yli 18v.___

Palauta sihteerille tai hallituksen jäsenelle ennen Kinkkukilpailua

Arvaus on täytettävissä myös kerhon nettisivuilla 
www.hekary.fi/ahvenarvaus (Huom. vain yksi veikkaus / jäsen)
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