
Kalastusleiri Ulvilan Joutsijärvellä 21. -24.7.2022

Paikka: Kylmälahden leirikeskus
Kylmälahdentie, 29340 Ulvila

Aika: to-su 21. -24.7.2022
Järjestäjä: Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ja piirin nuorisotoimikunta
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 14.7. mennessä, ilmoittautuminen on sitova

Markus Nordman: 0504039465 tai markus.nordman@gmail.com
Osallistumismaksu: 40€ piirin jäsenille, 60€ muille kuin piirin jäsenille

maksu 14.7. mennessä tilille IBAN: FI15 5710 5220 0733 23
Yöpyminen: Mökki- tai telttamajoitus

Kalastusleirillämme on tarkoitus opastaa nuoria ja nuorten perheitä kalastuksessa ja
mahdollistaa heille hyvät ja monipuoliset kalastusmahdollisuudet. Leirillä keskitytään
pääasiassa kalastukseen ja siihen liittyvään toimintaan kuten kalankäsittelyyn. Leirimaksu
sisältää koko leirin ajalle ruoat, majoituksen, vakuutuksen ja opastustoiminnan, sekä
tarvittaessa kalastusvälineet lainaksi.

Ilmoittautumisessa pyydämme tietoon erityisruokavaliot, mahdolliset lääkitykset ja muut
huomionarvoiset terveysasiat, ikä, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä mahdolliset
kalastusvälinepuutteet. Ilmoita yöpymistoiveesi teltassa tai sisällä, sillä yöpymistilaa on
sisällä rajallisesti korkeintaan noin 20 henkilölle. Leirin paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoitathan myös etukäteen tiedon mahdollisuudesta tuoda
oma soutuvene leirille.

Leiri alkaa torstaina 21.7. klo 17:00 ja päättyy sunnuntaina 24.7. noin klo 16:00

Leirillä pidetään leikkimielinen kilpailu kalastuksen ohessa, jossa otetaan mittaa
kalastustaidoista ja -tietämyksestä sekä luonnossa toimimisesta.



Leirivarustus
- makuupussi/peitto, lakanat ja tyyny
- telttamajoituksessa oma teltta ja makuualusta (tai sovittu telttamajoituksesta toisen

leirille osallistujan kanssa)
- sään mukaista vaatetta, myös lämmintä vaatetusta
- sateen kestävä asu
- riittävästi vaihtovaatetta
- aurinkolasit ja aurinkorasva
- peseytymis- ja saunomisvälineet: pyyhe, saippua, shampoo, hammasharja, uima-asu
- eväsmehupullo tai vesipullo
- halutessaan voi ottaa omaa naposteltavaa mukaan
- henkilökohtaiset lääkkeet ja muut hygieniatarvikkeet, hyttysmyrkkyä

Kalastusvälineet
- virvelit ja onget yms veneestä ja rannalta kalastukseen
- kalapakki, jossa tarvittavat kalastusvälineet ja tarvikkeet
- syötit
- kalapihdit, sekä halutessaan kalamitta ja vaaka
- halutessaan omat kalankäsittelyvälineet (fileointiveitsi, kalasakset yms.)
- pelastusliivit
- kylmälaukku kalojen kuljetukseen ja säilytykseen vesillä ja kotimatkalla

Muuta
- soutuvene, jos sinulla on mahdollisuus tuoda leirille soutuvene, niin otathan yhteyttä

järjestäjään etukäteen (Joutsijärvellä on polttomoottorikielto, mutta sähkömoottorin
käyttö ja soutaminen on sallittua)

- irroitettava kaikuluotain sekä sähköperämoottori ja akku

Yhteyshenkilö: Markus Nordman: 0504039465 tai markus.nordman@gmail.com

mailto:markus.nordman@gmail.com

