Perhokalastustreffit/kurssi Naisille
4.-6.5. 2018
Merikarvianjoella

Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin perhokalastustoimikunta järjestää
perhokalastustreffit/kurssin pelkästään naisille otsikon ajankohtana.
Tapahtuma alkaa ”virallisesti” lauantaina 5.5. n. klo 8.30 Mäkipuron jokimökin
tiloissa. Majoittua sekä myös kalastaa voi jo perjantaina 4.5. ja kurssi päätetään
sunnuntaina 6.5. n. klo 14.00. iltapäiväruokailun jälkeen. Mökeissä on mahdollisuus
majoittua sunnuntaina hieman pidempäänkin, ellei niihin ole tulossa uusia vieraita.
Linkistä voi tutustua Purolomien mökkeihin ja muuhunkin tarjontaan:
http://www.purolomat.net/fi
Treffien/kurssin tarkoituksena on tarjota osallistujille ennen kaikkea rattoisaa
yhdessäoloa sekä perhonsidonnan, –kalastuksen, eri heittotyylien että virranluvun
opastamista. Toki myös kalastamista Merikarvianjoen eri koskilla (järjestäjä kuljettaa)
muun opastuksen ohessa. Lisä”mausteena” perjantaina sekä lauantaina lämmin palju.
Treffeille/kurssille voidaan ottaa 11 nopeinta ilmoittautujaa.
Majoitus
Kuninkaanmajassa (5 hlö) sekä Jokimökin pihassa olevassa luhtiaitassa (6 hlö),
osoitteessa Kuninkaantie 11, Merikarvia. Lisäksi Jokimökissä majoitus kolmelle
(ohjaajat). Kummassakin mökissä oma sauna. Luhtiaitassa majoittuvat saunovat
Jokimökin saunassa.
Kurssin/treffien hinta on 90 euroa, joka sisältää majoituksen, ruoat, saunan, opastuksen
ja tarvittavat opetusmateriaalit. Järjestäjä hankkii kurssilaisille kahden vuorokauden
ryhmäluvan, jonka hinta on sisälytetty kurssimaksuun. Kalastuslupa on voimassa
perjantaista 4.5. klo 18.00 alkaen kaksi vuorokautta.
Kurssin osallistumismaksu on maksettava 23. 4. 2018 mennessä tilille:
FI1557105220073323. Maksun saajaksi merkitään L-S Vapaa-ajankalastajat ry.
Viestikenttään teksti ”Naisten kevätkurssi 2018”.

Kurssille osallistuvilla tulee olla mukanaan omat liinavaatteet tai makuupussi ja
saunavarustus. Myös muistiinpanovälineet on hyvä olla mukana.
Järjestäjä toimittaa niiden osallistujien käyttöön kahluuvarusteet, harjoitteluongen
sekä perhonsidonnan alkeispakkauksen, joilla omia ei ole. Järjestäjä toivoo
kuitenkin, että ne joilla on omat kahluu-/kalastus-/sidontavarusteet, käyttäisivät
niitä. Puuttuvia sidontamateriaaleja saa järjestäjältä.
Ajo-ohje:
Pori-Vaasa
tieltä Köffin
jälkeen
Vaasan
suuntaan opaste
Alakylä/Merikarvianjoki. Siitä vasemmalle Strikantielle, jota jatketaan muutama
kilometri, kunnes tullaan T-risteykseen (Rantatie). Siitä oikealle, kunnes vasemmalla
viitta Satama. N. 100 metrin ajon jälkeen Kuninkaantielle oikealle numeron 11 pihaan.
Karttalinkissä Purolomat: https://www.google.fi/maps/@61.841406,21.528568,16z
Merikarvian suunnasta tulevat ajavat Rantatietä, kunnes oikealla viitta ”Anna Rogelin
muistomerkki” ja siitä oikealle Kuninkaantielle.
Kurssipaikan osoite: Kuninkaantie 11, Merikarvia
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