
 

 

 

 

 

 

 

 
LASTEN kalastusleiri Villa Sikurissa, 

Kyrösjärvellä (heinäkuussa 2018) 
 

Erittäin suuren suosion sekä paljon positiivista palautetta viime kesänä saanut 

LASTEN KALASTUSLEIRI saa jatkoa! Olemme vastaanottaneet todella paljon 

kyselyitä liittyen ensi kesän lasten kalastusleiriin, ja siksi päätimmekin järjestää ko. 

leirin isompana tapahtumana, jotta mahdollisimman moni halukas mahtuisi 

mukaan. Tästä leiristä ei takuuvarmasti hauskuutta puutu! 

Pro Kalastus ja kalastusopas Kalle Paavola tarjoavat siis unohtumattoman täyden 
palvelun kalastusleiripaketin lapsellesi, jossa opetellaan mm. kalastuksen 
alkeita, sekä turvallista kalastusharrastuksen aloittamista, ja vesillä liikkumista. 
Kaikki tehdään lasten ehdoilla, eli sopiva leikkimielisyys ja hauskanpito on koko 
ajan mukana. 



Tästä kalastusleiristä lapsesi saa kaiken tarvittavan tiedon ja perusosaamisen, 
jotta hän pystyy täysipainoisesti aloittamaan tämän uskomattoman hienon lajin 
harrastamisen. Monesti juuri tällainen aktiviteetti on se, mikä sytyttää lapselle 
kipinän lajia kohtaan! 
 

LASTEN kalastusleiri on tarkoitettu 8-12 vuotiaille pojille ja tytöille. 
 

Leirin pääpaino on yhdessäolossa, hauskanpidossa & leikeissä, kalastuksessa (ja 
sen opettelussa) ja vesilläolossa, sekä muissa mukavissa aktiviteeteissa. 

 
Leirin järjestäjä: Pro Kalastus Oy 

Leirin pitopaikka: Villa Sikuri (www.villasikuri.fi), Kyrösjärven rannalla Osaralla 
 

Leiri sisältää: 

✓ Täyden palvelun leiripaketti erittäin edulliseen hintaan 

o Hauska leiripäivä muiden lasten seurassa! 

✓ Opastuksen kalastamiseen, kuitenkaan leikkimielisyyttä ja hauskanpitoa 
unohtamatta 

✓ Oikeiden heittotekniikoiden opettaminen (aloittelijataso, alkeet) 

✓ Jonkin verran vesillä olemista ja kalastusta/opastusta veneessä (yhteensä 
noin 3h) 

✓ Näyttäminen miten kala käsitellään oikealla tavalla ruuaksi, ja mahdollisesta 
omasta saaliista ruuan laittaminen 

✓ Kalastusvälineet sekä paukkuliivit kurssin ajaksi 

✓ Pieni tuotepaketti jokaiselle kurssin päätteeksi 

✓ Majoituksen Villa Sikurissa, sekä ruokailut: 

o Välipala, ruokailu saaressa, iltapala, aamiainen 

  

Päivän ohjelma (pääpiirteittäin): 

✓ Saapuminen Villa Sikuriin n. klo 10 

✓ Tutustuminen muihin leiriläisiin 

✓ Päivän ohjelma sekä pikkupurtavaa 

http://www.villasikuri.fi/


✓ Siirtyminen vesille – opastus & kalastus alkaa (alkeet, sopivalla 
leikkimielellä, hauskuus aina mukana) – kesto n. 1,5h 

✓ Ruokailu saaressa 

✓ Opastus & kalastus/vesilläolo jatkuu – kesto n. 1,5h 

✓ Paluu rantaan n. klo 16 

✓ Mukavaa yhteisaktiviteettia (leikkimistä, mato-ongintaa jne.) 

✓ Saunaa, uimista ja iltapalaa (+makkaranpaistoa), ja sitten nukkumaan 

✓ Aamupala 

✓ Vanhemmat hakevat lapsen Villa Sikurista n. klo 10 

 

Kurssin ajankohta: 11.7.2018 
 
Kurssin hinta on 100€/lapsi (sis. alv) 

 
Kurssille mukaan mahtuu 16 lasta (otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä) 
 
Lapsia vievät vesille erittäin hyvin varustellut, turvalliset kalastusveneet 
kokeneiden kalastusoppaiden toimesta. Lapsilla on veneessä ollessaan aina 
paukkuliivit päällään. Vesilläolon turvallisuus on meille tärkein asia! 
 
Huom! Leirin vesilläolon aikana on voimassa normaalit kalastusmatkailun 
vakuutukset, mutta muuten vanhempien vastuulla on näin halutessaan hankkia 
lapselleen tapaturmavakuutus leirin ajaksi. 

 

Ilmoittautumiset 15.6.2018 mennessä sähköpostilla:  
marko@prokalastus.fi 
(Ilmoita laskua varten nimi, osoite, puh nro ja s-posti, sekä lapsesi nimi & ikä) 

 

mailto:marko@prokalastus.fi

