
 

 

 

 

 

 

 

 
NUORTEN kalastusleiri Villa Sikurissa, 

Kyrösjärvellä (heinäkuussa 2018) 
(1vrk tehopaketti nuorelle kalastamisesta parhaan mahdollisen opastuksen kera!) 

 

Erittäin suuren suosion sekä paljon positiivista palautetta viime kesänä saanut 

NUORTEN KALASTUSLEIRI saa jatkoa! Olemme vastaanottaneet todella paljon 

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

isompana tapahtumana, jotta kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan. Tästä leiristä 

ei takuuvarmasti hauskuutta tai kalastusta puutu! 

Pro Kalastus ja kalastusopas Kalle Paavola tarjoavat siis unohtumattoman täyden 
palvelun kalastusleiripaketin, jossa opetellaan mm. kalastusta, 
heittotekniikoita sekä turvallista vesillä liikkumista. 



Tästä kalastusleiristä osallistuja saa kaiken tarvittavan tiedon ja osaamisen, jotta 
hän pystyy täysipainoisesti itse harrastamaan tätä uskomattoman hienoa lajia. 
Monesti juuri tällainen aktiviteetti on se, mikä sytyttää lapselle/nuorelle kipinän 
lajia kohtaan! 
 

Leiri on tarkoitettu 13-16 vuotiaille pojille ja tytöille. 
 
Osallistujan tulee omata sen verran kalastuskokemusta, jotta hän pystyy 
viettämään pitkähkön ajan vesillä. 
Leirin pääpaino on kalastuksessa ja sen opettelemisessa, eli vesillä ollaan 
suhteellisen paljon. 

 
Kurssin järjestäjä: Pro Kalastus Oy 

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

Leiri sisältää: 

✓ Täyden palvelun leiripaketti erittäin edulliseen hintaan 

✓ Monipuolisen opastuksen kalastamiseen 

✓ Oikeiden heittotekniikoiden opettaminen 

✓ Vesillä kulkemista ja vesillä kulkemisen perusasiat ja säännöt 

✓ Kestävän kalastuksen periaatteet ja kalan oikeanlainen käsittely ruoaksi 

✓ Kalastusvälineet sekä paukkuliivit kurssin ajaksi 

✓ Pieni tuotepaketti jokaiselle kurssin päätteeksi 

✓ Majoituksen Villa Sikurissa, sekä ruokailut: 

o Välipalat, ruokailu saaressa, iltapala, tukeva aamiainen 

  

Päivän ohjelma (pääpiirteittäin): 

✓ Saapuminen Villa Sikuriin klo 11 

✓ Tutustuminen muihin leiriläisiin 

✓ Päivän ohjelma sekä pikkupurtavaa 

✓ Siirtyminen vesille – opastus & kalastus alkaa (kesto n. 2,5h) 

http://www.villasikuri.fi/


✓ Ruokailu saaressa 

✓ Opastus & kalastus jatkuu (kesto n. 2,5h) 

✓ Paluu rantaan n. klo 19 

✓ Saunaa, uimista ja välipalaa (+muita mukavia aktiviteetteja yhdessä, kuten 
makkaranpaistoa ja mato-ongintaa) 

✓ Ne jotka haluavat & virtaa vielä löytyy, uudestaan lähtö vesille (kesto max 
3-4h) 

✓ Paluu rantaan, iltapala ja sitten nukkumaan 

✓ Herätys n. klo 9.30, ja aamupalalle 

✓ Vanhemmat hakevat lapsen Villa Sikurista n. klo 11 

 

Leirin ajankohta: 12.7.2018 
 

Leirin hinta on 100€/hlö (sis. alv)  

 
Kurssille mahtuu mukaan 16 nuorta (otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä) 

 
Nuoria vievät vesille erittäin hyvin varustellut, turvalliset kalastusveneet 
kokeneiden kalastusoppaiden toimesta. Kaikilla 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 osallistujan nimi & ikä) 
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