
Martinniemen erä- ja kalakerho ry.  

TOIMINTASUUNNITELMA  2019   

Maalis-huhtikuussa sopivalla kelillä joku lauantai, aika tarkentuu….. 
Lasten ja nuorten pilkkikoulu Johteenrannassa (Häyrysenniemi) 

Paikalla pilkkimisen (mormyskointi) opastusta ja esitellään kaikuluotaimen käyttöä pilkkimisessä. Nuotiolla 

mahdollista nauttia omista eväistä ja paistaa makkaraa. Talkoolaisia tarvitaan järjestelyissä.   

  

Sunnuntai 7.4.2019 klo 10.00- 14.00  (+ siirtymät 30 min molempiin suuntiin)  

MEK- PILKKIKISAT Kuivaniemi Myllykangas (Merihelmi)   

Sarjat:     Miehet-,  naiset-  ja  nuoret- ahvensarja, ja muille kaloille yksi sarja.  

Palkinnot:  50 €, 30 € ja 20 € lahjakortit joka sarjassa+ isoimmasta ahvenesta kiertopalkinto vuodeksi. 

Moottori- ja akkukairan, paikantimen ja kaikuluotain käyttö sallittu, siirtymät lihasvoimalla  

  

Lauantai 25.5.2019 klo 15.00- 17.00    

MEK- VIRVELIKISA huom. paikka Häyrysenniemen venesatama  
Sarjat:    Isoin hauki ja isoin ahven.   

Palkinnot:                       50 €, 30 € ja 20 € lahjakortit haukisarjassa ja isoin ahven 30€ lahjakortti  

  

Sunnuntai 9.6.2019 klo.15.00- 18.00   

MEK- VENEPILKKIKISA Kiiminkijokisuu  
Lähtö veneillä Miehikän laavurannasta klo.15.00 ja kalojen punnitus sekä makkaranpaistoa laavurannassa 

kisan jälkeen. Omat eväät mukaan!  

Jos ei ole omaa venettä kysy Eskolta venepaikkoja 040- 5565023    

Sarjat:                             kaikkien saaliskalojen yhteispaino-sarja ja isoin ahven  

Palkinnot:                        50 €, 30 € ja 20 € lahjakortit ja isoimmasta ahvenesta 30€ lahjakortti  

  

MM- KESÄPILKKIIN PUDASJÄRVELLE 2019 (aikataulu auki?)  
Osallistutaan yhdellä joukkueella (1 x 3 henkilöä).  Kisaan lähtijät huolehtivat omat 

osallistumismaksunsa ajoissa järjestäjille. http://www.pudu.fi/pilikkiviikko/   

  

Lauantai 3.8.2019 klo. 12.00- 16.00  

NOPEUSONGINNAN MM- 2019 YLEINEN KISA Kiiminkijoki Niemeläntörmä   
MEK järjestää yleisen kilpailun, jossa hyvät palkinnot. Talkoolaisia tarvitaan järjestelyissä. Lisätietoa 

lähempänä ajankohtaa http://www.mekkala.fi  

  

Lauantai 28.9.2019 klo. 10.00- 14.00  

LAITURIPILKKI YLEINEN Laitakarin vanha laivalaituri  

Sarjat:                              kaikki kalat, osallistumismaksu ym. tarkentuu myöhemmin   

Palkinnot:                         ilmoitetaan myöhemmin   

Huom! Pelastusliivit pakolliset kaikilla, talkoolaisia tarvitaan 

 

Lauantai 5.10.2019 klo. 12.00- 15.00  

MEK-LAITURIKISA Laitakarin vanha laivalaituri  
Sarjat:         kaikki kalat sarja, pilkki, virveli ja onki sallittu, kalastus tapahtuu laiturilta  

Palkinnot :                       50 €, 30 € ja 20  € lahjakortit   

Huom! Pelastusliivit pakolliset kaikilla 

 

Lauantai 16.11.2019  

PIKKUJOULU, Paikka Koljun maja, aika tarkentuu lähempänä. Ennakkoilmoittautuminen.   
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