
Hei kaikki Kirjatyöntekijät perheineen! 
 
Fyysiset tapaamiset on toistaiseksi peruttu mukaan lukien 
suunnitellut perhepilkkikisamme. Kukaan ei kuitenkaan ole 
kieltänyt meitä nauttimasta keväthankien kimaltelevasta 
kauneudesta yksin, kaksin tai perheemme tai ystäviemme 
kanssa pilkkien lähijärvemme tai -jokemme jäällä tai miksei 
kauempanakin mökillä. Hanki kantaa ja jäät vielä kestävät 
hyvin ja tilaa jäälakeuksilla on riittävälle turvaetäisyydelle. 
 
Niinpä olemmekin päättäneet esittää jäsenillemme ja 
heidän perheilleen pääsiäishaasteen – leikkimielisen 
pilkkikisan pääsiäisen aikaan. Tärkeimpänä tavoitteena on 
saada väki nauttimaan ulkoilmasta yhdessä perheensä 
kanssa pääsiäisenä kivan harrastuksen parissa. Kaikkien osallistujien ja haasteen vastaanottaneiden kesken 
arvotaan pienet palkinnot, jotka jaetaan sitten, kun voidaan fyysisesti kokoontua. Saaliin paino tai määrä ei siis 
ratkaise. Naisille, miehille ja lapsille (alle 15v) on omat sarjansa ja lisäksi isoin (pisin) kala palkitaan erikseen. 
 
OSALLISTUMISOHJEET 
 
Pilki yhtäjaksoisesti 2 tuntia aikavälillä pitkäperjantaista ensi maanantaihin. Kisaan voivat osallistua 
perheenjäsenet olinpaikasta riippumatta ja/tai samassa seurueessa olevat. Ota levitetystä saaliistasi valokuva 
mitan kanssa (myös esim. normaali tulitikkuaski kelpaa). Ota tarvittaessa erikseen kuva mitan kanssa pisimmästä 
kalastasi (jos osallistut kyseiseen kisaan). 
 
Lähetä kuva Helena Tuulaniemelle p. 040 5712613 WhatsAppilla tai sähköpostilla 
helena.tuulaniemi@hotmail.com 5.4. klo 16 mennessä. Laita kuvaan mukaan nimesi, sarjasi, pilkkimisaikaväli ja 
-paikka, (ja suurimman kalan pituus). Ota seurueen jokaisen jäsenen saaliista eri kuva tietoineen, ellei saaliit ole 
vähäisiä ja mahtuvat samaan kuvaan. Voit jakaa myös 2-3 muuta kuvaa ja/tai tarinaa pilkkireissustasi ja 
seurueestasi. Jaa vain sellaisia kuvia, joita voimme mahdollisesti julkaista nettisivuillamme. Jos et saa kalaa, voit 
osallistua kuitenkin arvontaan laittamalla y.o tietosi ryhmään tai tekstiviestillä ja kuvan. 
 
Voit lähettää myös pääsiäisterveisesi ryhmälle, vaikket osallistuisikaan kisaan. Kuvasi julkaistaan 
verkkosivuillamme eri kanavissa, joten laittaisitko kuvien julkaisuluvan mukaan! 
Kilpailun tuomareina toimivat Helena Tuulaniemi, Anna-Maarit Jokelainen 
 

AURINKOISTA MIELTÄ JA KEVÄISIÄ PÄIVIÄ KAIKILLE JA OSALLISTUKAA HAASTEESEEN! 
 
 

  

TARKEMMAT SÄÄNNÖT: 

- Ajankohta Pitkäperjantaista 2.4. klo 6 maanantaihin 5.4. klo 16. 

- Pilkkimisaika on 2 h yhtäjaksoista pilkkimistä, voi käydä useamman kerran pilkkimässä, ilmoita 2 h:n saalis 

- Osallistua voivat Kirjatyöntekjät perheineen. Myös koronaviruksen takia tai muusta syystä etäällä 

oleskelevat perheenjäsenet voivat osallistua kisaan. 

- Kyseessä on pilkkikisa, vain pilkkimällä saatu saalis lasketaan 

- ”Punnitus” ja tuomarointi siten, että kukin osallistuja saalistaan valokuvan esim. kännykällä ja lähettää joko 

sähköpostilla helena.tuulaniemi@hotmail.com tai WhatsAppilla p. 0405712613 ma 5.3. klo 16 mennessä. 

- Kuvassa tulee näkyä kalasaalis kokonaisuudessaan ja mittana esim. tulitikkuaski tai metrimitta. 

- Ilmoita viestin yhteydessä: nimi, sarja N, M, L, milloin ja mistä kalasaalis saatu 

- Suurin kala -kisassa ota kuva kalasta esim. tulitikkuaskin tai metrimitan kanssa, ilmoita pituus viestissä. 

- Voit lähettää kuvia myös pelkästään pilkkijöistä ja maisemista !! 

- LAITA VAIN SELLAISIA KUVIA, JOTKA VOIMME JULKAISTA MYÖS VERKKOSIVUILLAMME. 

- JOS JÄÄT ILMAN SAALISTA, niin laita viesti, jossa kerrot milloin ja missä kävit pilkkimissä ja mikäli 

mahdollista jokin pilkkimiskuva, jossa esiinnyt (ei tarvitse kasvojenkaan näkyä, jos et halua). 
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