
Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö 
Koulujen luonto/ kalastuskerhot 

 
 
TALVIOHJELMA 

 
1. KERHOKERTA 

 
TAVOITE 
Tavoitteena on tutustua pilkkivälineisiin, opetella eri pilkkivapojen ja pilkkien oikeanlainen 
käyttö sekä oppia tekemään unisolmu. 
 

TOIMINTA 
 

1) Välineet, syötit, varusteet 
 

 käydään lävitse erilaiset pilkkionget sekä pilkit (mormuska, 
pystypilkki, tasapaino, ym.) 

 tutustutaan pilkinnässä käytettäviin muihin varusteisiin 
(reput, naskalit, siimat, ym.) 

 käydään läpi erilaiset syötit (toukat, madot, keinotekoiset, 
ym.) 

 samalla näytetään, miten eri välineillä pilkitään ja kerholaiset kuivaharjoittelevat 
pilkkimistä 

 
 2) Unisolmu 

 

 opetellaan tekemään unisolmu 
 

TARVIKKEET 
 

 ohjaaja tuo nähtäväksi ja kokeiltavaksi pilkkivälineitä sekä narua solmun 
harjoitteluun  

 ohjaaja jakaa oppilaille kalastajan solmut esitteen 
 
 

KOTITEHTÄVÄT 
 

 harjoitella unisolmun tekoa 

 tutustua muihin kalastuksessa käytettäviin solmuihin 
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2. KERHOKERTA 

 
TAVOITE 
 
Tavoitteena on valmistaa mormuskavapa jokaiselle kerholaiselle.  
 

TOIMINTA 
 
1) kahvan valmistus 
 

 valmistetaan balsapuusta vuolemalla ja hiomalla omaan 
käteen sopiva kahvan runko 

 tehdään reikä siimapuolaa varten 
  
2) kehänkiinnitys 
 

 kehänä voi käyttää valmista puolaa 
 
3) Kärjen laitto 
 

 kärkiosa kannattaa varustaa herkistekärjellä, joka helpottaa kalan havaitsemista 
kevyillä pilkkivälineillä 
 

4) Viimeistely         
 

 siiman asennus   

 mormuskan kiinnittäminen opittua solmua käyttäen 
 
 
TARVIKKEET 
 

 vetäjä hankkii tarvittavat välineet 

 suositellaan opetukseen teknisentyön luokkaa 
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3. KERHOKERTA 
  

TAVOITE 
Tavoitteena on opettaa kerholaiset valmistamaan värikoukkuja. Itse valmistetulla välineellä 
saatu saalis luo itsetuntoa harrastukseen. Värikoukkujen valmistuttua keskustellaan 
jääturvallisuudesta. 
 

TOIMINTA 
 
1) Värikoukun valmistus 
 

 opetellaan valmistamaan värikoukkuja 

 samalla kerrotaan värikoukulla pilkkimisestä 

 käydään lävitse valmistamisessa tarvittavat välineet 
 
2) Ketjun teko 
 

 värikoukku tarvitsee myös joko ketjun tai kaksoishaan toimiakseen. 

 tehdään ketju värikoukulle  
 

3) Käyttö 
 

 opetellaan värikoukku pilkinnän oikea tyyli 
 
4) Turvallisuus 
 

 opetetaan turvallista liikkumista jäällä 

 mitä tehdä hätätilanteessa (esim. kaveri tippunut jäihin) 

 kairan turvallinen käyttö 

 jäänaskalit 

 heittoliina 
 

TARVIKKEET 
 

 ohjaaja tuo tarvittavat välineet 
 

KOTITEHTÄVÄ 
 

 varusta itsellesi lämpimät vaatteet ensi kertaa varten 
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4. KERHOKERTA 

 
TAVOITE 
 
Tavoitteena on tutustuttaa osallistujat erilaisiin talvella käytettyihin passiivisiin 
pyyntitapoihin, viedä made- ja/tai haukikoukut pyyntiin sekä opettaa kalastuksessa 
tarvittava kalastuslupakäytäntö kerholaisille. 
  

TOIMINTA 
 
1) Koukut, verkot, ym. 
 

 tutustutaan erilaisiin passiivisiin pyyntitapoihin (koukku- ja 
iskukoukkupyydyksiin, verkkoihin) 

 
2) Viedään koukut pyyntiin                                            
                           

 kerrataan jääturvallisuusasiat ennen jäälle menoa 

 asetetaan koukut pyyntiin 
 
3) Passiivisten pyydysten luvanvaraisuus 
 

 tarvittavat luvat (koukkuihin, verkkokalastukseen) 

 erityiskalastusalueet 

 lupien hankinta 
 

TARVIKKEET 
 

 ohjaaja tuo näytille erilaisia passiivisia pyydyksiä sekä koukkupyyntiin tarvittavat 
välineet 

 
 

KOTITEHTÄVÄ 
 

 varusta itsellesi lämpimät vaatteet ja mahdolliset kotoa löytyvät pilkkivälineet 
seuraavan kerran pilkkiretkelle 
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5. KERHOKERTA 
 
TAVOITE 
Tavoitteena on suorittaa onnistunut pilkkiretki. 
 

TOIMINTA 
 
1) Pilkkiminen 
 

 ohjaaja tutustuttaa kerholaiset pilkinnän saloihin 

 opetellaan erityyppisillä välineillä pilkkiminen 
 
2) Kalan käsittely 
 

 Saatu saalis opetellaan käsittelemään oikein 

 tainnutus, verestys, jäähdytys 

 perkaaminen 
 
3) Koetaan edellisviikolla asetetut koukut 
 

 näytetään koukkujen kokeminen 

 käsitellään saalis 

 nostetaan koukut pois pyynnistä 
 

TARVIKKEET   
 
Kerholaiset 

 omatekemät pilkkivavat tai muita omia pilkkivapoja 

 jäänaskalit, istuin ja oma kaira, jos on. 
 
Ohjaaja 
 

 turvallisuusvälineet 

 kalankäsittelyvälineet 

 varapilkkivavat 

 kaira 

 syötit 

 koukkujen kokemisvälineet 
 

Kotitehtävä 
 

 tutustua kotoa löytyviin talvikalastusvälineisiin ja tehdä niistä lista 
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6. KERHOKERTA 
 
TAVOITE 
Käydään läpi kotitehtävä, pidetään tietokisa kerhossa opituista asioista, kerrataan opittuja 
taitoja ja täytetään kyselylomake 
 

TOIMINTA 
 

1) Kotitehtävän tarkastus 
 

 jokainen osallistuja esittelee omia kalastusvälineitä 
 
2) Kala tietokisa 
 

 tietokisassa kysellään opittuja asioita ja yleisiä kala-
aiheisia kysymyksiä 

 
3) Kilpailu tulokset, jaetaan palkinnot ja todistukset 
 

 käydään läpi kilpailutulokset 

 jaetaan palkinnot/todistukset 
 
4) Kerholaiset täyttävät kyselykaavakkeet 
 

 toiminnan kehittämiseksi on tärkeää saada osallistujien mielipide järjestettävästä 
toiminnasta. Osallistujien ei tarvitse laittaa nimeä vastauspaperiin 

 

TARVIKKEET 
 

 osallistujat eivät tarvitse omia välineitä 

 kerhonohjaaja tuo tarvittavat välineet ja palkinnot / todistukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


