
 

Kiinnostaako kalastus? Haluaisitko oppia käytännössä, miten kalastetaan monipuolisesti eri vuodenaikoina ja oppia samalla, miten saat 

laitettua itse saadusta kalasta maittavaa ruokaa?  Uusi Kalasta & kokkaa -kurssi sisältää neljä aikuisille suunnattua 

kalastusteemakertaa, jonka aikana saat asiantuntevaa käytännön ohjausta kalastusharrastuksen alkuun: eri kalastusmuotoihin, saaliin 

käsittelyyn, tarvittavaan välineistöön ja yleisimpiin kalanvalmistustapoihin. Maisteluita unohtamatta!  

Kalasta & kokkaa -kurssi sisältää: 

• KURSSIKERTA 1: Kirjolohen onginta, saaliinkäsittelynäytös ja paistetut maivat torstaina 7.10.2021 klo 17-20 (ilmoittautumiset 3.10 

mennessä) 

• KURSSIKERTA 2: Kirjolohen heittokalastus, saaliinkäsittelynäytös ja loimulohen valmistus torstaina 28.10.2021 klo 17-20 

(ilmoittautumiset 24.10 mennessä) 

• KURSSIKERTA 3: Kirjolohen pilkintä, saaliinkäsittelynäytös ja kalan savustus keskiviikkona 23.3.2022 klo 17-20 (ilmoittautumiset 

18.3. mennessä) 

• KURSSIKERTA 4: Kirjolohen vetouistelu, saaliinkäsittelynäytös ja kalakeiton valmistus tiistaina 17.5.2022 klo 17-20 

(ilmoittautumiset 13.5. mennessä) 

Kurssin toteuttaa Veitsiluodon Kalamiehet ry. Tapahtumapaikkana toimii palkittu, Vuoden 2020 lähikalastuspaikaksikin valittu 

Veitsiluodon kalapaikka. Osallistuminen ei vaadi omia kalastusvälineitä eikä aiempaa kokemusta kalastamisesta tai kalaruokien 

valmistamisesta. Omia kalastusvälineitä saa myös käyttää.  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusharrastusta aloitteleville aikuisille. 
 
Hinta: 10 euroa / henkilö / kurssikerta (sis. kalastusopastuksen, tarvittavat välineet, tarjoilut kalaruokamaistiaisineen). Voit osallistua 

mille kerralle haluat, mieluusti tietenkin kaikkiin niin opit eniten! Jos liityt kurssikerralla jäseneksi Veitsiluodon Kalamiehiin, seuraavat 

kurssikerrat ovat ilmaisia. Onginta ja pilkintä kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin; muutoin kalastonhoitomaksu tulee olla jokaisella 18-64 

vuotiaalla osallistujalla itse maksettuna. Kurssimaksuohjeet ja muut tarkemmat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä.  

Tervetuloa mukaan yksin, kaksin tai vaikka kaveriporukalla yhdessä!  

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

pj. Pekka Rajala, Veitsiluodon Kalamiehet, veitsiluodonkalamiehet.ry@gmail.com, p. 040 848 9422. 

https://veitsiluodonkalamiehet.fi/  Paikkoja rajoitettu määrä – ilmoittaudu siis heti!  

Haluaisitko hankkia itsellesi sopivat välineet etukäteen kurssia ja tulevaisuuden onnistuneita kalareissuja varten? Oikeiden 

välineiden hankinnassa neuvoo Suomen Vapaa-ajankalastajien kalatalousasiantuntija Petter Nissén, p. 0500 440 923, 

petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi Ota yhteyttä välinevinkeistä vähintään viikkoa ennen kurssia, että jää aikaa niiden hankintaan. 

 

Kurssi on osa Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) vuoden 2021 pilottitoimintaa, jossa pyritään löytämään uusia tapoja innostaa 

aikuisia kalastusharrastuksen pariin. Toimintaa toteutetaan yhteisvoimin SVK:n ja sen paikallisten jäsenseurojen kanssa. 
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