
Pilkki12 & Pilkkikuu – 2023 
Ohjeet kisaohjelman käyttöön 

 

Kisaohjelma toimii parhaiten kännykän kautta. Suosittelemme siis käyttämään kännykkää. 

Toimi huolellisesti ohjeiden mukaan. 

Klikkaa ensin itsesi kisaohjelmaan tästä www.predator.fi/app 

 

Rekisteröityminen ja kirjautuminen 

Jos olet uusi kisaohjelman käyttäjä, tulee sinun ensin rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi.  

Jos olet rekisteröitynyt jo aikaisemman kisan yhteydessä (Onki24 tai Pilkki12/Pilkkikuu), 

niin voit suoraan kirjautua. Käytä kirjautumisessa samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa 

kuin aikaisemmin. Sinun tulee olla aikaisemman rekisteröitymisen yhteydessä vahvistanut 

sähköpostiosoitteesi. Kirjautumisen ongelmatilanteessa ota yhteys: kisa@float.fi 

 

 
Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen. 

- Täytä kaikki kohdat, keksi oma salasana ja kirjoita se heti jonnekin itsellesi muistiin! 

 

 

http://www.predator.fi/app
mailto:kisa@float.fi
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Vahvista 

Sinulle tulee sähköpostia antamaasi osoitteeseen. Klikkaa sähköpostin vahvistuslinkkiä. 

 

Kirjaudu 

Kirjaudu luomillasi tunnuksilla. 

 

 
 

Mene vasemmassa valikossa kohtaan Profiili. 

Jokaisella joukkueella tulee jommankumman olla kapteeni. Vain kapteeni laittaa ruksin 

kohtaan olen kapteeni/joukkueenjohtaja 

Kapteenin tulee täyttää osoitetiedot. Mittatarra lähetetään kapteenin antamaan 

osoitteeseen. 
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Mene vasemmassa valikossa kohtaan Kilpailut 

Valitse oma sarja, Fiilistely tai Pro 

 

 
 

Klikkaa vasemmasta valikosta Joukkueeni ja täytä joukkueen tiedot. 

 
 

Kapteeni kutsuu ohjelmassa joukkuekaverinsa kisaan ja kaveri käy hyväksymässä 

kutsunsa, jonka jälkeen joukkue on valmis. 

Huom! Joukkuekaverin pitää ensin olla rekisteröityneenä ja kirjautuneena, jotta kapteeni 

voi kutsua kisaan. 
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Kutsuttu joukkuekaveri löytää kutsun kohdasta Kutsut. Kutsu hyväksytään klikkaamalla 

Liity. 

 

Alle 18-vuotiaiden osallistujien kohdalla tulee täytettäväksi huoltajien suostumuslomake. 

Muistakaa täyttää lomakkeeseen kaikki tiedot. 

 

Kilpailun järjestäjät käyvät hyväksymässä rekisteröityneet joukkueet kisaan, kun 

osallistumismaksu näkyy järjestäjän tilillä. 

 

 

Kalan lisääminen 

Mene vasemman valikon kohtaan Lisää kala 

1. Valitse kalastaja valikosta 

2. Valitse ilmoitettava kalalaji klikkaamalla sen kuvaa. Valitun kalalajin kuva muuttuu 

kirkkaammaksi kuin muut. 

3. Valitse ilmoitettavan kalan pituus. Valittavana on vain tasasenttejä, muista että esim. 20,1 cm ja 

20,9 cm kalat ilmoitetaan molemmat 20 cm pitkinä. 
4. Lisää kuva kalasta klikkaamalla + kuvaketta. 

 

Vasemman valikon kohdassa Kalat näkyy joukkueenne ilmoittamat kalat. Pallon väri oikeassa 

reunassa kertoo kalailmoituksen tilan, jotka ovat keltainen = odottaa hyväksymistä, vihreä = 

hyväksytty, punainen = hylätty 

 

Kisaohjelman käyttöohjeet löytyvät myös osoitteesta: https://www.predator.fi/ 

 

 

https://www.predator.fi/
https://www.predator.fi/
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Pilkki12 ja Pilkkikuu-kilpailut järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. 

Yhteydenotto kilpailua koskien pilkki12@vapaa-ajankalastaja.fi 

 

 


