Perhomessut 2022 – Messulehti

Virittäydy vapaalle Perhomessuilla!
Tampereella 23. -24. 4. 2022 ja paikkana
on Tampereen Messu –ja Urheilukeskus.
Perhomessut järjestettiin ensi kerran
Tampereella vuonna 1987, jolloin
messupaikka oli aluksi Sorin
nuorisokeskus ja ajankohta osuvasti huhtikuun loppupuoli.
Messuille oli selvästikin tilaus, sillä yli 700 henkeä sai
ahtaisiin tiloihin sellaisen tungoksen, että seuraavaksi
vuodeksi varattiin pikimmiten tuplasti tilaa PuistoEmmaukseen. Tampereen Tesoman jäähalli vakiintui
messupaikaksi 1992 ja sekin osoittautui melko pian
ahtaaksi, vaikka 1995 messut laajennettiin kaksipäiväisiksi.
Vuonna 2000 kokeiltiin myös Messujen järjestämistä
Pirkkahallissa, mutta kokeilu jäi yhteen kertaan ja
seuraavana vuonna palattiin Tesoman Jäähalliin. Vuonna
2010 Messut siirtyi Ylöjärven liikuntakeskukseen, jossa
tapahtuma järjestettiin ansiokkaasti usean vuoden ajan.
Edelliset perhomessut pidettiin vuonna 2019 AutoCenter
Areenalla Linnainmaalla. Tämän jälkeen jäikin pari vuotta
välistä Covid-19 pandemian vuoksi, mutta nyt on aika
palata ruotuun ja ryhdistäytyä myös messurintamalla.

mahdollisuudet perhomessuille yhdessä ”Virittäydy
Vapaalle” vapaa-ajan tapahtumakokonaisuuden kanssa.
Messuille pyritään joka vuosi saamaan monipuolisesti
osaajia perhokalastuksen eri osa-alueilta. Messujen aikana
osastoilla nähdäänkin monenlaista osaamista, niin
perhonsidonnan kuin perhokalastustietouden saralta.
Altaalla nähtäneen näyttävää heittotaitoa ja tyyliä.
Messujen aikana Tapani Mikola pitää heitto-altaalla
heittonäytöksiä, sekä myös heittokoulua.
Lavalla nähdään monenlaisia esityksiä, mm. Miki Äikäs luo
katsauksen tulevaan, lohenkalastajan näkökulmasta. SVK
osallistuu ”Mimmit Kalastaa!” –hankkeellaan mukaan
osana perhomessuja ja heidän kauttaan nähdään sekä
kuullaan esityksiä, myös naisten MM-joukkueen
edustajilta. Käypä heidän kauttaan Saimi Hoyerkin lavalla
kertomassa omasta kalastusharrastuksestaan ja
kalastuksesta osana hyvinvointia.

Perhomessut on edelleen Suomen ainoa nimenomaan
perhokalastukseen keskittyvä messutapahtuma.
Perhomessut on se paikka missä maahantuojat ja muut
näytteilleasettajat voivat esitellä uutuustuotteitaan ja
missä messuvieraat pääsevät ”hypistelemään”
perhokalastusvälineitä, mihin verkkomyynnissä ei ole
mahdollisuutta. Samoin monen eri maahantuojan tuotteet
on samassa paikassa esillä, mikä ei monessakaan alan
liikkeessä ole mahdollista, jolloin tuotteiden keskinäinen
vertailu on helpompaa. 2022 perhomessuilla on mukana
myös kotimaista käsityötä mm. kalannahkakorujen, sekä
seppien taidonnäytteiden muodossa.

Pirkanmaan Perhokalastajilla on Perhomessuille tutut omat
sivut: www.perhomessut.fi.
Lisäksi tietoa koko viikonlopun mittaisesta
tapahtumakokonaisuudesta löytyy osoitteesta :
www.virittaydyvapaalle.fi
Sekä seuran omilta sivuilta:
www.pirkanmaanperhokalastajat.fi.
Messut ovat toki nykytrendin mukaan myös Facebookissa,
Twitterissä sekä Instagramissa.
Toivotan siis kaikki mitä lämpimimmin tervetulleeksi 34.
Perhomessuille!

Perhomessujen perinteikäs ajankohta on suunniteltu
olevaksi ennen avovesikautta ja kuitenkin niin myöhään,
että maahantuojien uutuudet ovat tulleet markkinoille.

Messuisäntä
Jesse Sumanen

Paikkana tällä kertaa toimiva Tampereen Messu –ja
Urheilukeskus tarjoaakin mahtavat puitteet sekä

2

Perhomessut 2022 – Messulehti

Näytteilleasettajat
Messuilla voitte tutustua suureen joukkoon perhokalastukseen liittyviin yrityksiin, maahantuojiin ja
toimijoihin. Seuraavilta sivulta löydätte näyttelilleasettajia sekä messujen pohjapiirrustuksen, josta
löydätte kaikki näytteilleasettajat. Tässä linkki näytteilleasettajiin ja heidän nettisivuille:
http://perhomessut.fi/naytteilleasettajat/perho-naytteilleasettajat/

Foto: Hannu Kostilainen

-Neidenelvalla tarkoitetaan Norjan puolen Näätämöjokea.
-Saaliskaloja ovat: merilohi, meritaimen, harjus ja siika!
- Kalaluvat osoitteen neiden.no kautta; myös valtion lohikortti.
-Kalastussääntö ja muut määräykset myös suomeksi: neiden.no
-Ota mukaan pankkisi nettitunnukset ja avainlukulista.
-Kalastusvälineet ja -varusteet on desinfioitava.
-Kysy lisää Neidenelvasta osastoltamme.
-Messuosastomme ilmaisen kilpailun voittona on 3 vrk:n lohilupa Neidenelvalle
(arvo 100 eur)
-Nuorisoarpajaisiin lahjoitamme 2 kpl 3 vrk:n lohilupaa (arvo a´100 eur).

Tervetuloa osastollemme ja Neidenelvalle
(Osasto

3 messujen kartalla)
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Pohjakartta
Samfishing
Eräkontio
Neidenelva
Seppämestarit Kuikka ja
Flemming
5. Ruoto
6. Loop
7. SVK, Mimmit Kalastaa
8. Guideline
9. Juho Kuusijärvi
10. Lohijoki + Nakkilankosket
+ Haikan vapa
11.
12. Pirkanmaan
Perhokalastajat ry
13. Hermit Company
14. GULFF

15. Jaakot, Kymi Fishing
Shop, Nam, Speylab
16. Kokemäenjoen Vesistön
Vesiensuojeluyhdistys ry
17. Nordic Fish Jewelry
18. RFT Gear
19. Perhokalastus –lehti
20. Vision
21. Wästikivi

1.
2.
3.
4.
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Messuohjelma
Perhomessuilla sattuu ja tapahtuu:

Lauantai 23.4.2022
Aika Tapahtuma

Paikka

10.00 Messujen avaus
11.00- KVVY, Heikki Holsti – Virtavesikunnostukset ja
11.30 vapaaehtoistoiminta.

Lava

Mimmit Kalastaa! & Suomen naisten perhokalastusmaajoukkue /
13.00- Maria Tuominen ja Maija Koistinen.
13.30
Perhomimmien vinkit mm. välinehankintoihin ja kursseihin.

Lava

14.15“Perhonheitto –koulu”, Tapani Mikola
14.45
15.20Miki Äikäs, Katsaus tulevaan lohenkalastajan näkökulmasta.
16.00

Heittoallas
Lava

17.00 Messupäivä päättyy

Sunnuntai 24.4.2022
Aika Tapahtuma

Paikka

10.00 Messujen avaus
12.00- Heittonäytös, "kymmenen vinkkiä paremmaksi perhonheittäjäksi"
12.30 Tapani Mikola

Heittoallas

Mimmit Kalastaa! & Saimi Hoyer:
13.00Miksi kalastan?
13.30
Saimin tarina kalastuksesta hyvinvoinnin lähteenä.

Lava

14.15“Perhonheitto –koulu”, Tapani Mikola
14.45

Heittoallas

17.00 Messupäivä päättyy
Perhomessujen järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin.
Messuohjelma: http://perhomessut.fi/ohjelma/
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Perhonsitojia
Taitoa, taidetta ja kyvykkyyksiä sitoa
upeita ja kalastavia perhoja. Tällaista on
tarjolla usean huippusitojan voimin
Perhomessuilla eri osastoilla.

Pasi Järvinen
Pasin sidoksiin pääset
tutustumaan Perhokalastus
-lehden osastolla

Heikki Anttonen

(Osasto

Mr Pompero, kuuluisa varsinkin
erittäin ottavista
lohenkalastuksen pintaperhoista.
Moni lohi on haksahatunut
Heikin pintaperhoihin eri
lohijoilla, erityisesti Norjan
Neidenjoella. Heikin sidoksiin
pääset tutustumaan Pirkanmaan Perhokalastajien
osastolla (Osasto

Joel Pieniluoma
Nuoresta iästä huolimatta Joelilla
on jos hyvä kokemus
perhokalastuksesta ja perhojen
sitomisesta. Joelin sidoksiin pääset
tutustumaan GULFFin osastolla

12).

(Osasto

Hans van
Klinken

Miro sitoo toinen toistaan
upeampia perhosidoksia.
Niitä voisi joku jopa sanoa
taideteoksiksi. Miron
sidoksiin pääset
tutustumaan Pirkanmaan
Perhokalastajien osastolla (Osasto

12).

Ville Teini

12).

Villen sidoksiin pääset
tutustumaan GULFFin osastolla

Noora Heino

(Osasto

Nooran sidoksiin pääset
tutustumaan GULFFin osastolla
(Osasto

14).

Miroslaw Senderski

Klinkhamer, kyllä, ehkä
maailman kuuluisimpia
pintaperhoja – Hansin
luomus.
Perhonsitojalegenda
saapuu Perhomessuille!
Upea tilaisuus tulla
ihailemaan hänen
perhonsidontataitojaan
sekä muuten vaan jututtamaan häntä
perhokalastukseen liittyen. Hansin sidoksiin pääset
tutustumaan Pirkanmaan Perhokalastajien osastolla
(Osasto

19)

14).

14).

Miki Äikäs

Jukkiksen sidoksiin pääset
tutustumaan Perhokalastus -

Jos ensikesän lohiperhot on
vielä sitomatta. Ei hätää!
Mikin ottaviin
lohiperholuomuksiin pääset
tutustumaan lauantaina

lehden osastolla (Osasto

Juho Kuusijärven osastolla. (Osasto

Jukkis Järvinen
19).
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Messuohjelmaa ja esiintyjiä
Messuilla esiintyy joukko mielenkiintoisia
Perhokalastuksen harrastajia ja ammattilaisia.

Mimmit kalastaa

Heikki Holsti

Mimmit kalastaa hankkeen tarkoituksena on
edistää tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta.

Lauantai aamupäivällä Heikki tulee kertomaan
virtavesikunnostuksista ja
vapaaehtoistoiminnasta kunnostusten
edistämiseksi. Heikin tapaat myös Kokemäenjoen
Vesistön Vesiensuojeluyhdistys Ry:n osastolla

Tule tutustumaan hankkeen toimintaan
molempina päivinä esiintymislavan ääreen.
Mimmit voi tavata
myös SVK
messuosastolla

(Osasto

16).

(Osasto

Saimi Hoyer

7).

Naisten Maajoukkue

Suomalainen huppumalli Saimi Hoyer tulee
sunnuntaina esiintymislavalle kertomaan omasta
kalastuksestaan. Tule kuulemaan Saimin tarina
kalastuksesta hyvinvoinnin lähteenä.

Suomen naisten perhokalastusmaajoukkue tulee
kertomaan toiminnastaan lauantaina
esiintymislavalle. Maajoukkueen edustajat Maria
Tuomisen ja Maija Koistisen voit tavata myös
SVK:n messuosastolla (Osasto 7).

Tapani Mikola
Tapani on yksi
tunnetuimpia
perhonheiton
ammattilaisista. Hän
on Kansainvälisen
perhokalastusliiton
(FFI) sertifioima
heitonopettaja
(MCI). Tapani on
harrastanut perhokalastusta yli 30 vuotta ja
kilpaillut perhonheitossa yli 10 vuotta.

Perhonsidontakoulu
Oletko koskaan sitonut perhoa?
Se yhtä helppoa tai ehkä jopa
helpompaa kuin esimerkiksi
pyörällä ajo. Tule sitomaan
ensimmäinen omin käsin
luomasi perho Pirkanmaan
Perhokalastajien messuosastolle
(Osasto

12)!

Miki Äikäs

Tapani järjestää molempina päivinä
messuyleisölle tarkoitetun perhonheittokoulun
heittoaltaalle. Vaikka et olisi ikinä heittänyt
perhoa, nyt on oiva tilaisuus saada suomen
parasta opetusta heittoharrastuksesi alkuun.

Jos haluat tietää lohenkalastuksesta kokemuksia
ja niksit, Miki on yksi parhaimpia valottamaan
tätä mystistä ja haastavaa lajia. Esiintymislavalla
Miki luo katsauksen tulevaan lohenkalastajan
näkökulmasta. Hänet voi
tavata lauantaina Juho
Kuusijärven osastolla

Perhonheittokouluun voit ilmoittautua
Pirkanmaan Perhokalastajien osastolla
(Osasto 12) tai vaan ilmestyä heittoaltaan
äärelle heittokoulun alkaessa!

(Osasto 9).
http://silverdream.me/

Sunnuntaina Tapani tulee heittoaltaalle
kertomaan ja näyttämään kymmenen vinkkiä,
joilla pääset paremmaksi perhonheittäjäksi.
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Kirpputori Perhomessuilla!
Tiesitkö, että Perhomessuilla on myös kirpputori?
Pirkanmaan Perhokalastajien osastolla

Tavarat myydään siinä kunnossa missä ne ovat
eikä palautusoikeutta ole. Maksutavaksi kelpaa
vain käteinen, joten varaa käteistä mukaasi.

(Osasto 12) sijaitsevalle kirpputorille voit tulla
tekemään löytöjä mitä erilaisimmista
perhokalastukseen ja retkeilyyn liittyvistä
tavaroista (vapoja, keloja, haavia, perhoja jne.
jne.).

Kirppiksen loputtua tai aiemminkin voit tulla
tarkistamaan onko myyntiin laittamasi tavara
löytänyt uuden omistajan ja noutamaan
myynnistä saadut rahat tai myymättä jääneet
tavarasi.

Voit tuoda myös omia kierrätykseen haluamiasi
kirppistavaroita myyntiin/ilmaiseksi annettavaksi.
Kirppisvastaavalla on lappuja, joihin voit täyttää
yhteystietosi ja myytävän tavaran hinnan. Kysy
kirppisvastaavalta tarkemmin miten toimia, jos
haluat tuoda tavaroita myyntiin.

Tervetuloa tekemään löytöjä ja laittamaan hyvän
kiertämään!

Kuva: Jussi Liinamaa
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Arpajaiset
Perhomessuilla on mahdollista ostaa arpoja,
joiden tuotto menee Pirkanmaan
Perhokalastajien nuoriso- ja seuratoiminnan
tukemiseen. Arpojen hinta on 5 euroa/2
kappaletta ja 10 eurolla saa 5 arpaa.
Mahdollisuus voittaa upeita palkintoja:
Kalastuslupa Norjaan Neiden-joelle,
perhovapoja, perhokeloja, kalastustarvikkeita
jne.
Lisää arpajaispalkintolahjoituksi otetaan
vastaan!
Arpajaispalkintojen tarkistus ja palkintojen
lunastus tapahtuu Pirkanmaan Perhokalastajien
messuosastolla (Osasto

12).

Kuva: Rami Tuominen

Saapuminen messuille
Messut järjestetään Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa, joka sijaitsee Pirkkalan
rajalla Härmälän kaupunginosassa.
Näköetäisyydellä kulkee Tampereen kehätie
E12 ja messukeskusta lähinnä oleva liittymä
on numero 42.
Osoite navigaattoria varten:
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
Lisää ajo-ohjeita täältä:
http://perhomessut.fi/ajo-ohjeet/

.
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