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Perhomessut 2023 

Perhomessut 2023 –tapahtuma järjestetään 

Tampereella 22.-

23.4.2023. Tapahtumalla 

on pitkät perinteet ja 

tapahtumapaikat ovat 

hieman vaihdelleet 

vuosien varrella. Tänä 

vuonna messujen 

areenaksi valikoitui Ikurin 

liikuntahalli. 

 

35. Perhomessut –tapahtuman osalta 

palaamme juurillemme, kooltaan hieman 

kompaktimpaan mittakaavaan verrattuna 

viime vuoden messuihin. Toivoimme, että 

tämän vuoden tapahtumapaikka luo osaltaan 

viihtyisän tunnelman tapahtumalle. 

Tavoitteemme on luoda perhokalastuksesta 

kiinnostuneille mielenkiintoinen, intiimi sekä 

tapahtumarikas viikonloppu. 

 

Näytteilleasettajia on tänä vuonna 

ilmaantunut melko mukavasti ja luvassa on 

myös esityksiä perhokalastukseen liittyen. 

Messuilla voit kuulla lisää mm. lohikalojen 

aisteista sekä pintaperhokalastusta Sami 

Pilven kertomana. Sinulla on mahdollisuus 

tehdä myös hyviä löytöjä, jos kalastusvälineesi 

tai muut varusteesi kaipaavat päivitystä. 

 

Messujen onnistumisella on myös seuramme 

talouteen ratkaiseva vaikutus. Sen vuoksi 

vetoan kaikkiin seuran jäseniin, ja pyydänkin 

ystävällisestä apua jokaiselta seuran jäseneltä, 

joka omalta osaltaan voi vaikuttaa messujen 

menestyksekkääseen läpiviemiseen. 

 

 

Pirkanmaan Perhokalastajilla on 

Perhomessuille tutut omat sivut: 

www.perhomessut.fi. 

Sekä seuran omilta sivuilta: 

www.pirkanmaanperhokalastajat.fi. 

Messut ovat toki nykytrendin mukaan myös 

Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa.  

Toivotan siis kaikki mitä lämpimimmin 

tervetulleeksi 35. Perhomessuille! 

 
Messuisäntä 
Jukka-Ville Lintula 

 

  

http://www.perhomessut.fi/
http://www.pirkanmaanperhokalastajat.fi/
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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/  

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 

Neidenelvan osastoon 2023 
Vinkkejä ja ohjeita, ota osaa ilmaiskisaan! 

 

Kuva: Hannu Kostilainen 

-Neidenelvalla tarkoitetaan Norjan puolen Näätämöjokea.  
-Merilohta, meritaimena, harjusta ja siikaa! 
- Kalaluvat www.neiden.no kautta; myös valtion lohikortti. 
-Kalastussääntö ja muut määräykset 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 95 
eur) 
-Nuorisoarpajaisiin lahjoitamme 2 kpl 3 vrk:n lohilupaa (arvo a´95 eur). 

Tervetuloa osastollemme ja Neidenelvalle  
      HK-23 
  

http://perhomessut.fi/naytteilleasettajat/perho-naytteilleasettajat/
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Pohjakartta 

Ammattiopisto Lappia – Pohjoiskalotin 

kalastusopaskoulutus ( 

https://www.lappia.fi/kurssi/kalatalouden-

ammattitutkinto-kalastusopas-muonio-pello-2/ ) 

Eräkontio (https://www.erakontio.fi/) 

Guideline (https://www.guidelineflyfish.com/) 

GULFF ( https://gulffflyfishing.com/wp/ ) 

Hermit Boys (https://hermitcompany.com/) 

Haikan Vapa (https://haikanvapa.fi/) 

Lohijoki Oy (https://www.lohijoki.fi/) 

Nakkilan Kosket ry (https://www.nakkilankosket.fi) 

Neidenelvens Fiskefellesskap (http://www.neiden.no) ja 

(http://hannu.nettihotelli.org/) 

Kalatarinoita 

(https://www.youtube.com/@kalatarinoita5403/about) 

KVVY (https://kvvy.fi/) 

Perhokalastus-lehti (https://www.perhokalastuslehti.fi/) 

Pilve Flyfishing (www.pilveflyfishing.com) 

SVK, nuoren perhokalastuksen MM-joukkue 

(https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpaperhokalastus/) 

Kotimaisen peurankarvan myyjä 

Wästikivi (https://www.wastikivi.fi/ 

 

https://www.lappia.fi/kurssi/kalatalouden-ammattitutkinto-kalastusopas-muonio-pello-2/
https://www.lappia.fi/kurssi/kalatalouden-ammattitutkinto-kalastusopas-muonio-pello-2/
https://www.erakontio.fi/
https://www.guidelineflyfish.com/
https://gulffflyfishing.com/wp/
https://hermitcompany.com/
https://haikanvapa.fi/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lohijoki.fi%2F&h=AT0n_Jp4cr6GyOZYwVAWFjP8qyvn0eLc1mo6kuYPJM4l8bYh4n1lZS3hEZTdXYT2MwQhDG_Yg6m738D6DTfLDHVzaQOHvdVq28UNBFS5CJPEibVVYiYKcg-12pqn0Va5KpedhJ0OCSfxfNBiKF-m&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1TAO9SGWE5Lg_GdWknlIqI30p-O730XJphaUfLwPJ9MdGYS_6voXgFO-bV7M867iSBUyM6gJURRmN8sQR_uI-Jwr_hx4A4MQYXcKEfgWnho7joSTp_lVwdrrmdhpGcmO3iU5ETLi4XyEbB_f6x5dOiieE-fdOgcUBjWPcy3InyvlmwDl_53S40RFXZ0clm26lzRmjHyEisMaucJ74kjWvEwUVI3SiqNqvv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nakkilankosket.fi%2F&h=AT3FurgKVW8RU8TcMhxWELr_aASbjHuOXViUts44lZEGuffkjYeQnhCJ4wHfzVorsY-LXX8boVK-IrZgmJETE0jhPWxnLcvULUzrAa8mRWrSYqXxIOU9ioFPnzJQVTUjajVZGbTPehXaXz9THsdo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1TAO9SGWE5Lg_GdWknlIqI30p-O730XJphaUfLwPJ9MdGYS_6voXgFO-bV7M867iSBUyM6gJURRmN8sQR_uI-Jwr_hx4A4MQYXcKEfgWnho7joSTp_lVwdrrmdhpGcmO3iU5ETLi4XyEbB_f6x5dOiieE-fdOgcUBjWPcy3InyvlmwDl_53S40RFXZ0clm26lzRmjHyEisMaucJ74kjWvEwUVI3SiqNqvv
https://www.neiden.no/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhannu.nettihotelli.org%2F&h=AT0dpx91-x8y4D01TytOyt5ZBW4BelaYMCTsR_ODuiojBP9YenEHkvRS8naEcdG5DcyPTYLTzxQ6UD356KgwKGbZAc0V4uCBWbiAFsxJiiCoEW7UDf6ZsFfq1z_De_2O8g7KJYIbdL2bscxf88TT&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1TAO9SGWE5Lg_GdWknlIqI30p-O730XJphaUfLwPJ9MdGYS_6voXgFO-bV7M867iSBUyM6gJURRmN8sQR_uI-Jwr_hx4A4MQYXcKEfgWnho7joSTp_lVwdrrmdhpGcmO3iU5ETLi4XyEbB_f6x5dOiieE-fdOgcUBjWPcy3InyvlmwDl_53S40RFXZ0clm26lzRmjHyEisMaucJ74kjWvEwUVI3SiqNqvv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%40kalatarinoita5403%2Fabout&h=AT3TqZpomosPN5G-wlr83RsMU-WV0RPt4OnBruyjA9n5VjbdE-WnQw3dZN-Sw8p5HODyJWqTJduCKtDWlLyWc9LBVQU5ggzU_8d48ZNDbJyLgKpv6J2XoRnHw3w1rYAYoKtsw86dv2R1vs5GBTSd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1TAO9SGWE5Lg_GdWknlIqI30p-O730XJphaUfLwPJ9MdGYS_6voXgFO-bV7M867iSBUyM6gJURRmN8sQR_uI-Jwr_hx4A4MQYXcKEfgWnho7joSTp_lVwdrrmdhpGcmO3iU5ETLi4XyEbB_f6x5dOiieE-fdOgcUBjWPcy3InyvlmwDl_53S40RFXZ0clm26lzRmjHyEisMaucJ74kjWvEwUVI3SiqNqvv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkvvy.fi%2F&h=AT1QkUzAUedtuDgHAAO5MSW_B8zfEaRT20kopswnRz31dJ3wy4p0BOdcl8HH0EXdodl-2yA-cJgladrpR65kzJCdK3RI3_OqqNkw9u0F7HdQ96T2R7LJiOqGzC4dAnMA5MyNj9zq4nHd3woLxTvA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1TAO9SGWE5Lg_GdWknlIqI30p-O730XJphaUfLwPJ9MdGYS_6voXgFO-bV7M867iSBUyM6gJURRmN8sQR_uI-Jwr_hx4A4MQYXcKEfgWnho7joSTp_lVwdrrmdhpGcmO3iU5ETLi4XyEbB_f6x5dOiieE-fdOgcUBjWPcy3InyvlmwDl_53S40RFXZ0clm26lzRmjHyEisMaucJ74kjWvEwUVI3SiqNqvv
https://www.perhokalastuslehti.fi/
http://www.pilveflyfishing.com/
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpaperhokalastus/
https://www.wastikivi.fi/
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Messuohjelma 
Perhomessuilla sattuu ja tapahtuu: 

Lauantai 22.4.2023 

Aika Tapahtuma Paikka 

10.00 Messujen avaus  

11:00-11:45 Nuorten perhomaajoukkue – Perhokalastuskokemukset ja 

MM-kisamatkaennakko Bosnia ja Hertsegovinaan 

Sali 3 

12:00-12:30 Sami Pilve – Pintaperhokalastus Sali 3 

12:45-13:15 KVVY – Virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet ja niiden 

vaikutuksista Pirkanmaalla. 

Sali 3 

13:30-14:15 Håkan Norling –  My Worst Fishing Photos Sali 3 

14:30-15:00 Kalatarinoita-tiimi –  Kalatarinoita: Joelta Youtubeen – 

Meidän tarina. 

Sali 3 

15:15-15:45 Jesper Fohrmann – Kuinka saada vaikea lohi ottamaan Sali 3 

17.00 Messupäivä päättyy  

 

Sunnuntai 23.4.2023 

Aika Tapahtuma Paikka 

10.00 Messujen avaus  

11:00-11:45 Nuorten perhomaajoukkue – Perhokalastuskokemukset ja 

MM-kisamatkaennakko Bosnia ja Hertsegovinaan 

Sali 3 

12:00-12:30 Sami Pilve – Lohikalojen aistit Sali 3 

12:45-13:30 Håkan Norling –  My Worst Fishing Photos Sali 3 

13:45-14:15 Elias Teriö – Terveiset Lapin kalavesiltä Sali 3 

14:30-15:00 KVVY – Virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimet ja niiden 

vaikutuksista Pirkanmaalla. 

Sali 3 

15:15-15:45 Jesper Fohrmann – Kuinka saada vaikea lohi ottamaan Sali 3 

16.00 Messupäivä päättyy  

Perhomessujen järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmanmuutoksiin. 

Messuohjelma: http://perhomessut.fi/ohjelma/  

http://perhomessut.fi/ohjelma/
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Esiintyjiä ja perhonsitojia 
Jesper Fohrmann 

Tanskalainen Jesper Fohrmann pitää luennon vaikean lohen kalastuksesta. 

Vaikeat lohet ovat lohia, joita monet perhokalastajat kohtaavat 

suunnitellessaan matkaa lohijoelle. Kalat, jotka ovat olleet siellä päiviä, 

viikkoja tai jopa kuukausia. Kaloja, joilla ei ole ottihaluja, koska joen vesi 

on lämmennyt tai tuuli on kylmä pohjoisesta tms. 

Seuraa messuilla Jesperiä kalastusvesille ja opi lisää lajista ”vaikeimpienkin 

lohien pyytäminen”. 

Hieman Jesper Fohrmannista 

Jesper on työskennellyt freelance-toimittajana, valokuvaajana vuodesta 

1982 ja hän on osallistunut useisiin kirjoihin ja artikkeleihin perhokalastuksesta Skandinaviassa, Euroopassa 

ja Yhdysvalloissa. Jesper myös opastaa lohenkalastusta Skotlannissa ja heittämistä kaikenlaisissa 

perhokalastuslajeissa. 

Yhdessä Per Fischerin kanssa Jesper johtaa fishmadman.com-yritystä, joka on kalastajien kalastajille 

tekemä. Yritys aloitti vuonna 2008 verkkosivustona, joka keräsi tietoa ja historiallista näyttöä merilohen 

pintakalastuksesta. Tavoitteena oli tehdä pintakalvokalastuksesta ja erityisesti lohen 

pintaperhokalastuksesta tunnettua Skandinaviassa. 

Nykyään Jesper ja Per myyvät pintaperhoja lohen, Stealheadin ja taimenen kalastajille ympäri maailmaa. 

Heidän perhonsa on sidottu putkiin ja jotkin perhoreseptit ja -sidontamenetelmät ovat muuttaneet tapaa, 

jolla kalastajat näkevät taimenen ja lohen pintakalastuksen. 

 

Jesper pitää messuilla oppitunnin Pixel Head -tekniikasta 

Merkittävä osa lohen merellä syömästä ruoasta on kalaa, usein pieniä hopeakaloja, kuten villakuoretta ja 

merikrottia. Näillä ja monilla muilla saaliskaloilla ja erilaisilla merimadoilla on ulkokuorissaan eräänlaista 

irisoivia värejä, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka saalis yrittää piiloutua mereen. 

Irisoiva pinta voisi hyvinkin olla avaintekijä lohen saaliin metsästyksessä – ja ehkä selittää, miksi irisoivan 

materiaalin elementit, kuten; Flashabou, Mylar ja kimalteleva dubbing ovat suosittuja lohi- ja 

meritaimenperhoissa. Katso kuinka Fishmadmanin Jesper Fohrmann käyttää nokkelaa tekniikkaa irisoivien 

pikselihiutaleiden muodossa, jotka kiinnitetään päähän mm. riffling hitch -perhoon. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEWBo1HGLNQ
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Håkan Norling 

Hei, meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa, että Håkan Norling Guidelinelta on tulossa Perhomessuille kertomaan 

omista kokemuksistaan perhokalastajana.  

Herran luennon aiheena on My worst fishing photos ja 

seuraavana suora lainaus siitä, mitä on luvassa: 

“Most people who makes lectures shows nice and good 

looking photos, I don’t. I have always sucked as a 

photographer and even if I have brought a camera with 

me I have seldom taken any decent photos. With that 

said, my lecture is mostly about myself, rivers and places 

I have been to. Friends, fishermen, fishes and flytying” 

Tästä luennosta et halua jäädä paitsi! 

 

Mestarisitojia Pirkanaan Perhokalastajat osastolla 

Pirkanmaan Perhokalastajien osastolta voit kohdata maineikkaat sitojat 

Heikki Anttosen alias Mr. Pomperon ja Timo Häyrisen sekä ihastella 

herrojen sidontataitoja. Mr. Pompero on kuuluisa varsinkin erittäin 

ottavista lohenkalastuksen pintaperhoista. Moni lohi on haksahtanut 

Heikin pintaperhoihin eri lohijoilla, erityisesti Norjan Neidenjoella. 

Häyrinen on tunnettu häkiläsiipisistä streamereistä, erityisesti Golden 

Shiner –perhoistaan. Häyrinen onkin jakanut streamer-perhojen 

perhonsidonnan ilosanomaa runsaasti sosiaalisen median puolella sekä 

perhonsidontakursseilla. Lisäksi Häyrisen sidoksia on päätynyt myös 

rapakon taakse Amerikan Catskillin perhokalastusmuseoon. 

Timo Häyrinen 

Olen aloittanut perhokalastuksen ja perhonsidonnan vuonna -92 Pohjosen 

ja Kainuun harjusvesillä. Vuosien saatossa eniten aikaa on tullut vietettyä 

Keski- ja Etelä-Suomen koskilla kuten  esim. Huopanankoski, Keihärinkoski, 

Läsäkoski, Äyskoski, Kermankoski ja Vihavuodenkoski. Nykyään 

lohenkalastus on alkanut kiinnostamaan yhä enemmän ja lohireissut ovat 

suuntautuneen mm. Neidenille, Sidorovkalle, Byskelle, Tenolle,  Simolle ja 

Tornioon. Isoin lohi (12 kg) on muuten tullut varsinaisesti taimenperhona 

tunnetulla Surffilaudalla. Peronsidonnallisesti lähinnä sydäntä ovat olleet 

ehdottomasti Streamereiden sidonta ja niistä varsinkin häkiläsiipiset streamerit. Suosikki streamerini 

kalastuksessa on ihan ehdottomasti ollut viimevuosina Golden Shinerista väännetty Oliivi variaatio. Sillä ei 

ole tullut määrällisesti eniten kalaa mutta ehkä ne mieleenpainuvimmat kalat. Streamereiden sidonnan 

ilosanomaa on tullut jaettua runsaasti sosiaalisessa mediassa ja erinäisillä perhosidonta kursseilla ja onpa 

muutama Oliivi Shaineri päätynyt rapakon taakse Ameriikkaan Catskillin perhokalastus museoonkin. 

Perhosidonta on edelleen mukavaa ja varsinkin hyvässä seurassa. Jaettu ilo = paras ilo. ;) 

Timo Häyrinen 

Häyrisen sidontataitoja 

Håkan Norling 
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Kalatarinoita 

Messuilla sinulla on mahdollisuus tavata Kalatarinoita-perhokalastustiimi ja päästä juttelemaan rennosti 

sohvalla istuen kalajutuista! 

Kalatarinoita on kolmen klopin ja yhden koiran tiimi, 

jonka perimmäinen ihastus on suuret kalat, isi-vitsit ja 

vapaus luonnossa. Kopla liikkuukin ympäri 

pohjoismaita asuntoautolla suurten kalojen perässä, 

haaveillen siitä kaikista suurimmasta saaliista. 

YouTubesta ja livelähetyksistä löydät jätkien seikkailut, 

kalatapahtumat ja kovimmat väännöt, Jarin 

toppahousuvitsejä unohtamatta. Hyppää jousille, ilo 

saada Sut mukaan! 

 

Sami Pilve – Pilve Flyfishing 

Olen Pirkanmaalta käsin toimiva 35-vuotias kalastusopas, jonka 

erityisosaamisena on perhokalastus. Minulta löytyy 

perhokalastuksesta ja opetustyöstä useiden vuosien kokemus. 

Olen suorittanut sertifioidun kalastusoppaan ammattitutkinnon 

koulutuskeskus Salpauksessa ja kuulun Suomen Kalastusopas 

Kiltaan. Kirjoitan myös paljon omista kokemuksistani 

kalastukseen liittyen. Tavoitteenani julkaista kirja tai kirjoja 

jossain vaiheessa. Kirjoituksiani on julkaistu myös Pohjolan 

Perhokalastaja lehdessä. Toimin yhteistyössä Englantilaisen 

Veniard:in, Snowbee:n, Fulling Mill:in sekä Italialaisen Stonfo:n 

kanssa heidän edustajanansa Suomessa niin perhokalastajana 

kuin perhonsitojanakin. Kalastus on itselle rakas harrastus, joka 

on alkanut jo lapsena isän mukana veneessä istuen ja rannalta 

heitellen. Luonto on yksi tämän maailman hienoimmista 

elementeistä, jota täytyy 

vaalia ja kunnioittaa 

suuresti. Luonto ja 

perhokalastus tarjoavat 

meille ihmisille niin mahtavia ja unohtumattomia kokemuksia, että 

näiden tarjoaminen kaikille ihmisille joko omien kokemusten 

jakamisella tai opastamisella on opaspalveluideni tarkoitus. 

 

 

 

 

Tule ehdottomasti kuuntelemaan Sami Pilven esityksiä pintaperhokalastuksesta lauantaina 22.4. ja 

lohikalojen aisteista sunnuntaina 23.4.! 

Kalatarinoita-tiimi 

Sami Pilven sidos 

Sami Pilve – Pilve Flyfishing 
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Nuorten MM-joukkue 

Nuorten Perhomaajoukkueeseen on valittu 6 parhaiten vuoden 2022 Nuorten Perho SM-kisoissa 

sijoittunutta kalastajaa. Joukkueen jäsenet ovat 2005–2008 syntyneitä. Kaikkia joukkueen jäseniä yhdistää 

valtava intohimo perhokalastusta kohtaan, sekä halu 

oppia uutta ja kehittää itseään kalastajana. 

Nuorten Perhomaajoukkue suuntaa heinäkuussa 

järjestettäviin Nuorten Perhokalastuksen MM-

kilpailuihin, jotka järjestetään Bosnia- ja 

Hertsegovinassa. MM-kilpailuihin joukkue 

valmistautuu osallistumalla kevään ja alkukesän aikana 

miesten SM-karsintakilpailuihin, sekä yhteisten 

kalareissujen avulla. 

Perhomessuilla Nuorten Maajoukkue esittelee muun 

muassa välineitään sekä sitoo kisoissa yleisesti 

käytettyjä perhoja! 

 

 

 

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys edistää vesiensuojelua Kokemäenjoen ja Karvianjoen 

vesistöalueilla. Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan 

saavuttamiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpitää alueellista 

vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. 

KVVY tulee kertomaan virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimista ja niiden vaikutuksista Pirkanmaalla. 

 

Antto Mäntynen – Nuorten perhomaajoukkue 
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Kirpputori Perhomessuilla! 
Tiesitkö, että Perhomessuilla on myös kirpputori? 

Pirkanmaan Perhokalastajien osastolla 

sijaitsevalle kirpputorille voit tulla tekemään 

löytöjä mitä erilaisimmista perhokalastukseen ja 

retkeilyyn liittyvistä tavaroista (vapoja, keloja, 

haavia, perhoja jne. jne.). 

Voit tuoda myös omia kierrätykseen haluamiasi 

kirppistavaroita myyntiin/ilmaiseksi annettavaksi. 

Kirppisvastaavalla on lappuja, joihin voit täyttää 

yhteystietosi ja myytävän tavaran hinnan. Kysy 

Pirkanmaan Perhokalastajien messuosastolta 

tarkemmin, jos haluat tuoda tavaroita myyntiin. 

Tavarat myydään siinä kunnossa, missä ne ovat 

eikä palautusoikeutta ole. Maksutavaksi kelpaa 

vain käteinen, joten varaa käteistä mukaasi. 

Kirppiksen loputtua tai aiemminkin voit tulla 

tarkistamaan, onko myyntiin laittamasi tavara 

löytänyt uuden omistajan ja noutamaan 

myynnistä saadut rahat tai myymättä jääneet 

tavarasi. 

Tervetuloa tekemään löytöjä ja laittamaan hyvän 

kiertämään! 
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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 kalastusaiheisi 

palkintoja. 

Lisää arpajaispalkintolahjoituksi otetaan 

vastaan! 

Arpajaispalkintojen tarkistus ja palkintojen 

lunastus tapahtuu Pirkanmaan Perhokalastajien 

messuosastolla. 

 

 

 

Saapuminen messuille 
Messut pidetään Ikurin liikuntahallissa, osoitteessa Tesomankatu 33. 

Tässä suora linkki tapahtumapaikalle Google Mapsissa: https://goo.gl/maps/yNRrxiL7z2vaodH17 

Messuille pääset kätevästi autolla. Lisäksi tavoitat messupaikan helposti julkisella liikenteellä. Keskustasta bussilla 

numero 8, pysäkiltä Koskipuisto C. Sinun kannattaa jäädä pysäkillä Virontörmänkatu 2, josta on 500 metrin 

kävelymatka messualueelle. Myös bussi numero 13 tulee ihan Messupaikan eteen. Lisätietoa bussilla saapumisesta 

Nyssen verkkosivulta: https://www.nysse.fi/ 

Junamatkustusta suosivat pääsevät 

Tampereen rautatieasemalta lähijunalla 

paikan päälle Tesoman seisakkeelle. 

Tarkemmat tiedot lähijunan aikatauluista saat 

Vr:n verkkosivulta https://www.vr.fi/ 

Tesoman seisakkeelta on 200 metrin 

kävelymatka bussipysäkille Tesoma B, josta 

tavoitat messut busseilla 13, 71A, 71B. Sinun 

kannattaa jäädä pysäkillä Kylväjäntie, josta 

kävelymatka messuille on 200 metriä. 

Osoite navigaattoria varten: 

Tampereen Messu ja Urheilukeskus 

Tesomankatu 33, 33310 Tampere 

Lisää ajo-ohjeita täältä: 

http://perhomessut.fi/ajo-ohjeet/ 

 

Kuva: Rami Tuominen 
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