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1)

Mistä peltopilkissä on kyse?
Peltopilkissä on kyse hiukan erilaisesta pilkkikilpailusta, jossa itse pilkki on teema, mutta kaikki
teeman mukaiset varusteet, kaikki kuviteltavissa olevat pilkkiasennot ja otteet varmistavat
kilpailumenestystä. Kairassa pitää olla teräsuoja paikallaan koko kilpailun ajan ja sen voi varmistaa
vaikka teipillä kilpailujärjestäjiltä.

2)

Mistä syntyi ajatus Peltopilkin MM-kilpailuista?
3 kaverusta istui iltakahvilla. Mukavassa seurassa virisi keskustelua marraskuussa 2018 mitä
Lappeen harju oy:n miljööseen voisi talvella keksiä. Yksi aivoriihen jäsenistä oli Lappeen harjun
isännistä Sami Niemimuukko. Hän mietti, että peltoahan meillä on ihan pihapiirissäkin, johon
toinen seurueesta totesi, että no pilkkikää siellä pellolla! Naurun remakka yltyi...3. Jäsen kannusti
ja n.10min asian pureskelun jälkeen Sami totesi, että asiahan on niin hyvä, että se pitää lähteä
tekemään. Kasaantui n.7hlö:n tiimi, joka alkoi työstämään varsinaista kilpailua käytännön
järjestelyihin. Kilpailun säännöt syntyivät Samin päässä melko luonnollisesti ja nopeasti. Idean
synnystä n.3kk oli ensimmäiset Peltopilkin MM kilpailut tosi asia!

3)

Miten käytännössä kilpaillaan?
Kilpailuun lähdetään normaalein pilkkivarustein yhteislähdöllä mustaruuti tykin lähtölaukauksen
saattelemana. Ennen lähtöä ilmoittaudutaan, joko joukkuekilpailuun(3hlö/joukkue) tai
yksilökilpailuun(maailmamestaruuskilpailu) tai vaikka molempiin, kilpailutoimistossa, joka on
Harjun navetan vintissä.
Kilpailun selvääkin selvemmät säännöt käydään läpi kilpailijakokouksessa ennen lähtöä. Kaikki
säännöt ovat myös lähtöalueella ilmoitustaululla. Lisäksi lukuisat järjestysmiehet ja
kilpailutoimihenkilöt avustavat ja varmistavat jokaisen kilpailijan kohdalla kilpailuidean ja
tekniikan hallinnan. Tämä tosin useissa tapauksissa ei ole tarpeen, koska kaikille on varmasti
selvää että kalastuskilpailussa nostetaan kalaa ja tuo nostettu kala viedään kilpailun jälkeen
punnitukseen, josta saadaan tulos, henkilökohtainen tai joukkuetulos. Viime vuonna voittajalla oli
kalaa n.9,5kg sekä varusteista ja tyylistä saatuja lisägrammoja. Kalalajina viimevuoden kisassa
esiintyi lukuisampana yksilömäärissä mitattuna tonnikala.
Kilpailun säännöillä pyritään tänäkin vuonna takaamaan kaikille kilpailijoille kaikille tasavertaiset
peltopilkkimis mahdollisuudet sekä olosuhteet. Näitä sääntöjä käymme juuri kilpailukokouksessa
läpi. Lisäksi näitä sääntöjä valvovat useat kalastuksenvalvojat kilpailualueella kilpailuaikana! Ylintä
kilpailuvaltaa käyttää kilpailutuomaristo. Kaikenlainen huijaaminen, toisen kilpailijan
häiritseminen tai tahallinen sääntöjen piittaamattomuus voi johtaa diskaukseen ja pahimmassa
tapauksessa kilpailualueelta poistamiseen.
Viime vuoden kilpailussa ei ollut yhtään kappaletta yllämainittuja häiriöitä. Näitä häiriöitä valvoo
viralliset järjestysmiehet. Turvallisuudesta vastaa EA- ryhmä, jota myöskään ei onneksi viime
vuonna tarvittu varsinaisissa EA tehtävissä.
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Kahvia, makkaraa, pullaa ja muita virvokkeita buffetista kului sen sijaan runsaasti päivän aikana.
Kilpailun kesto oli viime vuonna n.2tuntia. Tänä vuonna seuraamme kilpailupäivän säätiedotteita
ja teemme viimeistään kisa-aamuna päätöksen kilpailun kestosta. Kilpailu vedetään läpi kelissä
kuin kelissä! Kilpailutoimisto aukeaa klo.11.00. Kilpailun startti tapahtuu n.klo.13.00. Kilpailun
lyhentäminen voi tulla kyseeseen, jos keliolosuhteet ovat vaikeat..esim. kovasta pakkasesta tai
myrskytuulesta johtuen. Kilpailu loppuu siis n.klo.15,jonka jälkeen mahdollisimman nopeasti
palkintojen jako ja loppujuhlallisuudet. Koko kilpailuaika ollaan pääsääntöisesti ulkotiloissa, mutta
lämmittely ja tuulensuoja tiloja löytyy myös alueelta. Lisäksi alueella on useampi wc tila.
Tapahtumassa on myös hiukan muuta ohjelmaa mm.trubaduuri esiintyy pitkin päivää ja jotakin
muutakin hassua voi tapahtua.
4)

Miten voittaja ratkaistaan, mitkä asiat vaikuttavat?
Kilpailuaika, saalismäärä grammoina, mahdolliset lisäpisteet varusteista, mahd.kalastuksen
valvojalta saadut lisäpisteet ratkaisevat tuloksen niin yksilö- kuin joukkuekilpailussa.

5)

Miten osallistujien kannattaa varautua? Entä onko muun yleisön näkökulmasta jotain
etukäteen huomioitavaa (kannattaako esim. varata käteistä, onko pysäköintitilaa jne)? Tässä
ajatuksena madaltaa mukaan lähtemisen kynnystä.
Juuri noin kannattaa varautua...pukeutuminen lämpimästä ja kelinmukaisesti ja käteistä taskuun
osallistumismaksuihin, buffettiin ja arvontaan...katso www.peltopilkki.fi
Ole paikalla viimeistään paikalla n.12.15 etenkin, jos osallistut kilpailuun. Liikenteenohjaajat
ohjaavat autot rauhallisesti turvalliseen pysäköintipaikkaan. Noudata heidän ohjeita! Äläkä
hätiköi, ehdit kyllä!😊

6)

Millaista oheisohjelmaa ja -toimintaa kilpailun ohessa järjestetään?
Ohjelma tulikin jo mainittua...ylläreitäkin voi vielä tulla..ps. esim.Moilanen ja Pluto kävi SaipaÄssät pelissä pilkkimässä jäällä.

7)

Miten kilpailu onnistui viime vuonna, miten lappeenrantalaiset ottivat peltopilkkimisen
vastaan?
Kilpailu onnistui 2019 erinomaisesti kaikilta osin. Koko konsepti tuntui toimivan! Ihmisiähän ei
koskaan meidän järjestäjien mukaan ole liikaa, mutta viime vuonna kävijämäärä ja pilkkijöiden
määrä oli positiivinen. Pilkkijöiltä saatu palaute oli, että tällaista pitää saada lisää Lappeenrantaan,
että tää on niin hauskaa!!👌😁yhtään mökömökö naamaria emme nähneet alueella. Paikallisia
yrityksiä lähti 2019 mukavasti mukaan ja olemmekin heille erityisen kiitollisia saamastamme
tuesta. Samoin on asian laita v.2020 ja olemme jokaisesta tukijasta erittäin ylpeitä!!

8)

Mitä odotatte tämän vuoden kilpailutapahtumalta?
Odotamme iloista, lämminhenkistä, rehtiä ja mukaansatempaavaa urheilullista iltapäivää!!

9)

Mitä uutta tai erityistä on tämän vuoden kisatapahtumassa?
Joukkuekilpailu on tämän vuoden suurin uutuus!! Tänä vuonna voit osallistua 3hlö: n joukkueella
joukkuekilpailuun tai yksilökilpailuun tai molempiin sekä joukkue- että yksilökilpailuun maksamalla
osallistumismaksut kilpailutoimistossa, kunhan olet täyttänyt 18vuotta.
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10) Miksi kannattaa lähteä kilpailemaan, entä miksi muuten kannattaa tulla paikan päälle?
Kilpailussa on todella loistavat palkinnot mm. henkilöauto maailmanmestarille. Lisäksi
maailmanmestaruutta ei ole ihan joka päivä tarjolla missään päin maailmaa. On myös erittäin
hienoa olla peltopilkin joukkuemestari ensimmäistä kertaa!! Myös joukkuekilpailun palkinnot ovat
jäätävän hyviä. Paikan päällä on reipas ja iloinen tunnelma, johon voi osallistua koko perhe.
Kilpailualueelle saa mennä vain 18v täyttäneet kilpailijat lähtölaukauksen jälkeen! Myöskin
harjoittelu kilpailupaikalla on kielletty.
11) Mitä haluatte saada aikaiseksi tapahtumalla?
Positiivisen, lämminhenkisen, sopivan urheilullisen kaikkien ihmisten tapahtuman, kun talven
selkäkin on juuri taittumassa ja käännymme kevättä ja valoa kohti.
12) Miten mahdollinen huono lumitilanne vaikuttaa peltopilkkimiseen? Vai vaikuttaako ollenkaan?
Lumitilanne ei vaikuta järjestämiseen. Vähäinen lumi tosin helpottaa ja nopeuttaa kilpailussa
liikkumista ja tuo tätä kautta oman mausteensa itse kisaan.
13) Miten yhteistyö tapahtumapalvelujen kanssa on sujunut?
Olemme vasta tulleet tähän mukaan, mutta vastaanotto on ollut mukavan positiivista. Toivomme
hyvää ja kehittävää yhteistyötä myös jatkossa ja tietysti näkyvyyttä meidän Peltopilkin
maailmanmestaruuskilpailu tapahtumasta myös muissa tapahtumissa ja lehdistössä. Median
huomion saaminen on todella vaikeaa ja vaativaa tänä päivänä, joten toivomme että voitte
tasoittaa tietä.👍😊
Lappeen harju Oy tapahtumanjärjestäjänä toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi 15.2.20
alkaen klo.11 Peltopilkin maailmanmestaruuskilpailuihin Lappeen harjuun osoitteessa Sunilantie
57,54260 Lappeenranta. Katso lisää www.lappeenharju.fi ja lappeen harju facebook
Www.peltopilkki.fi ja peltopilkin facebook
Sivuilta löytyy myös muuta mukavaa ohjelmaa, tapahtumia, tiloja ym...
T. kilpailunjohtaja Sami N. Lappeen Harjusta

