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TAKSILIITON 42. PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 
Hankasalmella lauantaina 18.3.2023 

 

 
 

Suomen Taksiliitto ry:n 42. pilkkimestaruuskilpailut järjestetään 
Hankasalmella (Lomakeskus Revontuli, Revontulentie 1, 41500 

Hankasalmi). Kilpailuareenana toimii kalaisa Iso-Virmasjärvi ja 

kilpailun järjestäjänä toimii Pieksänmaan Taksit ry. 
 

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi Hankasalmelle! 
 

Kilpailuihin voivat osallistua vuoden 2022 jäsenmaksunsa maksaneet jäsenyhdistysten jäsenet, joiden jäsenmaksu on 
tilitetty liitolle, sekä ne ammatista luopuneet, jotka ovat eläkkeelle jäädessään kuuluneet Suomen Taksiliiton 
jäsenyhdistykseen. 

 
Avoimiin sarjoihin voivat osallistua kaikki. 

 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taksiliitto ry:n pilkkimestaruuskilpailujen sääntöjä, jotka ovat liitteenä. Pilkkiminen 
kilpailualueella on kielletty kahden kilpailua edeltäneen vuorokauden aikana. Apuvälineiden käyttö on sallittu 
lääkärintodistuksella. 

 

KILPAILUSARJAT 

Kilpailussa noudatetaan seuraavaa sarjajakoa: 

Jäsensarjat: 
   miesjäsenet alle 50 vuotta 
   miesjäsenet yli 50 vuotta 
   miesjäsenet yli 60 vuotta 
   naisjäsenet 
    joukkueet 

Muut sarjat: 
▪   miehet avoin 
▪   naiset avoin 
▪    joukkue avoin 

 
Taksiliiton jäsenyhdistysten jäsenet kilpailevat jäsensarjoissa Suomen Taksiliiton mestaruuksista oman ikänsä 
mukaisesti. Lisäksi jäsensarjoissa kilpailevat ikänsä mukaisesti ne ammatista luopuneet, jotka ovat eläkkeelle 
jäädessään kuuluneet Suomen Taksiliiton jäsenyhdistykseen. Avoimissa sarjoissa ei kilpailla liiton mestaruuksista. 

 
Yhdistysten välisestä joukkuemestaruudesta kilpaillaan kahden tai kolmen kilpailijan joukkuein. Yhden henkilön 
joukkueita ei hyväksytä.   Joukkuekilpailussa otetaan huomioon mies- ja naisjäsenet. Samasta yhdistyksestä voi 
osallistua useampia joukkueita. Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on 
ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset joukkueisiin on ilmoitettava kilpailukansliaan 
viimeistään yksi (1) tunti ennen kilpailualueelle kokoontumista. 

 

KILPAILUAIKA 

Lauantai 18.3.2023 pilkkiaika klo 11:00 – 15:00. Kokoontuminen kilpailualueelle klo 10:00 Lomakeskus Revontulen 
rantaan. Käymme läpi säännöt ennen lähtöä. Siirtymät lähdössä 30min ja palatessa 30min. Punnitus lähtörannassa.  

 

VAKUUTUKSET 

Järjestäjä ei vastaa kilpailussa sattuvista tapaturmista tai muista loukkaantumisista, vaan jokainen kilpailija osallistuu 
kilpailuun omalla vastuullaan.
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ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT 

Ennakkoilmoittautumiset pyydetään lähettämään 28.2.2023 mennessä sähköpostitse:  taksipilkit@gmail.com 
 

Ilmoita sähköpostitse: 
▪   Pilkkijän nimi 
▪   Paikkakunta 
▪   Sarja 
▪   Mahdollinen joukkue 
▪   Osallistutko kisaillalliselle (Lomakeskus Revontuli), la 18.3. klo 18:00 (á 35 €) 

Illallinen varataan ja maksetaan etukäteen järjestävälle yhdistykselle.  
Illalliselle henkilökohtainen illalliskortti. Menu kilpailukutsussa. 

▪   Laskutusosoite (sähköposti, johon laskun voi lähettää). 
 

Muista ilmoittaa kaikki kilpailijat oikeisiin sarjoihin sekaannuksen välttämiseksi. 
 

Lähetämme sähköpostiin laskun maksuista sekä infoa kilpailukortin ja illalliskortin osalta. Laskua maksaessa on 
viestiosioon ehdottomasti merkittävä se, kenen henkilön maksu on kyseessä. Emme käytä erillistä viitettä. Peruutuksen 
sattuessa maksuja ei palauteta. 

 
Osallistumismaksut: 
Ennakkoilmoittautuminen:    Kilpailija 20 €                  Joukkuemaksu 25 € 
Jälki-ilmoittautuminen:          Kilpailija 30 €                  Joukkuemaksu 35 € 

 
Jälki-ilmoittautuminen mahdollista perjantaina ja lauantaina kilpailukansliassa alla olevien aukiolojen mukaisesti. Paikan 
päällä vain käteismaksu. 

 

 

KILPAILUKANSLIA 

Kilpailukanslia on avoinna: 
perjantaina 17.3.2023        klo 18:00 – 21:00 Lomakeskus Revontuli 
lauantaina 18.3.2023         klo 07:30 – 09:00 Lomakeskus Revontuli 

 

 

PALVELUT 

 

Lähtöalueella rannan välittömässä läheisyydessä palvelee kisaravintola anniskeluoikeuksin! 
 
Ravintolassa myytävänä erittäin virkistäviä lämpimiä ja kylmiä juomia sekä suolaisen nälkään mm. makkaraa. 
Alueella lisäksi useita näytteilleasettajia sekä toukkamyyntiä. 

mailto:taksipilkit@gmail.com
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OHJELMA 

 

PERJANTAI 17.3.2023, TAKSIPILKKIEN ETKOT, Lomakeskus Revontuli 

 

Omakustanteinen A`la Carte perjantaina 17.3.2023 klo 17.00 – 21.00 ja  

Bowling Diner ravintolassa klo 12.00 – 23.00 (22.30).  

 

Musiikkia tarjolla klo 21.00 alkaen aamun pikkutunneille asti (Ilmainen sisäänpääsy majoittujille.).  

Tiedotamme esiintyjän Taksipilkki 2023 Facebook -ryhmässä lähempänä ajankohtaa. 
 
 
 

LAUANTAI 18.3.2023, TAKSI SM-PILKKI ILLALLINEN JA PALKINTOJENJAKO, Lomakeskus Revontuli 
 

Aikataulu: 
Illallinen (á 35€) klo 18:00 – 19:30   

(Varataan ja maksetaan etukäteen. Illalliselle henkilökohtainen illalliskortti. Kts.kohta ilmoittautuminen.) 
 

Palkintojenjako klo 19:30 alkaen ja illanvietto aamun pikkutunneille asti (Yksityistilaisuus päättyy viimeistään klo 
21.00). Iltatilaisuudessa järjestetään arpajaiset, jonka jälkeen pääsemme jatkamaan iltaa hyvän musiikin merkeissä. 
Tiedotamme esiintyjän Taksipilkki 2023 Facebook -ryhmässä lähempänä ajankohtaa. 

 
Liiton sarjoissa jaetaan mitalit kolmelle parhaalle ja tavarapalkinnot neljälle parhaalle. Joukkueista palkitaan kolme 
parasta. Avoimissa sarjoissa jaetaan tavarapalkinnot neljälle parhaalle. 

 
 

Illallisbuffet 
 

Yrttinen vihersalaatti ja mozzarellaa 
Granaattiomena vinaigrette 
Peruna-kasvissalaatti 
Punajuurta ja vuohenjuustoa 
Savulohta 
 
Uunissa haudutettua possunfilettä, kermakastike 
Paahdettuja juureksia 
Haudutettua hapankaalia 
 
Tisamisu 
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MAJOITUS 

 

Pieksänmaan Taksit ry on varannut Lomakeskus Revontulen majoituskiintiöt 17.3. – 19.3.2023 seuraavasti: 
* 2-hengen huone 1vrk la-su 130 €  
* 2-hengen huone 2vrk pe-su 230 €  
* Mökki 4-6 henkilöä 2 vrk 115 € / hlö (Minimi majoitus 2 vrk, min. 4 hlö) 
* Mökki 8-henkilöä 2 vrk 115 € / hlö (Minimi majoitus 2 vrk, min 8 hlö)  
* Iglu 1 vrk la-su 289 €  
* Iglu 2vrk pe-su 500 €  
    
Mökkien lisäpalvelut 

- loppusiivous 70 €/mökki, 4-6 hlön mökit (siivouksen voi tehdä myös itse) 
- loppusiivous 110 €/mökki, 8-hengen mökit (siivouksen voi tehdä myös itse)  

 
Hotellissauna pe klo 17.00 – 22.00 ja la klo 15.00 -17.30, aamiainen la klo 7.30 – 10.00 ja su klo 8.00 – 10.00. 

 
Varaukset ja majoitusta koskevat lisätiedot: 014 8448 200 tai  myynti@revontuli.fi / Varaustunnus: Taksipilkki 
Varaukset tehtävä perjantaihin 3.3.2023 mennessä. 

 
Majoituksen osalta noudatetaan seuraavia peruutus- maksuehtoja: 
Yksittäiset huoneet veloitukseton peruminen 7 vrk ennen tapahtumaa ja mökeissä 14 vrk ennen tapahtumaa. 
Maksuvaihtoehtoina käteinen tai pankki-/luottokortti. 
 
 
 

 
 
 

LISÄTIETOJA 

Kilpailun järjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa: 
 

Taina Tarkiainen 
taksipilkit@gmail.com 
p. 040 7400047 

 
Liity tapahtuman Facebook -ryhmään: Taksipilkki 2023 

 

 
 
 

Kisojen järjestelytiimi odottaa teitä sankoin joukoin luomaan yhdessä mukava pilkkitapahtuma! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LIITTEET: Säännöt, kilpailualuekartta

mailto:myynti@revontuli.fi%20/
mailto:laine@gmail.com
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SUOMEN TAKSILIITTO RY:N PILKKIMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 
 

1 § 
Kilpailussa kilpaillaan Suomen Taksiliitto ry:n pilkkimestaruuksista seuraavissa sarjoissa: 

 

Miesjäsenet 
alle 50 vuotta 

Miesjäsenet 
yli 50 vuotta 

Miesjäsenet 
yli 60 vuotta 

 

Naisjäsenet 
alle 50 vuotta 

 

Naisjäsenet 
yli 50 vuotta 

 

 

Naiset, avoin 
  

 

Miehet, avoin 
  

 

Sarjoja voidaan tarvittaessa yhdistää. Yhdistämisestä päättää tarvittaessa järjestävän jäsenyhdistyksen 
aloitteesta Suomen Taksiliitto ry:n toimitusjohtaja. Kilpailuiden järjestäjä voi järjestää em. sarjojen lisäksi myös 
muita avoimia sarjoja, esim. nuorille, perheenjäsenille jne. 

 
Kilpailuihin   saavat   osallistua   kilpailuvuonna   ennen   kilpailua   erääntyneet   jäsenmaksunsa maksaneet 
jäsenyhdistysten jäsenet. Jos kilpailut järjestetään niin aikaisessa vaiheessa vuotta, että kilpailuvuoden 
jäsenmaksut eivät ole vielä erääntyneet, niin silloin kilpailuihin osallistuvan jäsenyhdistyksen jäsenen tulee olla 
maksanut edellisen vuoden erääntyneet jäsenmaksut kokonaisuudessaan. Kilpailuihin voivat osallistua myös 
kilpailuvuonna ennen kilpailuja jäsenyhdistykseen liittyneet jäsenet, jotka ovat maksaneet siihen mennessä 
erääntyneet   ko. vuoden jäsenmaksut. Lisäksi kilpailuihin jäsensarjoissa voivat osallistua ne ammatista 
luopuneet, jotka ovat eläkkeelle jäädessään kuuluneet Suomen Taksiliiton jäsenyhdistykseen. Sellaiset 
ammatista luopuneet, jotka eivät ole siirtyneet taksiammatista eläkkeelle, voivat osallistua avoimiin sarjoihin. 
Taksiyrittäjät, jotka eivät ole Suomen Taksiliitto ry:n jäsenyhdistysten jäseniä, eivät voi osallistua kilpailuihin 
lainkaan, eivät siis edes avoimiin sarjoihin. Kaikki muut taksiammatista kiinnostuneet voivat osallistua avoimiin 
sarjoihin. 

 
2 § 
Yhdistysten välisestä joukkuemestaruudesta kilpaillaan kolmen kilpailijan joukkuein. Joukkue- kilpailuun voi 
halutessaan osallistua myös kahden kilpailijan joukkueet.    Joukkuekilpailuissa ote- taan huomioon mies- ja 
naisjäsenet. Samasta yhdistyksestä voi osallistua useampia joukkueita. Kilpailujoukkueet ja pelkästään 
henkilökohtaiseen  kilpailuun osallistuvat  on ilmoittautumisen yhteydessä  nimettävä  erikseen. Mahdolliset 
muutokset joukkueisiin on ilmoitettava kilpailu- kansliaan ennen kilpailun alkua. 

 
3 § 
Avoimissa   sarjoissa   ei   kilpailla   Taksiliiton   välisistä   mestaruuksista.   Muutoin   heitä   koskevat   samat 
kilpailusäännöt. 

 
4 § 
Liittohallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut. 

 
5 § 
Kilpailuaika on kaikissa sarjoissa neljä tuntia. Mahdollisista siirtymäajoista päätetään vuosittain 
tapauskohtaisesti.  Varsinaisen  kilpailun  alkamis-  ja  päättymishetki  osoitetaan  joko  valo-  tai äänimerkillä. 
Kilpailun päättyessä on kilpailijoiden oltava järjestäjien ilmoittamalla, merkitsemällä ja valvomalla alueella 
ilmoitettuun   kellonaikaan   mennessä   (mahd.   siirtymäaika).   Myöhästyneeltä kilpailijalta otetaan pois 
kilpailukortti



 

 

6 § 6§ 
Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen alueen ulkopuolella on kielletty. Kilpailualueelle mene kahden 
kilpailua edeltävän vuorokauden aikana   on kielletty.   Avannon   teko   (jollei toisin määrätä) 25 metriä 
lähemmäksi aurattuja jääteitä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen kilpailusta pois sulkemisen lisäksi 
vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Hyvä kalamiestapa vaatii, ettei avannon tekoon mennä viittä 
metriä lähemmäksi toista kilpailijaa ilman hänen suostumustaan. Kalastaminen 25 metriä lähempänä alueella 
olevia merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Järjestäjän toimesta kilpailualuetta on valvottava kaksi vuorokautta 
ennen kilpailua ja pyydykset on merkittävä sekä suoritettava riittävä jäätiedustelu. Radiopuhelimen, 
kaikuluotaimen, matkapuhelimen tai muiden elektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on 
kielletty. 

 
7 § 
Kilpailija saa käyttää vain yhtä pilkkionkea kerrallaan vedessä. Kohon, lisäpainon (-pilkin) käyttö on kielletty. 
Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi   yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna 
tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi  yksihaaraista kiintokoukkua ja välittömästi rungon alapuolella 
oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. 
Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. 
Houkuttimien käyttö, kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. 
Kilpailualueella on kilpailijan liikuttava jalan. Poikkeusluvan invalideille suksien tai kelkan käyttöön voi myöntää 
kunnianeuvosto, joka ilmoittaa ennen kilpailua niiden henkilöiden nimet, joille on käyttöoikeus myönnetty. 

 
8 § 
Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. 

 
9 § 
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten kilpailusarjojen mitalisijojen 
kohdalla sama, lasketaan kalojen lukumäärä ja lukumääräisesti eniten kaloja saanut on näistä paras. Kalojen 
lukumääränkin  ollessa  sama  jaetaan mitalisija  sekä  jätetään seuraava(t)  sija(t)    jakamatta.    Muiden  kuin 
mitalisijojen  kohdalla  saaliin  painon  ollessa  sama,  sijoitus ratkaistaan arvalla. Joukkueiden paremmuuden 
ratkaisee niiden jäsenten saaman saaliin yhteispaino. Jos se on sama, ratkaisee arpa. 

 
10 § 
Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä 
nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti 
kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. 

 
11 § 
Kilpailualueella on päihdyttävien aineiden nauttiminen, juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös 
kielletty.   Jos   näiden   sääntöjen   rikkomista   tai   vilppiä   todetaan   kilpailussa   tai punnituspaikalla, voi 
kilpailujen   kunnianeuvosto   asian   tutkittuaan   hylätä   kilpailijan   ja kilpailujoukkueen suoritukset ja sulkea 
pois kilpailusta. Joukkueiden johtajat ovat vastuussa joukkueensa jäsenten käyttäytymisestä  kilpailupaikalla 
ennen  kilpailua  ja  kilpailuaikana  sekä joukkueen yhteismatkan aikana. 

 
12 § 
Lähtö- ja punnitusalueelle saavuttaessa ja niillä liikuttaessa on jääkairan terän oltava suojattuna kilpailusta 
poissulkemisen uhalla. 

 
13 § 
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.



 

 
14 § 14 § 

Kunnianeuvoston muodostaa Taksiliiton nimeämä puheenjohtaja sekä järjestävän yhdistyksen ja 
kilpailupaikkakunnan kalastusseuran edustaja. Kunnianeuvosto käsittelee edellä 7 §:ssä ja 11 §:ssä mainittujen 
asioiden lisäksi muut mahdolliset kilpailua tai kilpailijoita koskevat erimielisyydet ja rikkomukset sekä esittää 
harkintansa mukaan rikkomuksen tehneen rankaisemista. 

 
15 § 
Järjestävän yhdistyksen on huolehdittava, että järjestelyt toteutuvat ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. 

 
 
 
 

Helsingissä joulukuun 4. päivänä 2013 
 

SUOMEN TAKSILIITTO ry 
Liittohallitus



 

 
Kilpailualuekartta 

 
Kilpailualueena toimii koko järvi Hietalahdesta Juurikkalahteen poislukien kartassa tien suuntaisesti pois rajattu 
virtapaikka. Kartoitamme alueen jäätilannetta ennen kilpailua ja tarvittaessa supistamme kisa-aluetta, mikäli 
jäätilanne sen vaatii. 

 

 


