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Kalastuskilpailut

Lapsesta

Kalaan



Kalastuskilpailuihin voidaan osallistua ka-
lastuskipinän tartuttua lapseen. Kilpailemi-
nen sisältää runsaasti sosiaalista kanssa-
käymistä samanhenkisten ihmisten kanssa.
Sosiaalisuus onkin monelle se tärkein
seikka, jonka takia kilpaillaan. Kilpakärpä-
sen pureman saanut jää yleensä koukkuun
loppuiäkseen.

Suomessa järjestetään tuhansia kalastus-
kisoja vuosittain. Pienimmillään ne ovat ka-
veriporukan järjestämiä epävirallisia mitte-
löitä, suurimmillaan SM- tai jopa MM-tason kilpailuja. Jo seuratasolla järjestetään paljon eri-
laisia kalastuskilpailuja; onki- ja pilkkikisoja, heitto- ja vetouistelumittelöjä, perhokalastuskisoja
jne. 

Koti- tai lähipiirissä saattaa vaikuttaa yksi tai use-
ampi kalastusseura. Liittymällä kalastusseuraan,
vaikka koko perheen voimin, saa uusia kalaka-
vereita sekä tietoa kalastuksesta, erilaisista tem-
pauksista ja kalastuskilpailuista runsain mitoin.
Monella kalastusseuralla on omat nettisivut, joilla
kerrotaan sekä tulevista että menneistä kisoista.
Seurojen jäsenille lähetetään myös seurakirjeitä,
joista lähiseudun kilpailut löytyvät. 

Jos haluat tietää enemmän alueesi kalastusseu-
roista, voit ottaa yhteyttä Suomen Vapaa-ajan-
kalastajien Keskusjärjestöön (www.vapaa-ajan-
kalastaja.fi). Samalla saat myös tietoa kalastus-
kilpailuista.

Valmistautuminen kilpailuun
Nuoren kalastajan on syytä tuntea kalastustapa
ja kalastusvälineensä hyvin ennen ensimmäisiä
kilpailuja. Silloin ei kilpailuaikaa mene kalas-
tustavan harjoitteluun. Kilpailua ei myöskään
tarvitse aina niin vakavasti ottaa. Aikuisten leik-

Kalastuskilpailuihin helposti seurojen kautta

Lapsesta

Kalaan

Nuoretkin pilkkijät viihtyvät jäällä, kun olosuhteet ovat hyvät ja
kilpailu käydään heidän ehdoillaan.

Laituripilkkikisat ovat suosittuja ja toimivat hyvänä 
sisäänajona kilpailutoimintaan. 



kimielinen kilpailuote on omiaan luomaan rento ja
hauska tunnelma harrastukselle. 

Valmistautuminen kannattaa tehdä yhdessä nuoren
kanssa. Ennen kisoja tutustutaan kilpailun sääntöihin,
kilpailualueeseen ja kalastoon. Nuoret osaavat te-
hokkaasti hyödyntää myös internetiä, joka on miltei
loputon tietolähde. Nuorelle voi antaa tehtäväksi ke-
rätä netistä tietoa kisavesistön ottisyvyyksistä, viehe-
valinnoista ja kalastosta. Näin nuori tuo kortensa ke-
koon ja hänen osaamisestaan hyötyvät muutkin. 

Koukkujen teroittaminen voidaan kalajuttujen siivittämänä muuttaa mukavaksi puuhaksi. Kil-
paongessa käytettävän mäskin koostumusta mietitään yhdessä ja sekoitus hoidetaan yhteis-
voimin. Talvikisoja varten pilkkivapoihin laitetaan pyytävät pilkit ja ottipaikat selvitetään kilpai-
lukartasta. Strategian laatiminen ja käytettävien kalastusvälineiden valikoiminen ovat tärkeitä
"me-hengen" luomisessa. 

Riittävä yöuni ennen kisapäivää on tärkeää, ja nuorilla se korostuu. Kisojen ja sään asetta-
mat vaatimukset vaatetukselle ja turvallisuudelle kannattaa ottaa hyvissä ajoin huo mioon.

Kilpailussa
Kilpailussa nuoren tulee saada olla mukana niin kalastuksessa kuin päätöksenteossakin. Jos
kyseessä on esimerkiksi heittokalastuskisa, päätetään kalastuspaikkojen valinnoista yhdessä
ja saaliit nostetaan tiimityönä rannalle tai veneeseen. Ison kalan iskiessä esimerkiksi vetouis-
telukisassa, voidaan antaa nuoren hoitaa kalan väsytys ja itse keskitytään haavimiseen. Jo-
kaisen onnistumisen myötä kertyy nuorelle lisää itseluottamusta ja intoa. On myös syytä va-
rautua kalan karkaamiseen rauhallisin mielin. Kilpailussa saattaa kokeneellekin kalamiehelle
sattua kömmähdyksiä. Ne kuuluvat pelin henkeen. 

Kilpailun aikana on muistettava syödä ja juoda tarpeeksi. Säännöllisen syömisen ja juomisen
merkitys korostuu nuorilla. Jännittävässäkin kilpailussa tulee varata aikaa ruokataukoihin.
Juomapullon tulee olla käden ulottuvilla, etenkin kuumina kesäpäivinä.

Kilpailussa on satsattava riittävästi turvallisuuteen. Kaikilla on oltava veneessä pelastusliivit
yllä. Nuorille kerrotaan jo etukäteen, miten veneessä tai rannalla toimitaan. Jäällä liikkuessa
on jokaisella oltava jäänaskalit kaulassa.

Nuori oppii aikuisen opastuksella nopeasti ka-
lastuksen perusniksit.  



Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi

Rahoitettu osittain maa- ja metsätalousministeriön 
kalastuksenhoitomaksuvaroista.
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Ohjeita kalastuskilpailujen järjestäjille

Nuorten osallistuminen kalastuskisoihin tulisi tehdä entistä helpommaksi ja houkuttele-
vammaksi eri kilpalajeissa. Nuoret ja lapset takaavat harrastuksen jatkuvuuden, joten hei-
hin tulee satsata ajoissa. 

Nuorten kisoissa on kilpailtava heidän ehdoillaan. Järjestäjien tulee panostaa rentoon ja
hauskaan tapahtumaan, jossa jännitykselläkin on oma paikkansa. Kilpailun tulee olla so-
pivan mittainen, jotta nuorten kärsivällisyys riittää. Kilpapaikan tulee olla riittävän kalaisa,
jotta saalisvarmuus on hyvä. Esimerkiksi järvi, jossa on ylitiheä särkikanta, on onkikisoissa
lyömätön paikka.

Alle kouluikäisten lasten kilpailussa tai sarjassa tulisi mahdollisuuksien mukaan palkita
kaikki kilpailuun osallistuvat. Pienikin muisto kilpailusuorituksesta tuo nuorelle mielihyvää. 

Kilpailun jälkeen kalat punnitaan paitsi per-
hokisoissa, joissa ne mitataan. Punnituksen
aikana on oiva tilaisuus rentoutua eväiden
parissa ja käydä kisojen vaiheet läpi muiden
kilpailijoiden kanssa. Palkintopallille pääse-
minen ei ole helppoa, ainakaan suurissa
mittelöissä, ja tappiot pitää oppia sulatta-
maan. Kilpailun jälkeen on hyvä yhdessä
kerrata onnistumiset ja epäonnistumiset.
Niistä opitaan aina uutta. Mahdolliset pal-
kinnot voidaan kerätä näkyvään paikkaan,
esimerkiksi olohuoneen lasivitriiniin. Näin
kalastuskilpailujen onnistumiset muistuvat
mieleen.

Punnituspaikalla jännitys tiivistyy. 


