
 
 

   

Vastuullisen kalastuskilpailun mallisäännöt sekä kilpailun järjestämiseen 
liittyvä ohjeistus 

 

Maassamme järjestetään yhä enemmän sellaisia kalastuskilpailuja, joissa kalat vapautetaan 

koukkujen irrottamisen ja dokumentoinnin jälkeen. Punnituksen sijaan kilpailijat mittaavat kalan 

pituuden. Todisteena kalan pituudesta toimii valokuva, joka otetaan mitan päällä olevasta kalasta.  

Tällaisten vastuullisten kalastuskilpailujen suosio kasvaa jatkuvasti ja uusia kilpailuja järjestetään 

yhä enemmän. Myös monia vanhoja perinteisiä kilpailuja on muutettu tai ollaan muuttamassa 

vastuullisempaan muotoon. 

Uusi tapa järjestää kalastuskilpailuja mahdollistaa kalojen vapauttamisen, mikä puolestaan auttaa 

pitämään kalakannat ja vesistöt hyvässä tilassa. 

 

Seuravana esiteltävät mallisäännöt ja ohjeistus on laadittu osana Koolla On Väliä -hanketta. Niiden 

on tarkoitus toimia kilpailujärjestäjän apuna vastuullista kalastuskilpailua järjestettäessä. 

Mallisääntöjen on nimensä mukaisesti tarkoitus toimia mallina. Niitä voi tarvittaessa muuttaa, 

kunhan vastuullisen kalastuksen toimintatapa pysyy mukana. 

 

Kilpailun valmistelun muistilista 

- Vesialueen omistajan lupa kilpailun järjestämiseen 

- Työvoiman hankinta 

- Sääntöjen laatiminen 

- Kilpailualueen kartan laatiminen 

- Kilpailun aikataulun laatiminen 

- Kilpailun mainostaminen 

- Tuloslaskennan valitseminen, hankinta sekä opettelu. 

- Sähkönsaannin ja nettiyhteyksien varmistaminen 

- Ilmoittautumisten ja osallistumismaksujen vastaanotto 

- Tapahtumailmoitus ja pelastus- turvallisuus suunnitelma viranomaisille 

- Palkintojen hankinta 

- Jälkitiedotus 

 

 

Mallisäännöt vastuullisen kilpailun järjestäjälle 

 

§ YLEISTIEDOT KILPAILUSTA 

• Kilpailun nimi: 

• Kilpailuaika: 

• Kilpailuvesistö: 

• Kilpailukeskuksen sijainti: 

• Kilpailun tyyppi. Esim: Kilpailu käydään venekunnittain, jotka koostuvat kahdesta (2) henkilöstä. 

Kilpailussa kalastetaan ainoastaan veneistä. 

• Kilpailussa noudatetaan kestävän vapaa-ajankalastuksen periaatteita.  

• Kilpailun kesto: Kilpailuajan molemmin puolin on puolituntia siirtymäaikaa. Kilpailuun 

osallistuvat venekunnat eivät saa kilpailupäivänä kalastaa kilpailuvesistöissä kilpailuajan 

ulkopuolella.  

• Kilpailun järjestäjä: 

 



 
 

   

§ KILPAILUSARJAT  

Esimerkki: 

• Venekuntasarjassa venekuntaan kuuluu kaksi kalastajaa.  

• Joukkuesarjassa joukkueen muodostaa kaksi venekuntasarjassakin kilpailevaa venekuntaa.  

 

§ SIJOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Esimerkki 

• Venekunnan tulokseksi lasketaan kolmen (3) pisimmän yhteispituus 

• Joukkueen tuloksessa otetaan huomioon kummankin joukkueeseen kuuluvan venekunnan tulokset. 

Suurimman yhteispituuden kalastanut joukkue on voittaja.  

• Mikäli kaksi (2) tai useampi venekunta / joukkue päätyy samaan tulokseen, on etu sillä, jolla on 

suurempi yksittäinen kala  

• Mikäli kaikki 6 (joukkuekilpailussa 12) kalaa ovat yhtä pitkiä, ratkaisee arpa. 

 
§ KALAN MITTAAMINEN 

• Mittalautakuvassa tulee selvästi näkyä koko kala mittalaudalla. Kalan pituuden ja yksilöllisyyden 

tulee selvitä kuvasta, eli kalan koko pää ja pyrstö on oltava nähtävissä samanaikaisesti. 

Vapautettavaa kalaa voi tukea käsillä, kunhan se ei estä kalan tunnistamista ja pituuden 

määrittämistä. Tainnutetun kalan tulee kuitenkin näkyä mittalautakuvassa kokonaisuudessaan. 

Kilpailijoiden vastuulla on huolehtia, että mittalautakuvien tarkkuus riittää kalayksilön ja sen 

pituuden selvittämiseen. Myös venekunnalle annetun yksilöllisen tunnistusesineen tulee näkyä 

kuvassa.  

• Saaliskuvassa tulee näkyä sekä kala että kalastaja. Kalaa ei saa roikottaa. Jos kalaa pidetään 

sylissä, tulee sitä pidellä niin, että toinen käsi tukee kalaa vatsapuolelta. Kala voi olla kuvassa myös 

vapautusmaton tai haavin päällä. Kuvan voi myös ottaa, kun kalastaja on vapauttamassa kalaa.  

 

§ KALOJEN ILMOITTAMINEN 

• Kalojen ilmoittamisohjeet annetaan osallistujille hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua ja 

varmistetaan vielä kipparikokouksessa 

• Saatu kala ilmoitetaan tuomaristolle tulosohjelma/sovelluksen tms. kautta heti mittauksen, 

kuvauksen ja mahdollisen vapauttamisen jälkeen. Kilpailijat ilmoittavat kuitenkin vain tulosta 

parantavia kaloja.  

• Tuomaristo tarkistaa (ja tarvittaessa muuttaa) venekuntien ilmoittamien kalojen pituudet kuvien 

perusteella. Mikäli kuvaa ei ole otettu sääntöjen mukaisesti, tai pituutta ei pystytä kuvasta 

varmistamaan, voidaan ko. kala hylätä (katso Sanktiot-sääntö).  

 

§ KILPAILUALUE 

• Kilpailun järjestäjä tekee tai teettää kilpailualueesta kartan. Kartasta tulee selkeästi käydä ilmi 

kilpailualueen rajat, mahdolliset kieltoalueet sekä kilpailun lähtö/paluupaikka. 

• Kilpailualueena toimii kilpailun järjestäjän ilmoittama vesistö/vesistöt, pois lukien kartalla 

osoitetut kieltoalueet. Rantautuminen kilpailun aikana on sallittua ainoastaan kilpailun järjestäjän 

osittamilla paikoilla 

 

§ ETÄISYYS JA HÄIRINTÄ 

• Kilpailun aikana ei saa mennä viittäkymmentä (50) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa. Liikkuva 

vene väistää (taivas)ankkurissa olevaa venettä. Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten 

kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen käytös on kielletty. Sama etäisyyssääntöä 



 
 

   

tulee noudattaa myös muiden kalastajien sekä kaikkien pyydysten kohdalla. Säännöstä saa poiketa 

lähtöalueella ja hätätilanteessa ja mikäli turvallinen vesillä liikkuminen sitä edellyttää, kuten kapeat 

salmi- ja vuollepaikat.  

• Kilpailijat eivät saa aiheuttaa häiriötä ranta-asukkaille, mökkiläisille tai muille vesillä liikkujille. 

Hyvät käytöstavat ja roskaamattomuus kuuluvat myös vastuullisen kisaajaan luonteeseen.  

 

§ KILPAILUNUMERO 

• Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä kilpailun aikana 

selvästi näkyvillä. 

 

§ SANKTIOT 

• Mikäli venekunnan todetaan rikkoneen kilpailun sääntöjä, voi tuomaristo puhelimitse antaa 

venekunnalle huomautuksen tai varoituksen, riippuen sääntörikkeen vakavuudesta.  

• Mikäli huomautuksen saaneen venekunnan todetaan rikkoneen sääntöjä saman kilpailun aikana 

toistamiseen, on automaattisena seuraamuksena varoitus.  

• Mikäli venekunta saa varoituksen, poistetaan siltä pisin lopputuloksiin vaikuttava kala  

• Mikäli venekunta saa toisen varoituksen, on automaattisena seuraamuksena kyseisen 

kilpailutuloksen nollaaminen (0).  

• Vastoin sääntöjä ilmoitetut kalat (esimerkiksi kuvasta puuttuu tunnistusesine) eivät automaattisesti 

aiheuta huomautusta tai varoitusta, mutta tuomaristo voi jättää hyväksymättä tällaisen kalan.  

 

§ VASTUUT JA VELVOLLISUUDET 

• Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta 

kilpailijoita. Veneissä on oltava vesiliikennelain edellyttämät turvallisuusvälineet ja lisäksi 

kelluntavälineet on oltava kilpailijoilla päälle puettuina koko kilpailun ajan.  

• Jokaisella 18–64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti maksetusta valtion kalastonhoitomaksusta, 

joka (tai todistus iästä) on pyydettäessä esitettävä kilpailun järjestäjille.  

• Venekunta on velvoitettu palauttamaan tunnistusesineensä ja mittalaudan järjestäjille kilpailun 

päätteeksi. Ne palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintä- taikka 

palauttamistoimista aiheutuneista kuluista.  

• Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

Samalla kilpailijan edustama venekunta antaa järjestäjille oikeuden tarkastaa veneensä ja 

välineensä.  

• Protestiaika on yksi tunti kilpailuajan päättymisen jälkeen. Protestimaksu on xx €. Jos protesti 

hyväksytään, protestimaksua ei peritä. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei 

voi valittaa.  

• Järjestäjä voi käyttää taltioimaansa kuva- ja videomateriaalia sekä kilpailijoiden kilpailukaloistaan 

ottamia valokuvia korvauksetta kaikkeen vapaa-ajankalastusta edistävään toimintaan.  

• Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kipparikokouksessa sekä 

kilpailun nettisivuilla tai kilpailun somekanavalla. 

 

 

 Ohjeita kalan käsittelyyn ja vapauttamiseen 

 

- Valmistaudu koukkujen irrottamiseen tarvittavilla välineillä 

- Nosta kala vedestä solmuttomasta materiaalista valmistetulla haavilla, tai 

kiduskansiotteella toisella kädellä nostovaiheessa vatsasta tukien. 

- Käsittelee kalaa mahdollisimman hellävaroen. Älä roikota kalaa yhden tukipisteen varassa. 

- Minimoi aika, jonka kala on pois vedestä. Pidä kalaa tarvittaessa välillä vedessä olevassa 

haavissa. 

 


