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Vuosi 2004 oli keskusjärjestön 5. toimintavuosi. Sen aikana hyväksyttiin sisällöltään
keskusjärjestön uudet säännöt ja vapaa-ajankalastajapiirien mallisäännöt, perustettiin
alueellisia yhteistyöryhmiä ja siirrettiin työntekijöitä jäsenliitoilta keskusjärjestöön.

Vapaa-ajankalastajien neuvonnan keskeisenä teemana oli edelleen kalastusharrastuksen
lisääminen lasten ja ikääntyneiden ihmisten parissa, joita tavoitettiin Kalasta Kaiken Ikää
-hankkeella. Nuorisotoiminnassa oli Kaverin Kanssa Kalaan -hankkeen kampanjavuosi,
joka tavoitti noin 30 000 koululaista.

Vapaa-ajankalastajien edunvalvonnassa  maksuttomien  ja maksullisten yleiskalastus-
oikeuksien puolustaminen oli päätehtäviä mm. suojeluhankkeiden yhteydessä.

Vapaa-ajankalastusta tehtiin tunnetuksi ja alan harrastajia neuvottiin jakamalla yhteensä
115 000 kalastusta, kalan käsittelyä ja luonnossa liikkumista käsittelevää esitettä.

Keskusjärjestön mestaruuskilpailuihin ja sen jäsenliittojen seura- ja piiritason kilpailuihin
osallistui noin 30 000 kalastuksenharrastajaa, ja kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä
oli noin 350 000.

NEUVONTA JA VALISTUS

Nuoret ja lapset
Kala- ja eräseurojen nuorisovetäjille järjestettiin koulutusta kahdessa tilaisuudessa: ete-
läinen alue Padasjoella 8.-9.10. ja läntinen alue Orivedellä 15.-16.10. Tilaisuuksiin osallistui
37 koulutettavaa. Tilaisuudet olivat suunnattu kaikille nuoriso- tai kummitoiminnasta
kiinnostuneille seurojen jäsenille.

Läntisen koulutuksen yhteydessä järjestettiin 16-20-vuotiaille ohjaustoiminnasta
kiinnostuneille nuorille Nuori Vetäjä -koulutustilaisuus. Nuoria osallistui koulutukseen
kolme.

Valtakunnallisia leirejä järjestettiin kaksi. Parkanon Urheilukalastajat järjesti valtakunnal-
lisen perheleirin 26.-29.7. Vahojärven leirikeskuksessa ja Pohjois-Pohjanmaan kalamiespiiri
valtakunnallisen 10-18-vuotiaiden leirin Taivalkoskella. Leireille osallistui yhteensä noin
60 osanottajaa.

Onkipäiviä järjestettiin noin 140 eri puolilla maata. Tilaisuuksiin osallistui noin 4000 nuorta
ja 3000 aikuista.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin 28.-29.8. Sarvsalossa Porvoon saaristossa. Kilpai-
lun järjestäjänä toimi Uudenmaan kalamiespiiri  nuoriso- ja perhetoimikunnan tukemana.
Kilpailuun osallistui seitsemän joukkuetta.

Kaverin Kanssa Kalaan (KKK) -ohjelmassa järjestettiin neljäs tempausvuosi. Kampanja
koostui kummien kouluvierailuista ja tempauspäivistä. Kummeja koulutettiin seitsemässä
tilaisuudessa, joihin osallistui noin 160 henkilöä. Mukana oli huomattava määrä uusia
kummeja. Kummit  tavoittivat koulujen opetustilaisuuksissa noin 20 000 nuorta ja
alueellisiin tempauksiin osallistui noin 10 000 lasta. KKK-leiri oli 16.-18.7. Imatralla
Tainionkosken urheilukalastajien ja Etelä-Saimaan kalamiespiirin toimesta. Leirille
osallistui 55 nuorta. Lisäksi Summer Fly Oy järjesti useita leirejä KKK-teemalla. Niille
osallistui noin 200 nuorta ja lasta.
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Alle 18-vuotiaiden kirjoitus- ja piirustuskilpailu aiheesta Hauskin kalajuttu järjestettiin
yhdessä  A-lehtien kanssa ja siihen osallistui noin 200 nuorta ja lasta.

Kalasta kaiken ikää (KKI) -hankkeen nuorisotoimintaa jatkettiin edellisvuoden tapaan.
Yhteistyötä tehtiin Suomen 4H-liiton ja Parasta lapsille ry:n kanssa. Yhteistyötahojen
leireillä ja muissa tapahtumissa järjestettiin kalastusohjausta noin 30 tapahtumassa, joissa
tavoitettiin noin 700 lasta. Kalastusohjauksesta vastasivat kalakummit, alueelliset
nuorisotyöntekijät ja paikoin myös SVK:n kalatalouskonsulentit.

Hankkeessa tuotettua cd-muotoista opasta, joka hyödyntää monipuolisesti tähän saakka
tuotettua nuorten ja aikuisten vapaa-ajankalastajien oppimateriaalia, jaettiin hankkeessa
mukana oleville ja muille lapsi- ja nuorisotyössä toimiville.

Yhteistyökumppaneista 4H-liitto sisällytti myös TOP-ohjelmaansa (tekemällä opit
parhaiten) kalastukseen perehdyttäviä tehtäviä. Aineisto muokattiin SVK:n tuottamasta
valistusmateriaalista.

Nuoret kalalle -hanketta jatkettiin ja kaupunkiseurojen kehittämishanke saatettiin
loppuun Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Toiminta
päättyi keväällä 2004 hankevarojen loppumiseen. Hankkeen kautta pystyttiin tarjoamaan
noin 2500 koululaiselle ja 100 kalaseuran jäsenelle henkilökohtaista koulutusta. Lisäksi
hanke teki yhteistyötä mm. partiolaisten kanssa. Hankkeen työntekijä järjesti kalastus-
aiheista ohjemaa myös Hämeenlinnan kalamarkkinoilla ja muissa kalatapahtumissa.

Kaupunkiseurahankkeessa kehitettiin seurojen välistä yhteistyötä ja pyrittiin hankkimaan
toimintaan toimitilat. Seurojen yhteistyössä järjestämät kalakerhot saatiin toimimaan
Hämeenlinnassa ja Turussa. Molemmista kaupungeista löytyi edulliset toimitilat. Tampe-
reella käynnistetty uutta toimintaa, mutta kaupungissa aiemmin toimineet kalakerhot
jatkavat edelleen. Porissa seuroilla ei ollut kiinnostusta lähteä kehittämään kerhotoimintaa.

Kaupunkiseurojen nuorisotyön kehittäminen aloitettiin syyskuussa Uudellamaalla (Hel-
singissä) ja Päijät-Hämeessä (Lahdessa).

Muut hankkeet
Yhdessä Kalatalouden Keskusliiton kanssa keskusjärjestö osallistui koululaisten kalastus-
harrastuksen lisäämiseen Pohjois-Savossa Kalakoukku - matikkaa nelosille -hankkeella.

Ympäristöministeriön tuella tuotettua opasta Viisaasti vesillä ja rannoilla jaettiin laajasti
erilaisissa lasten ja nuorten tilaisuuksissa.

Alueelliset nuorisotyöntekijät
TE-keskusten myöntämin avustusvaroin toimi viisi alueellista työntekijää Pohjois-Pohjan-
maalla, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa sekä yhteinen työntekijä Etelä-
Savon ja  Kaakkois-Suomen TE -keskusten alueella. Lisäksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla
sekä Varsinais-Suomessa työskenteli kaksi aluetyöntekijää, joiden kulukorvaukset keskus-
järjestö maksoi.

Aluetyöntekijöiden tärkeimpinä tehtävinä oli tukea kummeja koulutoiminnassa, vierailla
yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa opettamassa kalastusta ja avustaa paikallisia kala-
ja eräseuroja sekä -piirejä nuorisotoiminnassa.
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Varttuneet kalastuksen harrastajat
Aikuisväestön kalastusharrastusta lisättiin järjestämällä kaikille avoimia kalastustapahtumia
ja esittelemällä vapaa-ajankalastusta ja harrastusmahdollisuuksia kaikilla tärkeimmillä
alueellisilla ja valtakunnallisilla messuilla sekä valtakunnallisessa maatalousnäyttelyssä.
Eri tilaisuuksissa SVK jakoi 19 erilaista esitettä yhteensä 115 000 kappaletta ja lisäksi
jaettiin jäsenjärjestöjen lehtiä ja muita kalastusharrastukseen liittyviä julkaisuja.

Kestävä kehitys ja vesiluonnon suojelu
Keskusjärjestö painotti esitteissään ja koulutustilaisuuksissaan luontaisesti lisääntyvien
kalakantojen monipuolista käyttöä. Kalastusalue-edustajien koulutuksessa kestävä kalastus
oli yksi koulutusteemoista. Samoin koulutuksessa oli esillä kalakantojen suojelu.

Ympäristöministeriön rahoittamassa ympäristökasvatushankkeessa julkaistiin opas
Viisaasti vesillä ja rannoilla. Oppaan sisältö julkaistiin myös jäsenliittojen jäsenlehdissä
ja keskusjärjestön nettisivuilla. Esitettä jaettiin vapaa-ajankalastusjärjestöjen tilaisuuksissa,
tapahtumissa ja messuilla. Se toimitettiin myös kalastusalueille. Lisäksi valmistettiin
aiheesta kalvosarja vapaa-ajankalastajien ympäristökasvatustilaisuuksia varten.

Keskusjärjestö oli mukana Viisaasti vesillä -yhteistyöryhmässä, joka tekee työtä vesi-
turvallisuuden parantamiseksi ja oikeiden veneilytapojen puolesta.

Kalasta Kaiken Ikää -hankkeessa julkaistiin esite ja hanketta esiteltiin jäsenliittojen
lehdissä ja Eläkeliiton jäsenlehdessä.

Sosiaalisen luontokuntoutuksen hankkeessa keskusjärjestö avusti kalaretkien järjestä-
mistä vammautuneille.

Kalastuksenhoitomaksua ja viehekalastusmaksua ja niiden maksutapoja esiteltiin järjes-
tön julkaisuissa ja esitteissä, joita jaettiin valtakunnallisesti merkittävillä messuilla, muissa
yleisötapahtumissa sekä kouluissa ja yhteistyökumppanien leiritapahtumissa.

Lisäksi keskusjärjestön työntekijät antoivat sekä henkilökohtaista neuvontaa että esittelivät
kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujärjestelmää yhteistyökumppaneiden julkaisemissa
lehdissä. Keskusjärjestön kotisivuilla tiedotettiin maksujen perusteista ja maksutavoitteista.

Kalastusaluetoiminta
Kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajille suunnatussa koulutuksessa keskeisinä tavoit-
teina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien lisääminen.
Kala- ja ympäristötoimikunta järjesti neljä alueellista vapaa-ajankalastuksen ja kalastusalue-
toiminnan kehittämisseminaaria, joissa oli 111 osanottajaa. Kalastusalue-edustajien ja
muiden kalastusaluetoimijoiden lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin kalastusjärjestöjen ja kuntien
edustajia. Koulutusohjelmaan kuuluivat muun muassa kalastusalueet ympäristöedun
valvojina, hallinnon tavoitteet ja yhteistyö kalastusaluetoiminnassa, osakaskuntien ja
kalastusalueiden yhteistoiminta, yhteistyö SVK:n jäsenjärjestöjen kesken, rapuvesien hoito,
kestävä vapaa-ajankalastus ja kalastuksen ohjaus sekä alueelliset kysymykset. Tämän lisäksi
jäsenjärjestöillä oli paikallisia kalastusaluetoimintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia. Ni-
mettyjä kalastusalue-edustajia SVK:n jäsenjärjestöillä oli noin 360 henkilöä. Seminaareihin
osallistui useita henkilöitä, jotka aiemmin eivät olleet osallistuneet kalastusaluetoimintaan.
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Avainkalastusalueiden toiminnan kehittämistä jatkettiin yhteistyössä TE-keskusten
kalatalousyksiköiden kanssa. Muutamilla avainkalastusalueilla käynnistettiin pilotti-
hankkeita.

Kalastusaluetoimintaa varten valmistui SVK:n tuottamana hoitoesitteet taimenesta ja
ravuista.

Kalastusaluetoiminnan yhtenä pääkysymyksenä olivat maksullisten ja maksut-tomien
yleiskalastusoikeuksien rajoitusperusteet, jotka työllistivät SVK:ä useilla kalastusalueilla.

Vuoden lopussa SVK nimesi erityisin perustein Vuoden 2004 kalastusalueeksi Suonteen
Keski-Suomesta.

MATKAILUTOIMINTA

SVK julkaisi yhteistyössä SKK:n matkailutoimikunnan kanssa Kalassa Lapissa haitari-
esitteen. Kahdeksansivuisessa esitteessä ovat aiheina kalastuslaki ja -asetus, kalastuksen
luvanvaraisuus, Lapin alueen kalalajeja, jokamiehenoikeudet ja lohiloisen leviämisen
estäminen. Esitettä painettiin 22 000 kappaletta ja se tulee ilmaisjakeluun Lapin alueen
majoituskohteisiin, huoltoasemille ja kalastuskohteisiin vuonna 2005. Muu matkailu-
toiminta toteutettiin Suomen Kalamiesten Keskusliiton organisoimana vuonna 2004.
Matkailutoiminta päätettiin siirtää SVK:n toimintamuodoksi vuoden 2005 alusta alkaen.

VAPAA-AJANKALASTUKSEN KEHITTÄMINEN JA

EDUNVALVONTA

Kalastusmahdollisuuksien ylläpidossa painottui edelleen yleiskalastusoikeuksien puolusta-
minen perusteettomia rajoituspyrkimyksiä vastaan, joita edellisvuoden tapaan oli erityisesti
Suomenlahden rannikkoalueella.

Lausunnoissaan viranomaisille ja kirjelmissään asianomaisille ministereille keskusjärjestö
kiinnitti huomiota mm rauhoitusalueiden merkitsemiseen, vapaa-ajankalastuksen huomioi-
miseen rantojen rakentamisessa, kalataloudellisiin kunnostuksiin, kalaistutusten kehit-
tämiseen ja vesilain uudistamiseen.

Vapaa-ajankalastuksen edistämisessä keskusjärjestö on korostanut MMM:n vapaa-ajan-
kalatalouden kehittämisohjelman toteuttamista.

Keskusjärjestö osallistui Ulkoilufoorumin 6.10. perustamiseen. Laaja yhteistyöjärjestö
edistää jokamiesoikeuksien toteuttamista ulkoilussa.

JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUU TIEDOTTAMINEN

Keskusjärjestö valmisteli jäsenlehden julkaisemista vuoden 2004 alusta. Lehden nimeksi
valittiin kilpailun perusteella Vapaa-ajan Kalastaja. Lehden kustantamisesta tehtiin
sopimus Vapaa-ajankalastuksen Kustannus -osakeyhtiön kanssa. Lehteä päätettiin julkaista
seitsemän numeroa vuonna 2005.
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Kalamies-kalenteri julkaistiin ensimmäistä kertaa keskusjärjestön toimesta. Kalenterin
painos oli 6000 kpl.

Kalasta Kaiken Ikää -cd-romiin kerättiin olennainen jäsenliittojen tuottama kalastus-
harrastuksen opetusmateriaali. Oppaan ensipainos oli 500 kpl ja siitä otettiin myöhemmin
1000 kappaleen lisäpainos. Lisäksi cd-romista tehtiin erillinen internetversio, joka on käytet-
tävissä SVK:n kotisivuilla.

Viisaasti vesillä ja rannoilla -esite tuotettiin osana ympäristökasvatushanketta. Esitteen
painos oli 50 000 kpl. Myös Kalasta Kaiken Ikää -hankkeen esitettä julkaistiin oma 15
000 kpl:n painos.

Hoida kalavetesi -sarjassa julkaistiin taimen- ja rapukantojen hoitoa käsittelevät esitteet.
Molempien painos oli 5000 kpl.

Kalassa Lapissa -esitteen keskusjärjestö julkaisi yhteistyössä Suomen Kalamiesten Kes-
kusliiton kanssa. Esitettä painettiin 22 000 kpl.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä julkaistiin 15 000 kpl:n esite.

Uusintapainokset julkaistiin seuraavista esitteistä:
- Lähde kalaan -sarja, 8 eri esitettä, yhteensä 120 000 kpl
- Koukusta keittiöön, 8 eri esitettä, yhteensä 120 000 kpl
- Onkijan kaloja, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, 10 000 kpl

Kotisivuja muokattiin paremmin toimintaa ja tiedottamista palveleviksi. Sivujen sisältöä
monipuolistettiin ja niillä julkaistiin mm. SOLUKU -hankkeen tuottama luettelo esteet-
tömistä kalapaikoista.

Muu tiedottaminen ja koulutus
Seurakirjeitä postitettiin kaikille jäsenliittojen seuroille vuoden aikana 5 kertaa viestintä-
toimikunnan suunnitelman mukaisesti.

Tiedotteita lähetettiin 18 kpl tiedotusvälineille ja julkaistiin järjestön kotisivuilla. Tiedot-
teiden aiheina olivat järjestön toiminta ja sen kehittyminen, kannanotot ja lausunnot,
ajankohtaiset kalastukseen liittyvät asiat kaiken kaikkiaan.

Tiedotuskurssi Itä-Suomen seurojen tiedottajille järjestettiin 27.11. Osanottajia kurssilla
oli 18.

Koulutusjärjestelmän pohjaksi tarvittavaa koulutuskyselyä täydennettiin vuoden aikana.

Messut
SVK:n oma messuosasto oli 17.-23.3. Kalamessuilla, 17.-18.4. Perhomessuilla, ja 3.-6.6.
Riihimäen Erämessuilla sekä 29. 7.-1.8. Farmari 2005 -näyttelyssä. Lisäksi keskusjärjestön
materiaalia jaettiin muilla alueellisilla messuilla, joille osallistuivat jäsenliittojen piiri-
järjestöt ja seurat.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja kansainvälisen
urheilukalastuksen keskusjärjestön (CIPS) sekä pohjoismaisen urheilukalastusjärjestön
(NSU) toimintaan.

KILPAILUTOIMINTA

Kansallinen kilpailutoiminta jatkui vilkkaana myös vuonna 2004. SM-tason kilpailuiden
ohella  kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien
kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.

SM-pilkki Luumäen Kivijärvellä 14.3. kokosi 3286 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Etelä-
Saimaan Kalamiespiiri.

SM-kiiskipilkki 23.3. Oulun Oritkarissa kokosi parisensataa kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi
Pohjois-Pohjanmaan Kalamiespiiri.

SM-mormuska 3.4. Hauholla, Ilmoilanselällä. Osallistujia oli noin 150. Kilpailun järjeste-
lyistä vastasi Kala-Pirkat Tampereelta.

SM-lohipilkki kisailtiin 4.4. Enonkosken Pirttilahdella. Kilpailun järjestelyistä vastasi Etelä-
Savon Kalamiespiiri / Kaivoksen Kalamiehet. Osanottajia oli 516.

Kesäonginnan SM-kilpailut järjestettiin 1.8. Haapajärvellä. Järjestelyistä vastasi Pohjois-
Pohjanmaan Kalamiespiiri / Haapajärven Vapaa-ajankalastajat. Kilpailuun osallistui noin
1050 onkijaa.

Kilpaonginnan henkilökohtaiset ja seurajoukkueiden Suomen mestaruudet ratkottiin
17.-18.7. Nurmon Hirvijärvellä. Järjestelyistä vastasi SesOnki / Etelä-Pohjanmaan
Kalamiespiiri sekä SVK:n onkijaosto.

SM-heittouistelukisat ja SVK:n mestaruusvetouistelukisat järjestettiin 24.-25.7. Lohjalla.
Järjestelyistä vastasi Uudenmaan Kalamiespiri.

Perhokalastuksen Suomen mestaruus ratkaistiin 7.-8.8. Hossassa, jossa kilpailun järjes-
tämisvastuu oli Suomussalmen Perhokalastajilla. Nuorten SM-kilpailu käytiin 31.7-1.8.
Vilppulassa, jossa järjestelyvastuu oli Mäntän Seudun Perhokalastajilla. Seurajoukkueiden
SM-kisa käytiin Kinnulan Kivijärvellä/Koirajärvellä 19.-20.6. Kilpailun järjestelyvastuu
oli Länsi-Uudenmaan Perhokalastajilla.

SM-laiturikalastus järjestettiin 19.9. Jyväsjärvellä Jyväskylässä. Järjestelyistä vastasi Keski-
Suomen Kalamiespiiri. Osanottajia oli noin 400.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 27.11. Korialla, ja järjestelyistä vastasi Kymenlaakson
Kalamiespiiri.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin 28.-29.8. Porvoon Sarvsalossa. Järjestelyistä
vastasi SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta yhdessä Uudenmaan Kalamiespiirin kanssa.

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason
kilpailuihin.
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Pilkinnän pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestettiin maaliskuun toisena viikonloppuna
Orivedellä. SVK:n joukkue voitti kokonaiskilpailun.

Kilpaonginnan PM-kisat olivat Tanskan Viborgissa. Joukkueen sijoitus oli 4/4.

Kilpaonginnan miesten MM-kilpailut olivat Belgian Willebroekissa ja naisten Portugalin
Cavezissa. Miesjoukkueen sijoitus oli 22/36 ja naisjoukkueen sijoitus oli 11.

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kilpailuun ei osallistuttu.

EM-kilpaonki järjestettiin Sukùrossa, Unkarissa. Joukkueen sijoitus oli 19/25.

Perhokalastuksen MM-kilpailut pidettiin Slovakiassa. Joukkueen sijoitus oli 16.

Toimintavuoden aikana aloitettiin vuoden 2005 kilpaonginnan EM -kilpailujen valmistelut
(Lappeenranta) ja perhokalastuksen vuoden 2007 MM -kilpailujen valmistelut yhteistyössä
Kemi-Tornion Kehittämiskeskuksen kanssa.

JÄRJESTÖN KEHITTÄMINEN, HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Keskusjärjestön jäseniä olivat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja
Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajain Liitto.

Keskusjärjestön aluetoimintaa ja vapaa-ajankalastajapiirejä käsiteltiin järjestön kevät-
kokouksen yhteydessä ja järjestön uusia sääntöjä ja vapaa-ajankalastajapiirien mallisääntöjä
syyskokouksessa ja sen yhteydessä pidetyillä neuvottelupäivillä. Keskusjärjestön syys-
kokous hyväksyi uusien sääntöjen ja vapaa-ajankalastajapiirien mallisääntöjen sisällön.

Alueellisia ideariihiä aluetoiminnan kehittämiseen järjestettiin yhdeksällä eri alueella.
Tilaisuuksiin osallistuivat myös TE-keskuksien kalatalousyksikköjen edustajat. Niiden
tuloksena perustettiin yhteistyöryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan alueiden yhteis-
toimintaa. Varsinaista toimintaa oli vain harvoilla yhteistyöryhmillä ja parhaiten toiminta
käynnistyi Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella.

Järjestön työntekijävoimia kasvatettiin toimenpideohjelman mukaisesti, poikkeuksena
rekistereistä vastaavan työntekijän siirron lykkääminen vuoden 2005 loppuun. Toimen-
pideohjelman edellyttämää toimitilaratkaisua jouduttiin lykkäämään.

Keskusjärjestön kokoukset
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 24.4. Tampereella. Syyskokous pidettiin 21.11.
Riihimäellä. Kokouksen yhteydessä järjestetyllä neuvottelupäivällä käsiteltiin keskus-
järjestön sääntöuudistusta ja vapaa-ajankalastajapiirien mallisääntöjä.

Hallitus
Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi professori Hannu Lehtonen ja varapuheenjohtajana
Jouko Ojanperä. Muina hallituksen jäseninä olivat Taisto Hiekkavirta (21.11. saakka),
Jouko Ojanperä, Tapani Pihlajamäki, Hannu Routio ja Kyösti Sorsa (21.11. alkaen) sekä
asiantuntijajäsenenä Harri Dahlström. Sihteerinä toimi Ilkka Mäkelä. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa.
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Toimikunnat, jaostot ja työryhmät
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Jouni Neuvonen (pj), Sami Kainulainen (siht./SVK), Jouni
Vyyryläinen (kevät 2004), Jani Ollikainen (syksy 2004), Harri Kähärä ja Seppo Pönni.
Toimikunta kokoontui yhden kerran. Lajikohtaisissa jaostoissa toimivat:
- pilkkijaosto: Sirpa Vuohelainen (pj), Seppo Taipale (siht.), Harri Kähärä ja Elmo Olkkola
- onkijaosto: Seppo Pönni (pj), Markku Virtanen (siht.), Jorma Jantunen ja Raimo

Sundström
- perhojaosto: Jouni Vyyryläinen (pj, kevät 2004), Jani Ollikainen (pj, syksy 2004), Matti

Torkkola (siht.), Jukka Levänen, Juha Viista ja Mika Hiltunen (syksy 2004)
- uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Jukka Mantsinen (siht.).

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat Pekka Kaskela (pj), Veli Autti, Eero Hakala,
Ismo Koivula, Timo Lettijeff ja sihteerinä Risto Tarikka. Toimikunta kokoontui kolme
kertaa.

Nuoriso- ja perhetoimikuntaan kuuluivat Kalervo Saarinen (pj), Janne Rautanen (siht.),
jäseninä Pasi Jylhä, Päivi Kultanen-Mäkinen, Kyllikki Ruotsalainen, Kari Skyttä, Jukka
Vetikko ja varajäseninä Tapani Hyvönen ja Jari Pirjeta. Asiantuntijajäsenenä toimi Sami
Kainulainen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa.

Viestintätoimikunta kokoontui kolme kertaa ja siihen kuuluivat Lea Järvisalo (pj), Jaana
Vetikko (siht.), Sulo Tiainen, Jukka Mantsinen, Anni Kaasalainen ja Gunnar Wendell (kevät
2004).

Jäsenlehden väliaikaiseen toimituskuntaan kuuluivat Lea Järvisalo, Ilkka Sailo, Sulo
Tiainen ja Jaana Vetikko. Toimituskunta kokoontui kaksi kertaa ja valmisteli jäsenlehden
julkaisemista.

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kerran. Siihen kuuluivat Lea Järvisalo,
Ilkka Mäkelä, Teemu Mäkelä, Ilkka Sailo ja Sulo Tiainen. Toimituskunta yhdessä
päätoimittaja Veli-Matti Saksin ja toimitussihteeri Jaana Vetikon sekä kalatalouskonsu-
lenttien kanssa laati lehden vuoden 2005 sisältösuunnitelman.

Alue- ja hallintotyöryhmään kuuluivat Pekka Kaskela (pj.), Ilkka Mäkelä (siht.), Jorma
Kaaretkoski, Ismo Koivula, Pekka Rantakari, Raimo Sundström ja Jukka-Pekka Tunkkari.
Työryhmä teki esitykset keskusjärjestön uusiksi säännöiksi, vapaa-ajankalastajapiirien
mallisäännöiksi, vapaa-ajankalastajapiirien aluerajauksiksi ja alueellisen yhteistoiminnan
sisällöksi. Työryhmä kokoontui neljä kertaa.

SVK:n toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista selvittäneeseen
työryhmään kuuluivat Maija Castrén, Harri Dahlström, Pekka Rantakari ja Ilkka Sailo.
Työryhmä kokoontui kerran ja tuloksena valmistui kirjallisuuteen perustuva taustamuistio
asiasta.

Työntekijät
Keskusjärjestössä työskentelivät

- kalatalouskonsulentti Sami Kainulainen 1.1. alkaen; kilpailut, messut, nuoriso- ja
perhetoiminta toimialueena Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä 1.1. alkaen; hallinto, edunvalvonta ja kansainväliset
asiat
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- toimistosihteeri Jaana Piskonen 1.7. alkaen; taloushallinto
- kalatalouskonsulentti Janne Rautanen; nuoriso ja perhetoiminta, toimialueena

Kanta-Häme
- kalatalouskonsulentti Risto Tarikka 1.1. alkaen; kalavedenhoito ja kalastusalue-

toiminta, toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo
- kalatalouskonsulentti Jaana Vetikko 1.1. alkaen; tiedotus, toimialueena Satakunta ja

Varsinais-Suomi.

Tämän lisäksi SVK käytti jäsenliittojensa työntekijäpalveluita.

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olivat alueelliset nuorisotyöntekijät Ville Suhonen (Nuoret
kalalle; Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi), Tapio Peltonen (Kainuu), Antti Vaikkinen
(Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso) ja Timo Hartikainen (Pohjois-Karjala).
Kulukorvauksia vastaan nuorisotyötä tekivät Jukka-Pekka Kynsijärvi (Pohjois-Pohjanmaa),
Silvo Tuomela (Pohjanmaa), Kalervo Saarinen (Pirkanmaa), Olavi Lahtinen (Keski-Suomi),
Jouko Sivonen (Pohjois-Karjala) ja Leo Salmivuori (Varsinais-Suomi).

TALOUS

Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastuksenhoitomaksuvaroilla, eri hankkeisiin koh-
distuneella rahoituksella, hanketuotoilla sekä jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla.
Osan MMM:n osoittamista kalastuksenhoitomaksuvaroista keskusjärjestö jakoi edelleen
jäsenjärjestöjensä toimintaan. Kalastuksenhoitomaksuvarojen käyttöä ohjasi MMM
tulosohjauksen puitteissa.

TE-keskukset avustivat keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimintaa, kalastusalue-edustajien
koulutusta ja tiedottajakoulutusta sekä alueellisen toiminnan kehittämistä.

Valtion liikuntaneuvostolle (opetusministeriö) jätettyä hakemusta saada liikuntajärjestön
asema ei hyväksytty ja siksi keskusjärjestö tai sen jäsenliittojen seurat eivät edelleenkään
saa rahoitusta toimintaansa liikuntamäärärahoista.

Keskusjärjestön tilintarkastajina toimivat KHT Lars Winberg ja Tapio Lönn.

JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ

SVK oli Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA), kansainvälisen kilpailukalas-
tuksen järjestön (CIPS) ja pohjoismaisen urheilukalastusjärjestön (NSU) jäsen. SVK kuului
jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön.

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Toimintavuoden aikana keskusjärjestö antoi seuraavat lausunnot ja kannanotot:
- Lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi alueellisten neuvoa-antavien toimi-

kuntien perustamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa 2.1. maa- ja metsätalous-
ministeriölle
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- Kommentit Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjailu rannoilla -ympäristö-
oppaan luonnokseen 10.2. ympäristöministeriölle

- Lausunto yhteisön toimintasuunnitelman kehittämiseen ankeriaskantojen hoita-
miseksi 24.2. maa- ja metsätalousministeriölle

- Lausunto meritaimen kalastuksesta yleisellä vesialueella meressä 22.3. Uudenmaan
ja Kaakkois-Suomen TE-keskuksille

- Lausunto MMM:n asetusluonnoksesta saimaanhylkeen elinolosuhteiden ja lisään-
tymisen turvaamiseksi asetettavista kalastusrajoituksista Saimaalla 24.3. maa- ja
metsätalousministeriölle

- Lausunto asiakirjasta Johannesburgin päätökset: arvio luonnonvaroja ja maaseutua
koskevista toimenpiteistä 21.6. maa- ja metsätalousministeriölle

- Lausunto tarkkailutyöryhmän (MMM) raportista 22.6. maa- ja metsätalousminis-
teriölle

- Lausunto Kalaistutusten kehittämistyöryhmän muistiosta 5.8. maa- ja metsätalous-
ministeriölle

- Lausunto kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportista 26.8.
maa- ja metsätalousministeriölle

- Lausunto MMM:n asetusluonnoksesta koskien Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen,
Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamista Gyrodactylus salaris -loisen
leviämiseltä 27.8. maa- ja metsätalousministeriölle

- Lausunto valtion vuoden 2005 tulo- ja menoarvion kalatalousosuudesta 22.10.
valtionvarainvaliokunnan maatalousjaokselle

- Lausunto vesilakitoimikunnan mietinnöstä 8.11. oikeusministeriölle.

28.2.2005 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty 23.4.2005 Keskusjärjestön kevätkokouksessa.
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