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Vuosi �005 oli keskusjärjestön 6. toimintavuosi. Sen aikana hyväksyttiin keskusjärjestön 
uudet säännöt, perustettiin vapaa-ajankalastajapiirit ja siirrettiin työntekijöitä jäsenliitoilta 
keskusjärjestöön. 

Vapaa-ajankalastajien neuvonnan keskeisenä teemana oli edelleen kalastusharrastuksen 
lisääminen lasten ja ikääntyneiden ihmisten parissa Kalasta Kaiken Ikää -hankkeella. 
Nuorisotoiminnassa Kaverin Kanssa Kalaan -hanke tavoitti noin �0 000 koululaista.

Maksuttomien ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien puolustaminen oli päätehtäviä 
vapaa-ajankalastuksen edistämisessä.

Vapaa-ajankalastusta tehtiin tunnetuksi ja alan harrastajia neuvottiin jakamalla yhteensä 
�00 000 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.

lapseT, nuoreT ja perheeT

Valtakunnallisia leirejä järjestettiin kaksi. Pomarkun Kalajussit järjestivät valtakunnallisen 
nuortenleirin 19.–�1.7. Pomarkun Kynäsjoella. Helsingin kalamiespiiri järjesti valtakun-
nallisen perheleirin Hangon Bengtsårassa 1.–5.8. Leireille osallistui noin 40 nuorta.

Valtakunnallisten leirien lisäksi jäsenliittojen piiriorganisaatiot järjestivät noin �0 leirita-
pahtumaa, joihin osallistui yhteensä arviolta 500 nuorta. Kalaseurojen leiritilaisuuksia oli 
arviolta 100 ja niihin osallistui noin 3000 lasta ja nuorta.

Onki- ja perhepäiviä, joihin toimikunta hankki ja välitti mitalit, järjestettiin noin 150 eri 
puolilla maata. Tilaisuuksiin osallistui noin 7000 henkilöä, joista nuoria noin 4000. 

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin �7.–�8.8. Savonrannalla. Kilpailun järjesti 
Etelä-Savon kalamiespiiri SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan tukemana. Kilpailuun 
osallistui 6 joukkuetta.

Uutena toimintamuotona käynnistettiin Kalakerhot Käyntiin -kilpailu. Se on kala- ja 
eräseuroja nuoriso- ja valistustoimintaan kannustava kilpailumuoto. Kilpailuun otettiin 
mukaan �0 seuraa, joille toimitettiin usean sadan euron arvosta kerhotoiminnan askartelu-
välineitä ja askartelukansio. Lisäksi jokaisen seuran toimintakuluja maksettiin 100 eurolla. 
Kilpailuun osallistuneet seurat tavoittivat tapahtumissaan noin 4000 lasta ja varsinaiseen 
kerhotoimintaan osallistui noin 300 lasta.

SVK:n vuosivaapusta järjestettiin nuorille suunnittelukilpailu. Kilpailuun osallistui 35 
nuorta kalastajaa. Kilpailun voitti Ville Vänskä Uimaharjulta.

Vapaa-ajan Kalastajassa nuorilla oli oma Nuorten Tärppi -sivunsa, jossa oli nuorille suun-
nattuja ja nuorten kirjoittamia juttuja. Nuorille ja lapsille tarkoitettua, 8 erilaista Lähde 
kalaan -esitettä jaettiin yhteensä noin 50 000 kappaletta. Päiväkoti-ikäisille lapsille jaettiin 
messuilla, muissa yleisötapahtumissa ja suoraan päiväkoteihin Onkijan kaloja -opasta 
yhteensä noin 10 000 kappaletta. Lisäksi keskusjärjestön kotisivuilla oli nuorten sivusto.
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Hankkeet
Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjassa oli välivuosi, jolloin valmisteltiin vuoden �006 
kampanjaa. Kummien toiminta koulurintamalla oli silti vilkasta. Toiminnasta on tullut 
jatkuvaa ja kummit ovat luoneet hyvät suhteet alueensa koululaitoksiin. 

Suurimpana yksittäisenä tapahtumana järjestettiin elokuun lopulla Tampereen koululaisille 
perinteinen kalapolkutempaus Pyynikillä. Kahden päivän aikana 600 koululaista pereh-
dytettiin kalastukseen. Maaliskuussa järjestettiin Ähtärissä lasten minimiljoonapilkki, 
johon osallistui �50 alle 18-vuotiasta. Kalapolkutempauksia ja muita koululaistapahtumia 
järjestettiin lukuisia eri puolella maata. Kummien järjestämiin tempauksiin on osallistunut 
arviolta 4000 lasta. Yhteensä tempauspäivillä ja kummien koulureissuilla tavoitettiin noin 
�0 000 koululaista. Kaverin Kanssa Kalaan lehteä jaettiin tapahtumien yhteydessä noin 
10 000 kappaletta.

Kaverin Kanssa Kalaan -kummitoiminnasta on tullut monille seuroille tärkein nuoriso-
toimintamuoto. Seuroja, joiden kummit tavoittavat yli 1000 lasta vuodessa, on useita. 
Aktiivista toimintaa on muun muassa Loviisassa, Tampereella, Nokialla, Kajaanissa, 
Oulussa ja Helsingissä. 

Myös Kalasta kaiken ikää -hanke on vakiinnuttanut asemansa. Yhteistyötä tehtiin muun 
muassa Suomen 4H-liiton ja Parasta lapsille ry:n kanssa. Yhteistyötahojen leireillä ja muissa 
tapahtumissa järjestettiin kalastusohjausta 40 tapahtumassa, joissa tavoitettiin noin 800 
lasta. Kalastusohjauksesta vastasivat kalakummit ja palkatut nuorisotyöntekijät. 4H-liitto 
on tuottanut myös TOP (tekemällä opit parhaiten) -tehtäviinsä kalastukseen perehdyttäviä 
tehtäviä. Aineisto on muokattu SVK:n tuottamasta valistusmateriaalista.

SVK teki yhteistyösopimukset Parasta Lapsille ry:n sekä 4H-liiton kanssa. Sopimuksissa 
määritellään toiminnan sisältö sekä vastuukysymykset.

Nuoret kalalle -hanketta jatkettiin loppusyksystä alkaen Lounais-Suomen ja Hämeen 
vapaa-ajankalastajapiirien alueilla. Molemmille piireille palkattiin alueelliset nuorisotyön-
tekijät määräaikaisiin työsuhteisiin. 

Kaupunkiseurojen nuorisotoiminnan kehittämishanke saatettiin loppuun Päijät-Hämeen 
alueella. Hanke toteutettiin myös Itä-Helsingissä. Hankkeessa kehitettiin seurojen välistä yh-
teistyötä ja pyrittiin hankkimaan toimintaan toimitiloja yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Muut hankkeet
Yhdessä Kalatalouden Keskusliiton kanssa keskusjärjestö osallistui koululaisten kalastushar-
rastuksen 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-keskuksien myöntämillä kalastuksenhoitomaksuvaroilla keskusjärjestö palkkasi ly-
hyeksi ajaksi neljä alueellista työntekijää Keski-Suomeen, Lappiin ja Pohjois-Karjalaan 
sekä yhteisen työntekijän Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen TE-keskuksien alueelle. 
Työntekijöiden työsuhteiden pituus vaihteli kolmesta kymmeneen kuukauteen. Aluetyön-
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tekijöiden tärkeimpinä tehtävinä oli tukea kummeja nuorisotoiminnassa, opettaa kalastusta 
yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksissa ja avustaa paikallisia kala- ja eräseuroja sekä piirejä 
nuorisotoiminnassa. Aluetyöntekijät opastivat yhteensä noin 3000 nuorta kalastukseen.

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. 
Erilaisissa tilaisuuksissa SVK jakoi �0 erilaista esitettä yhteensä �00 000 kappaletta, josta 
lapsille ja nuorille tarkoitetun materiaalin osuus oli 60 000 kappaletta. Lisäksi jaettiin muita 
kalastusharrastukseen liittyviä julkaisuja. 

Kestävä kehitys ja vesiluonnon suojelu
Keskusjärjestö painotti esitteissään ja koulutustilaisuuksissaan luontaisesti lisääntyvien 
kalakantojen monipuolista käyttöä. Kalastusalue-edustajien koulutuksessa kestävä kalastus 
ja ympäristönsuojelu olivat vuoden koulutusteemoja. Myös kalakantojen suojelu oli esillä 
keskusjärjestön koulutuksessa.

Viisaasti Vesillä ja Rannoilla -opasta jaettiin Metsähallituksen opastus- ja toimipisteiden, 
ympäristökeskusten ja rannikon kuntien kautta yhteensä �0 000 kappaletta. Esitettä jaettiin 
vapaa-ajankalastusjärjestöjen tilaisuuksissa, tapahtumissa ja messuilla. 

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

Vesipuitedirektiivin toteuttamiseen keskusjärjestö osallistui asettamalla edustajia alueel-
lisiin yhteistoimintaryhmiin.

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

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

kalasTusalueToiminTa

Kalastusalue-edustajien koulutus
Kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajille suunnatussa koulutuksessa keskeisinä tavoit-
teina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien lisääminen. 
Kala- ja ympäristötoimikunta järjesti neljä alueellista vapaa-ajankalastuksen ja kalastus-
aluetoiminnan kehittämisseminaaria, joissa oli 95 osanottajaa. Kalastusalue-edustajien ja 
muiden kalastusaluetoimijoiden lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin kalastusjärjestöjen ja kuntien 
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edustajia. Koulutusohjelmaan kuului muun muassa kalastusalueet ympäristöedun valvoji-
na, lähikalastuspaikkojen kehittäminen, osakaskuntien ja kalastusalueiden yhteistoiminta, 
yhteistoiminta SVK:n jäsenjärjestöjen kesken, hoitokalastus, kestävä vapaa-ajankalastus ja 
kalastuksen ohjaus sekä alueelliset kysymykset. Tämän lisäksi jäsenjärjestöillä oli paikal-
lisia kalastusaluetoimintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia. Nimettyjä kalastusalue-edus-
tajia SVK:n jäsenjärjestöillä on noin 360 henkilöä. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli 
löytää uusia toimijoita kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajiksi, joita tavoitettiinkin 
alueellisilla seminaareilla.

Avainkalastusalueiden toiminnan kehittämistä jatkettiin yhteistyössä TE-keskusten kala-
talousyksiköiden kanssa. 

Kalastusaluetoimintaa varten valmistui SVK:n tuottamana hoitokalastusesite etenkin 
rehevöityneiden särkikalavaltaisten vesien hoitamiseen

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

Vuoden 2005 kalastusalueeksi valittiin Vammalan seudun kalastusalue Satakunnasta. 

maTkailuToiminTa 
Keskusjärjestö perusti vuoden aikana matkailutoimikunnan suunnittelemaan vuosien 
�006–�010 toimintaa ja vastaamaan kalastusmatkailuun liittyvien tavoitteiden toteutta-
misesta SVK:ssä vuodesta �006 alkaen. 

SVK osallistui vuoden �007 perhokalastuksen MM-kilpailun kehittämiseen ja markkinoin-
tiin yhdessä Kemi–Tornio-alueen kehittämiskeskuksen kanssa. SVK on päävastuullinen 
kilpailun järjestäjä. Perhokalastuksen MM-kilpailu järjestetään Kemi–Tornio-seudulla 
13.–�0.6.�007. Kilpailun pääpaikkana on Simojoki. MM-kilpailuun saapuu joukkueita noin 
�0 maasta, ja se on merkittävä suomalaisen kalastusmatkailun edistämis- ja markkinointi-
tapahtuma. Suunniteltiin kehittämiskeskuksen kanssa laajaa, kalastuskohteita kartoittavaa 
ja matkailuyrittäjiä kouluttavaa kalastusmatkailuhanketta Lapin alueelle. 

SVK valisti Lappiin kalastamaan suuntaavia Kalassa Lapissa -esitteellä, jonka matkai-
lijoille tarkoitetun sisällön muodostavat kalastuksen lupajärjestelmä ja -maksut, kestävä 
kalastus, oikeudet ja velvollisuudet, Lapin kalapaikat ja kalasto sekä tietoa lohiloisesta. 
Esitettä jaetaan �� 000 kappaletta matkailijoiden käyntikohteissa, kuten Metsähallituksen 
opastuskeskuksissa, alan liikkeissä ja tapahtumissa.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin useita kalastusmatkailukohteita. Kalamieskalen-
terissa tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokien kalastusjärjestelyistä sekä Lapin kalastosta 
ja kalastuksesta.

Keskusjärjestö laati kalastusmatkailun toimintasuunnitelman vuosille �006–�010. Suunni-
telmaan sisältyy kalastusmatkailun kehittämisessä, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa 
toimiminen. Suunnitelmassa on vuosittaista maatila- ja kalastusmatkailuyrittäjille järjes-
tettävää koulutusta, sekä muuta kalastusmatkailun edistämistä neuvonnan keinoin.
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Vapaa-ajankalasTuksen edisTäminen

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 muun muassa Tornionjoen rajajokisopimukseen ja Tenojoen kalastus-
sääntöihin.  MMM:n valtakunnallisen vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelman toteut-
tamisesta antamassaan lausunnossa keskusjärjestö vaati ohjelman pikaista toteuttamista.

jäsenlehTi, julkaisuT ja muu TiedoTTaminen

Vapaa-ajan Kalastaja
Keskusjärjestö ryhtyi vuoden alusta julkaisemaan Vapaa-ajan Kalastaja -nimistä jäsenlehteä. 
Lehti ilmestyi 7 kertaa ja sen levikki oli 55 000 kappaletta.

Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa muun muassa eri 
kalastusmuodoista, kalankäsittelystä, kalapaikoista, uusista välineistä sekä lainsäädännöstä 
ja viranomaisten päätöksistä. 

Vapaa-ajan Kalastaja postitettiin keskusjärjestön jäsenille ja lehden tilaajille. Lisäksi sitä 
jaettiin keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten osastoilla messuilla, näyttelyissä ja muissa 
tapahtumissa yhteensä noin �5 000 kappaletta.

Julkaisut
Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 6000 kappaleen painoksena.

Hoida kalavetesi -sarjassa kala- ja ympäristötoimikunta julkaisi hoitokalastusesitteen, 
painos 5000 kappaletta.

Uusintapainokset julkaistiin seuraavista esitteistä ja oppaista:

Kaverin Kanssa Kalaan -opas, �0 000 kappaletta,

Lähde kalaan -sarja, 8 eri esitettä, yhteensä 80 000 kappaletta,

Koukusta keittiöön, 8 eri esitettä, yhteensä 160 000 kappaletta ja

Onkijan kaloja, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, �0 000 kappaletta.

Kotisivuja kehitettiin kattavammaksi ja paremmin palveleviksi, niihin lisättiin isompina 
kokonaisuuksina ennätyskalasivusto ja Laatu-Apajat.

Muu tiedottaminen ja koulutus
Keskusjärjestölle laadittiin koulutusjärjestelmä, joka otetaan käyttöön vuoden �006 alusta. 

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin oma suunnitelma. Seurakirjeitä postitet-
tiin jäsenseuroille 4 kappaletta, vapaa-ajankalastajapiireille meni yksi kirje ja tiedotteita 
ajankohtaisista aiheista lähti �0 kappaletta. SM-kilpailujen tiedottamista varten tehtiin 
suositukset.
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Keskusjärjestön viestintästrategian laatiminen aloitettiin määrittelemällä viestinnän nykytila 
sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille �006–�010.

SVK:n graafiset ohjeet ja asiakirjamallit tehtiin ja otettiin käyttöön vuoden alusta.

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus uutisen laatimisesta.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan 
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 88 kappaletta ja suurkalastajan kultainen 
ansiomerkki myönnettiin 34 lajin suurimman kalan pyytäjälle.

Messut
SVK:n oma messuosasto oli 9.–10.4. Perhomessuilla Tampereella, Pohjois-Suomen erä-
messuilla 19.–��.5. Oulussa, Korian erämessuilla 10.–1�.6. Korialla, Farmarissa �9.–31.7. 
Tampereella ja Elmassa �5.–�7.11. Helsingissä. Muilla alueellisesti merkittävillä messuilla 
SVK avusti paikallisia toimijoita messuille osallistumisessa.

kansainVälinen ToiminTa 
Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja kansainvälisen 
urheilukalastuksen keskusjärjestön (CIPS) sekä pohjoismaisen urheilukalastusjärjestön 
(NSU) toimintaan. SVK osallistui EAA:n vuosikokoukseen Tanskassa ja EAA:n pohjoisen 
ryhmän kokoukseen Ruotsissa.

EU:n Itämeren alueellisen kalastusneuvoston kokouksen valmisteluun SVK on osallistunut 
yhteistyössä EAA:n Itämeren alueen järjestöjen ja EAA:n pohjoisen ryhmän kanssa.

kilpailuToiminTa

Kansallinen kilpailutoiminta jatkui vilkkaana myös vuonna �005. SM-tason kilpailuiden 
lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien 
kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.

Kansallinen kilpailutoiminta
SM-pilkki Inarissa Ivalojoen Jokisuunselällä 16.4. kokosi 149� kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Lapin Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja 
SVK:n kotisivuilla.

SM-kesäonki Huittisissa Loimijoella 7.8. kokosi 1�00 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Sa-
takunnan Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n 
kotisivuilla.

SM-lohipilkki Hämeenlinnassa Aulangonjärvellä 19.3. kokosi 441 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Etelä-Hämeen Kalamiespiiri yhteistyökumppaneineen. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.
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SM-rautu-pilkki Inarissa Tuulispääjärvellä 14.4. kokosi 436 kilpailijaa. Järjestelyistä vas-
tasi Lapin Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:
n kotisivuilla.

SM-laiturikalastukseen Lappeenrannan Rapasaaressa 18.9. osallistui 3�� kilpailijaa. Jär-
jestelyistä vastasi Etelä-Saimaan Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-mormuska 3.4. Joroisten Joroisselällä kokosi 110 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi 
Vapa Varkaus -seura yhteistyökumppaneineen. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kilpaonki Seinäjoen Hirvijärvellä �3.–�4.7. kokosi 1�7 kilpailijaa. Kilpaonginnan 
SM-seurajoukkue ratkottiin samanaikaisesti. Järjestelyistä vastasi Etelä-Pohjanmaan Kala-
miespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-heittouistelu Tervon Koskivedellä �3.7. kokosi �6 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi 
Pohjois-Savon Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja 
SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetomestaruuskisat Tervon Koskivedellä �4.7. kokosi 18 venekuntaa. Järjestelyistä 
vastasi Pohjois-Savon Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhoon Pomarkussa 3.–4.9. osallistui 40 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Pomarkun 
Kalajussit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu käytiin 17.–18.9. Karkkilassa Karjaanjoella. Kilpai-
luun osallistui �0 joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat.

SM-kelluntarengas -perhokalastuksen kilpailu käytiin �0.8. Perniössä Lohenrankaalla. 
Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran. Kilpailuun osallistui 1� kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin �6.11. Tampereella. Kysymykset laati SVK:n kalatalo-
uskonsulentti ja kalastusmestari Seppo Hikipää. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 1/�006 ja SVK:n kotisivuilla.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin �7.–�8.8. Savonrannan seurakunnan leirikeskuk-
sessa. Järjestelyistä vastasi Etelä-Savon Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason 
kilpailuihin.

MM-kilpaonki ratkottiin 9.–10.7. Saimaan kanavalla. Joukkueeseen kuuluivat Lasse 
Laukkarinen, Tero Isokorpi, Sami Kainulainen, Jouni Lillman ja Seppo Pönni. Joukkueen 
sijoitus oli 7/30. Henkilökohtaisessa kilpailussa Lasse Laukkarisen sijaluku oli 1�/163. 
Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5. Tulokset ovat lisäksi Internetissä 
sivulla www.vapaa-ajankalastaja.fi/angling.
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Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa järjestettiin Italiassa Umbertidessä 11.–1�.6. 
Tevere-joella. Suomea kisoissa edustivat Jouni Lillman, Esa Kervinen, Tommi Kaarakai-
nen, Lasse Laukkarinen ja Matti Sakkara. Suomen sijoitus oli 16. Kilpailusta on kirjoitettu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Kilpaonginnan naisten MM-kilpailu järjestettiin Kroatiassa Jarun-järvellä �0.–�1.8. Jouk-
kueeseen kuuluivat Arja Taponen, Tuula Arila, Tuula Punttila, Riitta Isokorpi ja Leila 
Matikainen. Joukkueen sijoitus oli 1�. Henkilökohtaisessa kilpailussa Leila Matikaisen 
sijoitus oli �6. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan kalastaja -lehdessä 6.  

MM-perhokalastus WFFC �005 järjestettiin Ruotsissa Lyckselessä 16.–��.8. Suomen 
joukkueeseen kuuluivat Jarkko Suominen, Ville Vainio, Harri Hytönen, Markus Tandefelt 
ja Markku Ojala. Kapteenina toimi Petter Nissén. Joukkue saavutti MM-hopeaa. Mukana 
oli �1 eri maata. Henkilökohtaisessa kilpailussa paras suomalainen Jarkko Suominen si-
joittui 4:nneksi samalla pistemäärällä pronssimitalistin kanssa. Kilpailusta on kirjoitettu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5.

EM-perhokalastus järjestettiin Puolassa Leskossa 14.–19.6. Suomen joukkueeseen kuului-
vat Ville-Antti Jaakkola, Ville Vainio, Petri Virolainen, Jukka Levänen ja Antti Vappula. 
Kapteenina toimi Antti Vappula. Joukkue saavutti sijan 7. Mukana oli 19 joukkuetta. Hen-
kilökohtaisessa kilpailussa paras suomalainen Ville-Antti Jaakkola sijoittui sijalle 16. 

Pilkinnän PM-kilpailu järjestettiin maaliskuussa Norjassa. Kilpailun kokonaisvoitto tuli 
Suomeen. Suomen joukkueeseen kuuluivat (miehet) Juha Rantala, Lasse Laukkarinen ja 
Jari Rämö, (miesveteraanit) Matti Toivanen, Tauno Tammi ja Harri Hietakangas, (naiset) 
Kaija Vainio, Irma Floor ja Tuula Punttila, (naisveteraanit) Maija Pesonen, Impi Marttinen 
ja Asta Honkonen, (nuoret) Markku Kovanen, Toni Neuvonen ja Teemu Hakala. Kaptee-
nina toimi Jouni Neuvonen. 

Mormuskoinnin MM-kilpailuita vastaava Kultaisen Kalan Cup järjestettiin Venäjällä hel-
mikuussa. Suomen joukkueeseen kuuluivat Elisa Saarela, Martti Laitala, Vesa Kuusela, 
Olli Saarela ja Harri Nikula. Joukkueen kapteenina oli Elmo Olkkola. Joukkueen sijoitus 
oli 5. 

Kilpaonginnan PM-kisat olivat Ruotsin Borlängessä 30.–31.7. Nuorten joukkueeseen 
kuuluivat Jonne Holkko, Jarno Martikainen ja Erkki Lavonen. Miesten joukkueeseen 
kuuluivat Pekka Rantala, Tom Sirviö ja Matti Viskari. Joukkueen sijoitus oli 3. Kilpailusta 
on kerrottu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

järjesTön kehiTTäminen, hallinTo ja TyönTekijäT

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

Keskusjärjestön kevätkokous hyväksyi keskusjärjestölle uudet säännöt, joissa järjestön 
varsinaisiksi jäseniksi tulivat alueelliset vapaa-ajankalastajapiirit. Vapaa-ajankalastajapii-
rejä perustettiin vuoden aikana kaikkiaan 13. 

SVK:n syyskokous vahvisti 1� vapaa-ajankalastajapiirin rajat. Syyskokouksen yhtey-
dessä pidettiin neuvottelupäivä, joka käsitteli järjestön toimintaa ja tavoitteita vuosille 
�006–�010.
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Järjestön työntekijävoimia kasvatettiin toimenpideohjelman mukaisesti, poikkeuksena 
rekistereistä vastaavan työntekijän siirron lykkääminen vuoden �005 loppuun. Toimenpi-
deohjelman edellyttämää toimitilaratkaisua jouduttiin lykkäämään.

Keskusjärjestön kokoukset
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin �3.4. Vantaalla. Syyskokous pidettiin �7.11. Tam-
pereella. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin �6.11. keskusjärjestön neuvottelupäivä. 

Hallitus
Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi professori Hannu Lehtonen ja varapuheenjohtajana 
Jouko Ojanperä ja muina hallituksen jäseninä olivat Tapani Pihlajamäki, Hannu Routio ja 
Kyösti Sorsa sekä asiantuntijajäsenenä Harri Dahlström. Sihteerinä toimi Ilkka Mäkelä.  
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa.

Toimikunnat, jaostot ja työryhmät
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Jouni Neuvonen (pj), Sami Kainulainen (siht.), Jani Ol-
likainen, Tapani Kurki ja Seppo Pönni. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Lajikohtaisissa 
jaostoissa toimivat:

pilkkijaosto: Tapani Kurki (pj), Seppo Taipale (siht.), Harri Kähärä ja Elmo Olkkola,
onkijaosto: Jorma Jantunen (pj), Markku Virtanen (siht.) Jorma Jantunen ja Jaakko 
Knaapila,
perhojaosto:  Jani Ollikainen (pj), Matti Torkkola (siht.), Jukka Levänen, Juha Viista 
ja Mika Hiltunen,
uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Jukka Mantsinen (siht.).

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat Pekka Kaskela (pj), Eero Hakala, Ismo Koivu-
la, Timo Lettijeff ja sihteerinä Risto Tarikka. Toimikunta kokoontui 3 kertaa. Toimikunnan 
yhteydessä toimi matkailujaosto, johon kuuluivat Pekka Kaskela (pj), Matti Kettunen ja 
sihteerinä Petter Nissén.

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Kalervo Saarinen ja sihteerinä 
Janne Rautanen. Muita toimikunnan jäseniä olivat Pasi Jylhä, Päivi Kultanen-Mäkinen, 
Kyllikki Ruotsalainen, Kari Skyttä, Jukka Vetikko sekä SKK:n varajäsenenä Tapani Hy-
vönen ja SUKL:n varajäsenenä Jari Pirjeta. Asiantuntijajäsenenä toimi Sami Kainulainen. 
Toimikunta kokoontui 3 kertaa.

Viestintätoimikunta kokoontui � kertaa, ja siihen kuuluivat Lea Järvisalo (pj), Sulo Ti-
ainen, Jukka Mantsinen, Anni Kaasalainen ja sihteerinä Jaana Vetikko. 

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui � kertaa. Siihen kuuluivat Lea Järvisalo, 
Ilkka Mäkelä, Teemu Mäkelä, Ilkka Sailo ja Sulo Tiainen. Toimituskunta yhdessä päätoi-
mittaja Veli-Matti Saksin ja toimitussihteeri Jaana Vetikon sekä kalatalouskonsulenttien 
kanssa laati lehden vuoden �006 sisältösuunnitelman ja alustavan sisältösuunnitelman 
vuodelle �007.

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

▪
▪

▪

▪
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Työntekijät
Keskusjärjestössä työskentelivät 

kalatalouskonsulentti Sami Kainulainen: kilpailut, messut, nuoriso- ja perhetoiminta, 
toimialueena Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa, 
toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä: hallinto, edunvalvonta ja kansainväliset asiat
kalatalouskonsulentti Petter Nissén 1.1. alkaen: kala- ja ympäristötoimikunta,  
toimialueena Lapin ja Oulun läänit
toimistosihteeri Jaana Piskonen: taloushallinto,
kalatalouskonsulentti Janne Rautanen: nuoriso ja perhetoiminta,  
toimialueena Kanta-Häme,
kalatalouskonsulentti Risto Tarikka: kalavedenhoito ja kalastusaluetoiminta,  
toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo,
kalatalouskonsulentti Jaana Vetikko: tiedotus,  
toimialueena Satakunta ja Varsinais-Suomi. 

Tämän lisäksi SVK käytti jäsenliittojensa työntekijäpalveluita.

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olivat alueelliset nuorisotyöntekijät Paavo Paldanius (Nuoret 
kalalle, Häme), Janne Tarkiainen (Nuoret Kalalle, Satakunta ja Varsinais-Suomi), Tapio 
Peltonen (Kainuu), Antti Vaikkinen (Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso), Reijo 
Kallunki (Lappi) ja Timo Hartikainen (Pohjois-Karjala). Kulukorvauksia vastaan nuo-
risotyötä tekivät Kalervo Saarinen (Pirkanmaa), Olavi Lahtinen (Keski-Suomi) 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. MMM ohjasi kalastuksenhoitomaksuvarojen käyttöä ohjasi 
tulosohjauksen puitteissa.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset avustivat keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimintaa, 
kalastusalue-edustajien koulutusta ja tiedottajakoulutusta sekä alueellisen toiminnan ke-
hittämistä. 

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 ja ennätyskalalautakun-
taan sekä Ulkoilufoorumiin.

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
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lausunnoT ja kannanoToT

Toimintavuoden aikana keskusjärjestö antoi seuraavat lausunnot ja kannanotot:
Lausunto Tornionjoen rajajokisopimuksesta 7.3.�005
Lausunto monnin palauttamisesta Hämeeseen 30.3.�005
Vastaus RKTL:n harmaahyljekyselyyn 11.5.�005
Lausunto kalastusoppaan ammattitutkinnon perusteista 18.8.�005
Lausunto BKD-asetuksesta �6.08.�005
Kannanotto MMM:n valtakunnallisen vapaa-ajankalatalouden  
kehittämisohjelman toteuttamisesta 14.11.�005
Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisiin  
kalastussääntöneuvotteluihin liittyen 15.11.�005
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden  
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksusta 1�.1�.�005
Lausunto Suomen elinkeinokalatalouden kansallinen strategiasuunnitelma  
�007 - �013 -asiakirjan luonnoksesta 15.1�.�005
Lausunto merimetson kannanhoitosuunnitelmasta 16.1�.�005.

�8.�.�005 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Toimintakertomuksen taitto: Viestintätoimisto Konttuuri / Anni Kaasalainen


