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kertomuS VuoDen 2011 toiminnaSta

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintatavoitteet vuosille 2008–2012, 
hyväksytty toimintasuunnitelma ja MMM:n järjestölle antamat tulostavoitteet. Raportti 
tavoitteiden toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä.

Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja 
niiden 575 jäsenseuraa yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja 11 työntekijän kanssa.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita kalastusalan hallinnon ja järjestöjen ohella olivat lasten ja 
nuorten järjestöt, Metsähallitus ja kalastusalan kaupalliset lehdet.

1 lapSet, nuoret ja perHeet

koulutuS, leirit, kilpailut ja muut tapaHtumat

Nuorisotoimijoiden koulutukset järjestettiin eteläisellä ja pohjoisella alueella. Pohjoiseen 
koulutukseen Rokualle syyskuussa osallistui 12 nuoriso-ohjaajaa sekä kolme Nuori vetäjä 
-koulutettavaa. Eteläiseen koulutukseen Karjalohjalle lokakuussa osallistui 12 nuoriso-
ohjaajaa ja kuusi Nuori vetäjä -koulutettavaa.

Keskusjärjestön valtakunnallisia leirejä järjestettiin kolme ja lisäksi yksi kansainvälinen 
leiri.

Valtakunnallinen pilkkileiri järjestettiin Hämeenkoskella 3.–6.3. Leirille osallistui 17 nuorta.

Perheleiri järjestettiin 5.–8.7. Tanhuan leirikeskuksessa Kuhmoisissa. Leirille osallistui 
17 osanottajaa. 

Taivalkosken Ylimaassa 29.6.–3.7. järjestetylle nuorten leirille osallistui 17 nuorta. 

Kansainväliselle Korpitaimen leirille Parkanoon 18.–22.7. tuli 4 vierasta Virosta. Leirille 
osallistui yhteensä 20 nuorta. Yrityksestä huolimatta osallistujia muista Pohjoismaista ei 
saatu mukaan.

Keskusjärjestön järjestämien leirien lisäksi piirien ja jäsenseurojen järjestämiä leirejä oli 
yli 150, joihin osallistui noin 2000 nuorta.

Seuroja kannustettiin nuorten kalakerhojen käynnistämiseen Kalakerhot Käyntiin -kilpai-
lulla. Kilpailuun hyväksyttiin mukaan 10 seuraa tai seurayhtymää. Kilpailuun osallistuneet 
seurat järjestivät yhteensä noin 150 kerhoiltaa tai muuta kerhotapahtumaa. Nuorten osal-
listumiskertoja kertyi yhteensä noin 2000. Kerhojen ulkopuolissa tilaisuuksissa kilpailuun 
osallistuneet seurat tavoittivat noin 2000 nuorta. 

Kilpailun voitti Kiteen kalakaverit. Toiseksi sijoittui Lahden seudun nuoret pyytäjät ja 
kolmanneksi Tuusulanjärven urheilukalastajat. Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat 
Lakkatuote Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab sekä Samfishing Oy.
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Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä kolmatta vuotta. 
Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 61 nuorta ja hopeisen merkin 12 nuorta.

Keskusjärjestö toimitti mitalit noin 130 nuorten onki- ja perhepäivään. Tilaisuuksiin 
osallistui arviolta 4000 henkilöä, joista 3000 oli nuoria.

Valtakunnallista pilkkiviikkoa vietettiin viikolla 12. Lapsille ja nuorille järjestettiin yli 
80 pilkkitapahtumaa, joista pääosa oli pilkkiviikolla. Tapahtumat houkuttelivat kaikkiaan 
4923 pilkkikalastuksen ystävää, joista suurin osa oli lapsia ja nuoria. Heitä opasti 474 
SVK:n piirien ja seurojen pilkinnän taitajaa. Pilkkiviikon päätapahtuma oli Ristiinassa. 
Pilkkitapahtumat saivat laajasti julkisuutta. Tapahtuma oli esillä ainakin 30 lehdessä ja 
kahdeksalla radioasemalla. TV kuvasi kuudessa eri tapahtumassa.

Valtakunnallisen pilkkiviikon aikana järjestettiin myös Virtuaalinen pilkkiviikko. Virtuaali-
pilkinnän avulla kansalaisia houkuteltiin tutustumaan pilkkimiseen pelaamalla pilkkipeliä. 
Pilkkipelinä toimi tapahtumaa varten muokattu ProPilkki2-pelin versio, johon oli tehty 
automaattinen tuloslaskenta. Kilpailun voittaja palkittiin yhteistyökumppanien lahjoittamin 
kalastusvälinein. Tapahtumaan osallistui 417 virtuaalipilkkijää, ja pelattuja pelejä kertyi 
viikon aikana 3728.

Vapapäivä järjestettiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa 11.6. Vapapäivänä nuoret 
saivat kalastaa ilmaiseksi 14 Metsähallituksen kalastuskohteessa. Oppia ja neuvoja tar-
vitsevia lapsia ja perheitä varten kohteissa olivat keskusjärjestön kalakummit. Lapsia ja 
nuoria osallistui tapahtumaan noin 500. Kalastuskohteiden kuninkuuskisan voitti täpärästi 
Kinnulan Koirajärvet (22 kg) ennen Kuhmon Syväjärveä (21 kg).

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Alavuden Hukkatuvalla 27.–28.8. Mukana oli 
10 joukkuetta, joista kaksi oli kokonaan tyttöjoukkuetta. Kilpailu oli kärjen osalta todella 
tiukka. Kilpailun voitti Etelä-Suomen joukkue ennen Lounais-Suomea ja Hämettä.

Nuorten vaapunvärityskilpailuun osallistui noin 100 nuorta. Kilpailun voitti 11-vuotias 
Oskari Lehto Kangasalta. Vuosivaappua teetettiin 400 kappaletta. Vaappumallina oli Nils 
Master Invincible. Yhteistyökumppanina kilpailussa toimi Finlandia Uistin.

Nuoria innostettiin kalastukseen kirjoittamalla heitä kiinnostavia artikkeleita Vapaa-ajan 
Kalastajan nuorten sivuille ja keskusjärjestön kotisivuille. Järjestön nettisivuilla sekä 
keskustelusivuilla oli nuorille omat osiot. Keskustelusivuilla oli vuoden vaihtuessa noin 
830 rekisteröitynyttä käyttäjää. 

Hankkeet

koulujen luonto- ja kalastuskerhot

Hankkeen tavoitteena on tarjota peruskoululaisille mielekästä ja haastavaa kerhotoimintaa 
heidän omassa oppimisympäristössään. Välittömiä kohderyhmiä hankkeessa ovat kun-
nat, koulut sekä peruskoulujen oppilaat. Hanketta toteutettiin vuonna 2011 Etelä-Savon, 
Kaakkois-Suomen ja Hämeen vapaa-ajankalastajapiirien alueilla.

Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna kerhoja perustettiin 41 koululle: Hämeeseen ja 
Päijät-Hämeeseen 22, Etelä-Savoon 8 ja Kaakkois-Suomeen 9. Näiden lisäksi perustettiin  
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kerhot Naantaliin ja Ouluun. Kerhonvetäjiä koulutettiin Lahdessa. Opastusta kerho- 
toiminnasta annettiin myös nuorisovetäjäkoulutusten yhteydessä Rokualla ja Karjalohjalla. 
Kerhonvetäjiä, jotka eivät päässeet osallistumaan tilaisuuksiin, opastettiin henkilökoh-
taisesti. Kaikille kerhonvetäjille laadittiin ohjeet toiminnan aloittamiseksi. Toiminnassa 
mukana oli kalastusseurojen jäseniä, kalastuksenohjaajia, SVK:n työntekijöitä sekä pari 
ulkopuolista vetäjää. Kaikkiaan vetäjiä oli lähes 40.

Toiminnan kehittämiseksi kerhoihin osallistuneille oppilaille, heidän vanhemmilleen sekä 
kerhonohjaajille laadittiin kysely, jossa tiedusteltiin kokemuksia luonto- ja kalastusker-
hoista. Palaute oli kauttaaltaan positiivista. Hanketta esiteltiin piirien ja seurojen kokouk-
sissa sekä Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n nettisivuilla.    

kaverin kanssa kalaan

Kaverin Kanssa Kalaan -ohjelmassa vietettiin välivuotta. Välivuodesta huolimatta kummit 
ovat vierailleet kouluissa ja järjestäneet ahkerasti koululaistapahtumia. Arvion mukaan 
tapahtumia on järjestetty ainakin 300, ja niihin on osallistunut vähintään 10 000 nuorta.

lapsesta kalaan

Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kalastuksen suosiota lasten ja nuorten tärkeänä 
luontoharrastuksena sekä perheiden yhteisenä harrastuksena. Kohderyhmänä ovat alle 
10-vuotiaat, erityisesti alle kouluikäiset, lapset perheineen.

Toimintavuonna jatkettiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä nuorten kalastajien esittelyjä, 
tuotettiin ruotsinkielinen yleisesite, Saija Särjen askarteluvihko, kala- ja kalastusjulisteita 
sekä lisää A4-kokoisia kala- ja kalastusaiheisia väritys- ja puuhatehtäviä. Lisäksi otettiin 
uusintapainokset Ahdin Antimia -kalaoppaasta ja Kireitä siimoja -kirjasesta sekä aikai-
semmin hankkeessa tuotetuista esitteistä ja Lähde kalaan – aloittelijoiden esitesarjasta. 
Keskusjärjestön kotisivuille hankkeen nimikkosivulle tuotettiin lisää kalastusvinkki- ja 
kalastusvälineiden valmistusjuttuja. Medialle lähetettiin hankkeen tiimoilta neljä ajan-
kohtaista kalastustiedotetta.

Hanke esittäytyi Lapsimessuilla 15.–17.4. Helsingissä. SVK:n osastolla lapsille tarjottiin 
askartelua, ongintaa Ahdin ja Wellamon kanssa sekä tietoa kalastusseurojen lapsitoimin-
nasta. Lisäksi hanketta esiteltiin muilla messuilla, joihin keskusjärjestö osallistui sekä 
muutamien vapaa-ajankalastajapiirien omissa koulutuksissa. Hankkeessa tuotettua mate-
riaalia jaettiin näiden tapahtumien lisäksi myös muutamiin helsinkiläisiin ja turkulaisiin 
päiväkoteihin ja esikouluihin, Helsingin kaupungin liikuntaviraston järjestämiin kalas-
tustapahtumiin sekä Kuopion yliopiston lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusyksikön ja 
Metsähallituksen käyttöön.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin perheiden kalastusviikonloppu 29.–31.7. Särkisalon Klip-
pulassa. Viikonloppuun osallistui 35 henkeä. Valtakunnallisella perheleirillä sekä kolmella 
lasten ja nuorten leirillä järjestettiin teemaan liittyvää ohjelmaa.

Hankkeen puitteissa järjestettiin kaksi nuorisovetäjien alueellista kalastuskoulutusta Roku-
alla ja Karjalohjalla. Koulutuksiin osallistui 30 henkilöä. Lisäksi ohjattiin keskusjärjestön 
piirejä ja seuroja järjestämään touko–elokuussa onki- ja perhepäiviä lapsi–perheteeman 
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ympärillä ja toimitettiin niihin mitalit palkinnoiksi. Onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 
150. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestettiin 11.6. valtakunnallinen Vapapäivä, 
jossa opetettiin perheitä kalastamaan. Myös valtakunnallisen pilkkiviikon 21.–27.3. ja 
valtakunnallisen kalastuspäivän 31.8. ohjelmissa otettiin lapsi–perheteema huomioon.

Valtakunnallinen kalastuspäivä 2011

Kalastuspäivän alueellisia tapahtumia oli 39 yhteensä 20 paikkakunnalla. Päätapahtuma 
järjestettiin Helsingissä. Pääjärjestelyvastuu tapahtumista oli Kalatalouden Keskusliitolla 
ja sen maakunnallisilla jäsenjärjestöillä, kalatalouskeskuksilla ja kalastajaliitoilla.

Aluetapahtumia järjestämässä olivat SVK:n vapaa-ajankalastajapiirit jäsenseuroineen.

katse kalaan 

Hankkeessa tavoitettiin useita tuhansia kalastuksesta ja kalan käytöstä kiinnostuneita. 
Heistä merkittävä osa oli lapsia perheineen. Hankkeessa esiteltiin kalastusharrastusta ja 
kalan käyttöä eri tapahtumissa. Merkittävin tapahtuma oli huhtikuussa järjestetyt Lapsi-
messut Helsingissä. Messuilla painotettiin etenkin turvallisuutta lapsen kanssa kalastaes-
sa. Osastolla lapset pääsivät myös onkimaan puukaloja saavista sekä värittämään Ahdin 
antimia. Lisäksi osastolla vierailivat Ahti ja Wellamo. Lapsimessut keräsivät vuonna 2011 
yhteensä 56 000 kävijää. 

Valtakunnallista pilkkiviikkoa vietettiin 22.3. Helsingin Munkkiniemessä, ja tapahtuma 
keräsi noin 300 lasta opettajineen. Tapahtuman järjesti SVK yhteistyössä Etelä-Suomen 
Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa. 

Helsingin liikuntaviraston järjestämiin tapahtumiin toimitettiin materiaalia esitteiden 
muodossa. Esimerkkejä tapahtumista olivat liikuntarajoitteisten tapahtuma (noin 150 osal-
listujaa) sekä Vanhankaupungin kosken suvannolla järjestetyt lasten ja nuorten onkikoulut 
(noin 800 lasta). Lisäksi valistus- ja neuvontamateriaalia jaettiin muissa, pienemmissä 
tapahtumissa.

SVK osallistui liikuntaviraston elokuussa järjestämään Koskipäivään. Tapahtumassa jaettiin 
runsaasti erilaisia esitteitä kalastuksesta ja kalan käytöstä. Koskipäivä houkutteli paikan 
päälle noin 5000 kävijää, joista noin 500 oli lapsia.

Vie isä kalaan

Vie isä kalaan -hanketta jatkettiin vuonna 2011 Uudenmaan ELY-keskuksen erityisrahoi-
tuksen turvin. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia internetin käyttäjiä, ja siksi heille luotiin 
helppokäyttöinen karttapohja, joka kannustaa harrastamaan lähikalastusta. Sen avulla voi 
tutustua Helsingin helpoimpiin ja parhaisiin rantakalastuspaikkoihin. Lisäksi löytyy tietoa 
kalastosta, suositeltavista kalastusmenetelmistä, kalastusluvista sekä bussi- ja muista lähellä 
olevista julkisen liikenteen pysäkeistä. Sähköinen kartta tähtää niin lähikalastuspaikkojen 
tunnetuksi tekemiseen kuin kalaan lähtemisen kynnyksen madaltamiseen. Lapsen innos-
tumisen kautta pyritään tavoittamaan myös heidän vanhempansa.
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Vuonna 2011 keskityttiin Helsingin tietojen keräämiseen. Kartta Helsinki-tietoineen il-
mestyi SVK:n kotisivuille vuonna 2012. Uusi, helppokäyttöinen sähköinen karttapohja 
tarkkoine kalapaikkatietoineen edesauttaa internetiä aktiivisesti käyttävien nuorten kalas-
tusharrastusta. Kartalla parannetaan nuorten tietoisuutta Helsingin rantakalastuspaikoista ja 
samalla madalletaan kynnystä lähteä kalaan julkista liikennettä käyttäen. Tulevaisuudessa 
on tarkoitus laajentaa tarjonta koskemaan muitakin kaupunkeja.

YHteiStYö nuorten kalaStuSHarraStukSen eDiStämiSekSi

Suomen 4H-liiton kanssa jatkettiin yhteistyötä. 4H-liitto aloittaa kalastusaiheisten teema-
kerhojen järjestämisen alueyhdistyksissään 2012. Suomen 4H-liiton ja SVK:n suunnitte-
lemaan Nuorten Kala-Topi-kalastuskilpailuun osallistui 358 lasta ja nuorta. SVK toimitti 
kilpailuun palkinnoksi yhteistyökumppaneilta saatuja vieheitä. Kalakummit vierailivat 
aikaisempien vuosien tapaan 4H-liiton leireillä opettamassa kalastusta.

Metsähallituksen kanssa järjestettiin Vapapäivä 11.6. sekä valtakunnallinen leiri Taival-
koskella.

Viron urheilukalastajien kanssa jatkettiin yhteistyötä, ja virolaisia nuoria osallistui Par-
kanon leirille heinäkuussa.

Euroopan kalastusvälinevalmistajien organisaatio EFTTA tuki Etelä-Savossa toiminutta 
kalastusohjaajahanketta 2000 euron arvosta.

Suomalaiset välinevalmistajat sekä tukkurit tukivat jälleen useita SVK:n nuorisohank-
keita. Lisäksi yhteistyötä on ollut piiri- ja seuratasolla.

alueelliset kalastuksenohjaajat

Yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirien kanssa SVK:llä oli kalastuksenohjaajia Etelä-
Savossa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Työntekijöitä oli viisi, joille 
kertyi yhteensä noin 15 henkilötyökuukautta.

Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueilla toimivat kalastuksenohjaajat jär-
jestivät 201 erilaista nuortentapahtumaa. Osallistujia tapahtumissa kävi 6904. Kouluilla 
järjestettyyn toimintaan sisältyi opetustuntien pitämistä, käytännön kalastuksen opettamista 
pilkinnän ja onginnan merkeissä sekä kalankäsittelyä. Kerhotoimintaa kalastuksenohjaajat 
järjestivät Päijät-Hämeen alueella. Nuorten luonto- ja kalastusmessut järjestettiin Lahteen 
ja Mikkeliin. Talkootyötunteja kertyi yhteensä 678. Etelä-Savossa kalastusohjaajan toimin-
taan saatiin kansainväliseltä kalastustarviketuottajien yhdistykseltä EFTTA:lta 2000 euroa.

Hämeessä Kalastava Häme -hanke järjesti 77 nuorten kalastuskerho- tai muuta tapah-
tumaa, joihin osallistui 2583 lasta ja nuorta sekä 1836 aikuista. Kirjattuja talkootunteja 
hankkeeseen kertyi 219.

Keski-Suomessa kalastusohjaaja järjesti yhteensä 39 kerho-, leiri- ja muuta tapahtumaa, 
joihin osallistui yhteensä 813 lasta ja nuorta sekä 456 aikuista. Messuilla ja yleisötapah-
tumissa kalastusneuvontaa annettiin noin 150 nuorelle ja 7000 aikuiselle. Talkootunteja 
kertyi 116.
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2 aikuiSten kalaStuSHarraStukSen eDiStäminen

YmpäriStötoiminta

Indikaattorikalalajien esiintymisestä on voinut lähettää tietoa internetsivuilla olevan 
lomakkeen kautta.

purokunnostukset

Vapaa-ajankalastajilla oli vuoden aikana mahdollisuus osallistua kahden eri tahon järjes-
tämiin purokunnostuksiin. Ensimmäinen purokunnostustapahtuma oli 13.–15.6. Lestijoen 
Salinojan yläosalla. Toinen purokunnostustapahtuma järjestettiin 30.6.–2.7. Isojoki-
Lapväärtinjoen alueella sijaitsevalla Karijoella. Kummankin tapahtuman järjesti Suomen 
Luonnonsuojeluliitto. 

Näiden lisäksi oli mahdollisuus osallistua Suomen Virtavesien Hoitoyhdistyksen Etelä-
Suomessa järjestämiin purokunnostustalkoisiin. Kesän aikana oli yhteensä seitsemän 
kunnostustapahtumaa. 

Purokunnostuksista tiedotettiin keskusjärjestön nettisivuilla ja keskustelupalstalla.

Specimenkilpailun avulla edistettiin kestävää ja monipuolista vapaa-ajankalastusta. 
Kilpailuun tekniseen toteutukseen tehtiin parannuksia, mikä helpotti tulostilanteen seu-
raamista. Joukkuesarja otettiin uudestaan mukaan kilpailuun ja sitä varten rakennettiin 
oma tuloslaskenta.

Kilpailusta kerrottiin nettisivuilla ja keskustelupalstalla. Lisäksi kilpailusta laadittiin yksi 
lehdistötiedote. Specimenkilpailu oli myös kertaalleen aiheena Kymmenen uutisten lop-
pukevennyksessä.

Specimenkilpailun yleiseen sarjaan osallistui 11 ja nuorten sarjaan kolme henkilöä. Joukkue-
sarjaan osallistui 4 joukkuetta.

Vesipuitedirektiivi

SVK:n edustajat osallistuivat vesienhoidon yhteistyöryhmissä alueellisten toteutusohjel-
mien luonnosten käsittelyyn. 

Vapaa-ajankalaStukSen eDiStäminen

Vuoden aikana valmistui suunnitelma aikuisille kalastuksen harrastajille suunnatuista 
palveluista.

Loppuvuodesta valmistui raportti sosiaalisen median käytöstä kalatalousneuvonnassa.

kalastuslainsäädäntö

Keskusjärjestö osallistui kalastuslain kokonaisuudistukseen lakityöryhmässä ja sen alaisissa 
jaostoissa. Järjestön edustajat tekivät esityksiä muun muassa kalastuslupajärjestelmän kehit-
tämisestä, kalastuksen neuvonnan ja hallinnon rahoituksesta sekä kalakantojen hoidon ja 
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kalastuksen säätelystä järjestämisestä. Jaostojen työ päättyi vuoden lopussa, ja työryhmän 
esityksistä päättäminen siirtyi vuoden 2012 alkuun.

Keskusjärjestön edustajana lakityöryhmässä on Ilkka Mäkelä. Työryhmän jaostoissa SVK:n 
edustajina olivat kalastusoikeusjaostossa Ilkka Sailo, rahoitusjaostossa Helena Grönqvist, 
valvontajaostossa Sisko Siiankoski ja elinkeinojaostossa Riitta Ruuskanen.

EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastus- 
järjestöjen ja Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa. Esillä olivat muun muassa 
EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus ja Itämeren lohen käyttö- ja hoitosuunnitelma

kalastuksenhoitomaksusta ja -rekisteristä sekä viehekalastusmaksusta 
tiedottaminen 

Kalastuksenhoitomaksua ja -rekisteriä sekä viehekalastusmaksua ja 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 esittelivät 
kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujärjestelmää yhteistyökumppaneiden julkaisuis-
sa. Keskusjärjestön kotisivuilla tiedotettiin kalastuksenhoitomaksurekisteristä, maksujen 
perusteista ja maksutavoitteista.

eduskunnan kalapäivä

Eduskunnan kalapäivä järjestettiin 4.10. yhteistyössä Metsähallituksen, WWF:n, Suomen 
Luonnonsuojeluliiton, Kalastusmatkailun Osaamiskeskuksen, eduskunnan kalakerhon 
ja Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalousyksikön kanssa. Tavoitteena oli antaa kansan-
edustajille, eduskunnan muulle henkilökunnalle ja eduskuntatoimittajille ajankohtaista 
tietoa kala-alalta sekä vapaa-ajan kalastuksesta ja kalastusmatkailusta että kalastukseen 
liittyvistä luontoarvoista ja niiden säilyttämisestä Suomessa sekä lisätä alan ja päättäjien 
välistä vuorovaikutusta. Vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja eri organisaatioi-
den esittelyn lisäksi tilaisuudessa annettiin tietoa ja käytännön opastusta kalan oikeasta 
käsittelystä sekä kalastusvälineistä. Päivän teemana oli kestävä kalastus, jolla haluttiin 
muistuttaa, kuinka tärkeää on suunnata kalastusta luontaisesti lisääntyviin kalakantoihin 
sekä kehittää kalastuksen suunnittelua ja kalavesien hoitoa kalasaalistietojen pohjalta. 
Vähempiarvoisia kaloja tulisi hyödyntää enemmän ja kotimaisen kalan käyttöä edistää 
entistä tehokkaammin. Euroopan sisävesikomission jäsenmailleen antamista suosituksista 
kalastuksen etiikkaan liittyen tehtiin Vapaa-ajankalastuksen eettiset säännöt -opas, joka 
esiteltiin ja jaettiin eduskunnan kalapäivässä. Kävijöitä kalapäivässä oli noin 300. 

kuntien osallistuminen vapaa-ajankalastuksen edistämiseen

Keskusjärjestö toteutti suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla kunnat voisivat kehittää vapaa-
ajankalastuspalvelujaan. Vapaa-ajankalastajapiirejä ja -seuroja aktivoitiin kehittämään 
lähikalastuspaikkoja yhdessä kuntien ja kalastusalueiden kanssa. Lisäksi annettiin puhelin-
neuvontaa lähikalastuspaikkojen kehittämisestä sekä kerrottiin toimintamahdollisuuksista 
messuilla ja tapahtumissa. Jäsenjärjestöiltä pyydettiin esityksiä esimerkillisistä kalastus-
alueista, joissa on kehitetty lähikalastusmahdollisuuksia. 
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jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen

Sekä vapaa-ajankalastajapiirejä että -seuroja on avustettu asiakirjojen hankinnassa ja 
muutosten/valitusten laatimisessa luonnonsuojelualueilla koskien alueella tapahtuvaa 
liikkumista ja vieheellä kalastamista. Jäsenjärjestöjä on myös avustettu raha-anomusten 
laatimisessa alueellisille ELY-keskuksille.

kalakantojen Hoito ja -kalaStuS

Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin useimpien vapaa-ajankalastaja-
piirien neuvottelupäivillä sekä kokouksissa. Tilaisuuksissa tavoitettiin uusia toimijoita 
kalastusalueiden vapaa-ajankalastajien kalastusalue-edustajiksi. Koulutuksen keskei-
sinä tavoitteina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien 
lisääminen. Koulutusaiheina olivat muun muassa alueelliset kysymykset, vesienhoidon 
toimenpideohjelmien toteuttaminen, virtavesien kunnostaminen, lähikalastuspaikkojen 
kehittäminen yhteistyössä kalaseurojen ja kuntien kanssa sekä kalastuslain uudistus. Ka-
lastusaluetoiminnan avulla korostettiin vapaa-ajankalastuksen ohjauksen sekä säätelyn 
merkitystä sekä ohjattiin vapaa-aikanaan kalastavia hyödyntämään luontaisesti lisääntyviä 
kalakantoja. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli löytää uusia toimijoita kalastusalueiden 
virkistyskalastajaedustajiksi. Kalastusalueisiin nimettyjä henkilöitä SVK:n jäsenjärjes-
töillä oli lähes 400. Keskusjärjestön toimihenkilöt ja vapaa-ajankalastajapiirien edustajat 
osallistuivat aktiivisesti ELY-keskusten tai kalatalouskeskusten järjestämiin maakuntien 
kalastusaluepäiviin.

Kalavesien hoidossa keskusjärjestö painotti kalastuksen säätelyä ja kestävää kalastusta 
sekä luontaisesti lisääntyvien kalakantojen monipuolista käyttöä.

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hanke käynnistyi yhteistyötahojen vuorovaikutuksella 
ja hankesuunnitelman mukaisella toiminnalla. Hankkeen ohjausryhmän kokoamisen ja 
kokoontumisen ohella SVK:n työntekijät jatkoivat suunnittelua ja materiaalin tuottamista. 

Hankkeessa käynnistettiin myös yhteistyö Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edis-
tämisen (Life +) ja Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishankkeiden kanssa.

Hanketta esiteltiin vapaa-ajankalastajapiirien kokouksissa ja neuvottelupäivillä ja myös 
ohjausryhmän jäsenten tilaisuuksissa, kuten Metsähallituksen Eräpäivillä ja ELY-keskusten 
kalastusaluepäivillä. Tilaisuuksista saatiin myönteistä ja hanketta täydentävää palautetta.

Hankkeen tuloksena valmistui vastuulliseen ongintaan ja kalan vapauttamiseen ohjaavat 
videot. Hankesuunnitelmaa täydennettiin seuraavien vuosien toimintaa varten.

lähikalastuspaikkojen kehittäminen

Taajaan asuttujen alueiden lähikalastuspaikkoja kehitettiin ongintaan, pilkintään, heitto- ja 
perhokalastukseen yhteistyössä kalaseurojen, kalastusalueiden ja kuntien kanssa. Lapsesta 
Kalaan -hankkeessa tuotettua esitettä lähikalastuspaikkojen kehittämisestä jaettiin kalas-
tusseuroille, kalastusalueille sekä tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
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matkailutoiminta

Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita 
esittelemällä ja toimimalla yhteistyössä matkailuyritysten ja -keskusten, Metsähallituksen 
opastus- ja luontokeskusten sekä kuntien matkailuorganisaatioiden kanssa. Yli 30 matkailu-
yritystä toimi järjestön jäsenetukohteina.

SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin Matkailun sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastus-
lupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kausittaisesta kalapaikasta, 
kalastuskohteista, Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoista ja jäseneduista.

LaatuApajat-kalastuskohteiden internetsivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin osana järjestön 
matkailun verkkosivuja. Yleistietojen päivityksen lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin 
kuvauudistukseen, jonka lopputuloksena 45 kohteen sivut päivitettiin uusilla kuvilla.  
Sivustolla esiteltiin yhteensä 65 eri kalastuskohdetta eri puolilta Suomea. Kohteiden luokit-
telussa huomioitiin palvelut, kalasto ja ympäristö. Eri kalastuskohteiden sivuilla vierailtiin 
yhteensä kymmeniä tuhansia kertoja.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Kotimaan lukijamatka 
järjestettiin 11.–15.7. Lappiin Saananmajalle. Matkalla kalastettiin Käsivarren alueen 
joissa ja järvissä Suomessa sekä Norjassa Jäämerellä. Ulkomaan lukijamatka järjestettiin 
Ruotsiin Gällivaren Akkajaurelle 25.–29.4. Matkalla pilkittiin rautua, taimenta ja siikaa 
alueen järvillä. Lokakuussa Ahvenanmaalle Lumparniin suunniteltu kolmas lukijamatka 
peruuntui ilmoittautumisten puutteessa. Lukijamatkojen yhteydessä tiedotettiin kohteiden 
kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoille osal-
listui noin 35 henkilöä.

Matkailijat Kalassa – luvat kunnossa -opasta jaettiin tilausten perusteella neljänä eri 
kieliversiona Metsähallituksen opastuspisteisiin, R-kioskeille sekä muille kalastuslupien 
myynnin ja neuvonnan parissa työskenteleville yhteistyökumppaneille. Oppaan sisältönä 
esitellään Suomen kalastuslupajärjestelmä, kalojen rauhoitusajat ja alamitat, usein kysyt-
tyä sekä neuvontajärjestöjen ja viranomaisten yhteystiedot. Opas palvelee kalastuslupien 
myynnin ja matkailun asiakaspalvelun sektoria. Oppaan painosmäärä 60 000 kappaletta 
jaettiin lähes kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Suomenkielisten oppaiden 
painos 30 000 kappaletta jaettiin loppuun. Englannin-, ruotsin- ja venäjänkielisiä oppaita 
on jaettu yhteensä noin 23 000. Kalastuslupajärjestelmän opas on myös luettavissa ja 
ladattavissa neljällä eri kielellä SVK:n kotisivuilla. 

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin kalastuskohteita. Vapaa-ajankalastajan kalenterissa 
tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokien kalastusjärjestelyistä.

jäSenleHti, julkaiSut ja muut tieDottaminen

Vapaa-ajan kalastaja 

Keskusjärjestö julkaisi ulkoasultaan uudistettua Vapaa-ajan Kalastaja -jäsenlehteä. Lehti  
ilmestyi kuusi kertaa, joista yksi oli kaksoisnumero. Lehden painos oli keskimäärin  
48 000 kappaletta.
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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 20 000 kappaletta.

Lehden vuoden 2012 sisältösuunnitelma ja kansikuvasuunnitelma sekä alustava sisältö-
suunnitelma vuodelle 2013 laadittiin. Lisäksi jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä.

julkaisut

Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 4000 kappaleen painoksena.

Uudet kalankäsittelyesitteet muikusta, silakasta ja ravusta julkaistiin, jokainen 10 000 
kappaleen painoksena. Julkaistiin Lapsesta kalaan ruotsinkielinen yleisesite 5 000 kappa-
leen painoksena sekä Saija Särjen askarteluvihko 20 000 kappaleen painoksena. Lisäksi 
suunniteltiin uusia kalankäsittelyesitteitä.

Uusintapainokset julkaistiin lisäksi seuraavista julkaisuista:
• Kireitä siimoja -kirjanen, 20 000 kappaletta
• Kalastajan siimat, 10 000
• Kalastajan solmut, 10 000
• Lasten ympäristöopas, 10 000
• Lapsen kanssa kalaan turvallisesti, 10 000
• Ahdin antimia, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, 10 000
• Käsittele saaliskalasi -esitesarja, 6 esitettä, kutakin 10 000 kappaletta
• Lähde kalaan -esitesarja, 8 esitettä, kutakin 10 000 

Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin.

Avattiin Issuu-sivuston kautta nettikirjasto, johon koottiin kaikki sähköisessä muodossa 
olevat julkaisut ja esitemateriaalit. Nettikirjastossa on nyt yhteensä 52 julkaisua, joista 
45 on julkisesti kaikkien luettavissa ja seitsemän vain jäsenten luettavissa (Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdet).

SVK:lle avattiin syksyllä oma YouTube-kanava. Kanavalle ladattiin loppuvuoden aikana 
kuusi kalastusvideota. YouTube-kanavalla olevia videoita on katseltu 5430 kertaa.

Jäsenille avattiin oma ekstranetsivusto. Osa aiemmin julkisesti esillä ollutta materiaalia 
siirrettiin ekstranetiin. Uutena materiaalina ekstranetiin laitettiin Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdet vuoden 2011 alusta lähtien sekä vuosittaiset suurkalataulukot.

Vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja. Kotisivuilla  
siirryttiin käyttämään uutta kävijälaskuria. Sen mukaan sivustolla oli vuoden aikana  
140 311 käyntiä ja 97 073 eri kävijää.

Keskustelufoorumin käyntilaskuriin kertyi vuoden aikana 2 882 388 osumaa. Keskustelu-
palstalla kirjoitettiin keskimäärin 261 uutta viestiä kuukaudessa. Keskusjärjestön Facebook-
sivulle kertyi vuoden aikana yli 300 uutta ”tykkääjää”. Kaikkiaan heitä on nyt 812. 
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muu tiedottaminen ja koulutus 

Kartoitettiin sosiaalisen median käyttöä ja laadittiin raportti sosiaalisen median käytöstä 
kalatalousneuvonnassa. 

Toteutettiin keskusjärjestön jäsentutkimus. Käytännön työstä vastasi iktyonomiopiskelija 
Petteri Aarnio. Häntä ohjasi Turun ammattikorkeakoulusta Arto Huhta. Jäsenkysely lähe-
tettiin postitse satunnaisesti valituille 800 jäsenelle, josta kyselyyn vastasi 241. SVK:n 
sähköpostijakelussa olevia pyydettiin vastaamaan kyselyyn kotisivuilla, jossa kaikilla muil-
lakin oli mahdollisuus vastata. Netissä kyselykaavakkeen täytti 351 jäsentä. Jäsenkyselyn 
tulokset esiteltiin marraskuussa SVK:n syysneuvottelupäivillä, jossa samalla pohdittiin 
SVK:n toimintastrategiaa vuosille 2012–2016. 

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille laadit-
tiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä postitettiin jäsenseuroille neljä kappaletta. 
Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin kymmenkunta kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita 
ajankohtaisista aiheista lähti 35. Mediaseurantaohjelma Webnewsmonitor otettiin käyttöön.

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus uutisten tekemisestä.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta 

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan  
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 77, ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki 
myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. 

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

messut

Keskusjärjestö osallistui Kalastusmessuille (GoExpo) Helsingissä 11.–13.3. (kävijöitä mes-
suilla 35 458), Lapsimessuille Helsingissä 15.–17.4. (kävijöitä noin 56 000), Perhomessuille 
Tampereella 16.–17.4. (kävijöitä 2500), Jyväskylän Luonto & Erä -messuille 10.–12.6. 
(kävijöitä 7058) sekä Farmari-maatalousnäyttelyyn Porissa 1.–3.7. (kävijöitä 70 000). 

Keskusjärjestö osallistui myös Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Meri 
kutsuu -messuille Turussa 10.–13.3. (kävijöitä 11 000) ja Kaakkois-Suomen Vapaa-ajan-
kalastajapiirin kanssa Korian Erämessuille 10.–12.6. (kävijöitä 24 000). Lisäksi avustettiin 
muita alueellisia toimijoita niiden järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

3 kanSainVälinen toiminta

Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja sen hallituksen 
sekä kansainvälisen urheilukalastuksen keskusjärjestön (CIPS) ja sen lajiliittojen (FIPS 
mouche, FIPS ed) toimintaan.

EU:n Itämeren alueellisen kalastusneuvoston toimintaan SVK on osallistunut yhteistyössä 
EAA:n Itämeren alueen järjestöjen ja EAA:n pohjoisen ryhmän kanssa. Tämän lisäksi SVK 
toimii EAA:n meri- ja jokikalastuksen työryhmissä ja lohityöryhmässä.
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Ruotsin Sportfiskarna-järjestön kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen 
suojelemiseksi ja kalastusmatkailun edistämiseksi ja Norjan Norges Jeger- og Fisker-
forbundin kanssa Tenojoen lohen suojelemiseksi.

4 kilpailut

VuoDen Vapaa-ajankalaStaja

Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi valittiin Pentti Rantala Etelä-Suomesta. Arvonimi myön-
netään vuosittain kilpailutoimikunnan toimesta ansioituneelle SVK:n jäsenelle. 

kanSalliSet kilpailut

Kansallinen kilpailutoiminta ei näyttänyt laantumisen merkkejä vuonna 2011. SM-tason 
kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät yhteensä useita tuhansia kalastus-
kilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000. 

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden kilpailusivut julkaistiin numeroissa 3 ja 6.

SM-mormuska kisattiin 6.3. Nastolan Kymijärvellä. Osanottajia oli 130. Järjestelyistä 
vastasi Lahden Onkiteam. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4 ja 
SVK:n kotisivuilla.

SM-pilkki käytiin 20.3. Pohjanmaan Lappajärvellä. Kilpailuun osallistui runsaat 2100 
pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla. Kilpailusta uutisoitiin myös 
muualla netissä sekä ainakin kolmessa sanomalehdessä.

SM-lohipilkki kisattiin 27.3. Valkeakosken Lotilanjärvellä. Kisa keräsi 420 kilpailijaa. 
Kisajärjestelyistä vastasi Valkeakosken Kalaveikot. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan  
Kalastaja -lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-rautupilkki järjestettiin 16.4. Inarin Tuulispääjärvellä. Kisaan osallistui 126 kilpailijaa. 
Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajat, Ivalon Erämiehet ja TEM’S. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4 sekä SVK:n kotisivuilla.

Kiiskipilkinnän SM-kilpailut käytiin 22.4. Kuusamon Nissinjärvellä. Osanottajia oli 153. 
Järjestelyistä vastasi Kuusamon Uistinseura. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.

Nuorten SM-perho pidettiin 11.–12.6. Muuramenjoella ja Kuusikkolammella. Osallis-
tujia oli 18. Järjestelyistä vastasivat Keski-Suomen Perhokalastajat. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kelluntarengas-perhokalastuskilpailu pidettiin 2.–3.7. Isojoen Kangasjärvellä. 
Kisaan osallistui 18 kilpailijaa. Kisajärjestelyistä vastasi Lounaissaariston Urheilukalastajat. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
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SM-soutu-uisteluun 16.7. Iisalmessa osallistui 34 venekuntaa. Kisajärjestelyistä vas-
tasi Iisalmen Pilkkijät. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n  
kotisivuilla.

SM-kilpaonki oli 16.–17.7. Seinäjoen Kalajärvellä. Mukana oli 119 kilpailijaa. Kilpai-
lussa valittiin vuoden 2012 MM-seurajoukkue. Järjestelyistä vastasi SeSOnki. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

Visuvedellä ja Tarjannevedellä käytyyn SM-heittouistelukisaan 23.7. osallistui 29 vene-
kuntaa. Järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetouisteluun 24.7. Visuvedellä ja Tarjannevedellä osallistui 24 venekuntaa. Kisa-
järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kesäongessa 31.7. Saimaan kanavalla oli vajaa 800 onkijaa. Järjestelyistä vastasi 
SVK:n kilpaonkijat ja VaPa Varkaus. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
6 ja SVK:n kotisivuilla.

Veneonginnan SM-kilpailuun 13.8. Tuusulanjärvellä osallistui seitsemän venekuntaa. 
Järjestelyistä vastasi Tuusulanjärven Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta pidettiin 14.8. Huittisten Loimijoella ja 
24.–25.9. Lempäälän kanavalla. Osallistujia oli yhteensä 42. Loppukarsintajärjestelyistä 
vastasivat Lempäälän Kalakerho ja Team TRAB. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

Nuorten SM-toimintakilpailu käytiin 27.–28.8. Alavuden Kuoresjärvellä. Järjestelyistä 
vastasi Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri. Kilpailuun osallistui kymmenen joukkuetta  
viidestä eri piiristä. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n  
kotisivuilla.

SM-perhon finaali käytiin 10.–11.9. Tervossa Äyskoskella ja Kuopiossa Iso-Valkeisen 
lammella. Kisajärjestelyistä vastasi Savo Pro Team. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan  
Kalastaja -lehdessä 6 sekä SVK:n kotisivuilla. Lisäksi järjestäjät kehittivät live-lähetyksen 
kilpailusta suoraan internetiin.

Epävirallinen MM-tuulastuskilpailu järjestettiin 16.9. Saimaan Syyspohjanlahdella. 
Siihen osallistui 26 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-tuulastuskilpailu oli 17.9. Saimaan Syyspohjanlahdella. Mukana oli 23 venekuntaa. 
Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-laituripilkkiin Lohjalla osallistui 350 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen 
Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n 
kotisivuilla.
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SM-perhokalastuksen joukkuekilpailuun Pomarkun Kynäsjoella osallistui 22 joukku-
etta. Järjestelyistä vastasi Länsirannikon perhokalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja–lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

Perhonsidonnan SM-kilpailuun 5.–6.11. Tampereella osallistui 41 sitojaa ja seitsemän 
joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Pirkanmaan Perhokalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 7 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tietomestaruuksista kilpaili 3.12. Päivölän kansanopistolla 11 joukkuetta. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 1/2012 ja SVK:n kotisivuilla.

kanSainVäliSet kilpailut

Keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason kilpailuihin.

Mormuskoinnin MM-kilpailu pidettiin 5.–6.2.11 Ukrainassa. Suomen joukkueen muo-
dostivat Harri Nikula, Vesa Kuusela, Jarmo Heinonen, Teuvo Lavonen, Mika Hämäläinen 
ja Kimmo Lintilä. Valmennus- ja huoltoasioista vastasivat Tapani Kurki, Seppo Pönni 
ja Elmo Olkkola. Suomi sijoittui yhdeksänneksi. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan  
Kalastaja -lehdessä 3–4. 

Pilkinnän PM-kilpailu oli Norjassa. Suomi voitti kilpailun. Joukkueeseen kuuluivat 
Niko Korhonen, Ilkka Tuominen, Kari Kulmala, Tapio Mesiäinen, Vesa Poutanen, Hannu 
Hiltunen, Tarja Manninen, Irma Floor, Riitta Pekkinen, Lea Mesiäinen, Asta Honkonen ja 
Raija Kortelainen, Heikki Kulmala, Hemmo Männistö ja Keijo Kaski, Emmi Vihtalahti, 
Elli Paananen ja Jenna Niskanen. Kapteenina toimi Janne Nielikäinen. Kilpailusta on 
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

EM-perhokalastus kilpailtiin 31.5.–6.6. Tsekissä. Suomen joukkueeseen kuuluivat Jukka 
Levänen, Markus Tandefelt, Jani Huhtaniska, Janne Pirkkalainen ja Antti Vappula. Joukkue 
sijoittui kilpailussa 8:nneksi. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa käytiin 4.–5.6 Serbiassa. Suomea edusti 
F.I.S.H.-joukkue, johon kuuluivat Matti Sakkara, Jari Seppälä, Pasi Mäkinen, Lasse Lauk-
karinen ja Simon Gray. Kapteeneina toimivat Ville Rämä ja Simon Gray. Joukkue sijoittui 
16. sijalle. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6. 

EM-kilpaonki oli 25.–26.6. Puolassa. Suomea edustivat Matti Viskari, Jyri Behmerståhl, 
Jarno Lindfors, Jarmo Heinonen ja Marko Ekroth. Kapteeneina toimivat Simon Gray 
ja Ville Rämä, ja huollosta vastasivat Minna Heinonen ja Pirjo Nikunen. Kilpailusta on  
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Perhokalastuksen MM-kilpailussa 27.8.–3.9. Italiassa Suomi sijoittui 11. sijalle. Suomen 
joukkueeseen kuuluivat Jarkko Suominen, Kalle Auramaa, Olli Toivonen, Jyrki Hiltunen 
ja Tapio Penttilä. Kapteenina toimi Ilkka Pirinen, ja varamiehenä oli Jani Huhtaniska. 
Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6, ja tulokset on julkaistu SVK:n 
kotisivuilla.

Naisten kilpaonginnan MM-kilpailut ongittiin 2.–3.9. Italian Firenzessä. Suomen joukku-
een muodostivat Jaana Vetikko, Liisa Paavilainen, Riitta Isokorpi, Sarianne Snellman ja Arja 
Taponen. Kapteeneina toimivat Jyri Behmerståhl ja Hannu Paavilainen ja johtajana Tiina 
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Kokko. Joukkuekisassa Suomi ei pärjännyt, vaan jäi sijalle 17 eli viimeiseksi. Kilpailusta 
on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.

Onginnan MM-kilpailussa Italiassa Suomen joukkueeseen kuuluivat Harri Lindberg, 
Sami Kainulainen, Jouni Lillman, Matti Sakkara, Seppo Pönni. Kapteeneina olivat Timo 
Ylitalo, Petri Hakamäki ja Ville Rämä. Paras suomalainen oli Harri Lindberg sijalla 16. 
Joukkueen sijoitus oli 18. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6, ja 
tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.

5 järjeStö, Hallinto ja tYöntekijät

jäSenet

Keskusjärjestön jäseniä olivat Suomen Urheilukalastajain Liitto sekä 13 vapaa-ajan- 
kalastajapiiriä: Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry, Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, 
Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, 
Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri 
ry, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-
Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry.

Järjestön jäsenmäärä vuoden 2011 aikana oli 47 925 henkilöä. 31.12.2011 jäsenmaksunsa 
maksaneiden jäsenten määrä oli 44 716 henkilöä.

kokoukSet

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 16.4. Helsingissä.

Syyskokous pidettiin 26.11. 

SVK:n tulevaisuusfoorumi järjestettiin 28.–29.5. Tallinnassa. 

HallituS, toimikunnat ja tYörYHmät

Hallitus 

Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Markku Markkula ja varapuheenjohtajina Erkki 
Pulliainen, Kari Rajamäki ja Janne Seurujärvi.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Ojanperä, varapuheenjohtajana Stina Koivisto 
sekä muina hallituksen jäseninä Timo Hartikainen, Merja Kekki, Jarmo Kuntonen, Jukka-
Pekka Kynsijärvi, Jarmo Niitynperä, Tapani Pihlajamäki ja Juha Pölkki. Sihteerinä toimi 
Ilkka Mäkelä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa, joista kaksi 
oli sähköpostikokousta.

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Väisänen, Ismo 
Koivula, Eero Hakala, Reijo Lähteenmäki, Jussi Aaltonen ja Anssi Vainikka sekä sihteerinä 
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kalatalouskonsulentti Risto Tarikka. Ympäristöasioista vastasi kalatalouskonsulentti Juha 
Ojaharju. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Ilkka 
Pirinen, Jouni Neuvonen ja Jorma Jantunen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Laji-
kohtaisissa jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./
SVK), Jussi Rossi, Veijo Halminen, Elmo Olkkola ja Kyösti Kauppinen; onkijaosto: Jorma 
Jantunen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Seppo Pönni, Sarianne Snellman ja Jaakko 
Knaapila; perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Janne Pirkkalainen, 
Juha Viista, Mika Hiltunen, Petri Virolainen ja Kari Salmi; uistelujaosto: Jouni Neuvonen 
(pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Raimo Loukonen, Juha Kosonen ja Jukka Mantsinen. 
Uistelujaosto kokoontui kerran ja onkijaosto sekä pilkkijaosto kaksi kertaa. Perhojaosto 
piti kaksi puhelinkokousta.

Matkailutoimikuntaan kuuluivat Eero Kokkarinen (pj), Teuvo Koskinen, Leena Alitupa, 
Mikko Ilmen ja Petter Nissén (siht./SVK). Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Kultanen-Mäkinen ja jäse-
ninä Anna-Liisa Römpötti, Tapani Hyvönen, Merja Kekki, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen, 
Jukka Vetikko (vpj) sekä sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohtaja Jouko Keto, 
Ilkka Lehtinen, Kati Myllys, Juha Pölkki, Mikko Salokannel ja sihteerinä Jaana Vetikko.

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat Markku 
Nieminen, Ilkka Mäkelä, Jouko Keto, Reijo Kallunki ja Stina Koivisto. Sihteerinä toimi 
lehden toimitussihteeri Jaana Vetikko ja puheenjohtajana päätoimittaja Veli-Matti Saksi.

tYöntekijät

Keskusjärjestössä työskentelivät
• jäsensihteeri Eila Mononen toimenkuvanaan jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksu-

laskutus sekä -tilitykset
• toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä toimenkuvanaan hallinto, vapaa-ajankalastuksen 

edistäminen sekä kansainväliset asiat
• kalatalouskonsulentti Petter Nissén toimialueena Lapin ja Oulun läänit ja toimen-

kuvanaan kalastusmatkailu, perhokalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen 
neuvonta 

• kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju toimialueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi ja 
toimenkuvanaan ympäristöasiat, nuoriso- ja perhetoiminta 

• toimistosihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto
• kalatalouskonsulentti Janne Rautanen toimialueena Häme ja toimenkuvanaan  

nuoriso- ja perhetoiminta, 
• kalatalouskonsulentti Risto Tarikka toimenkuvanaan kalavedenhoito ja kalastusalue-

toiminta, toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, vuorotteluvapaalla 
4.7.–30.10.

• kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimialueena Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi  
ja Päijät-Häme ja toimenkuvanaan nuorisohankkeet ja seurojen nuorisotoiminta 
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• tiedottaja Jaana Vetikko toimialueena Lounais-Suomi ja toimenkuvanaan Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehden toimittaminen, suurkalat sekä tiedottaminen

• kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimialueena Etelä- ja Kaakkois-Suomi  
ja toimenkuvanaan messut, kilpailut, markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta.

Timo Hartikainen oli Risto Tarikan vuorotteluvapaan sijaisena 4.7.–30.10.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi olivat palkattuina nuorten kalastuksen ohjaajina  
Marko Ruuskanen Hämeessä, Ville Esterinen Etelä-Savossa, Uolevi Vilhunen ja Eero Mäki 
Kaakkois-Suomessa ja Olli Lahtinen Keski-Suomessa.

Koulujen luonto- ja kalakerhot -hankkeen työntekijänä oli Pekka Kinnunen. 

toimipaikat

Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie 2–6 A 11 Helsingissä yhteis-
tiloissa Vapaa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Tämän lisäksi aluetyönteki-
jöille oli vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Mikkelissä, Liperissä, Kuortaneella ja Viialassa.

talouS 

Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastuksenhoitomaksuvaroilla, hankkeisiin kohdis-
tuneella rahoituksella, hanketuotoilla sekä jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. 
Kalastuksenhoitomaksuvarojen käyttöä ohjasi MMM tulosohjauksen puitteissa.

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

Keskusjärjestön tilintarkastajina toimivat KHT Stefan Snickars ja Tapio Lönn.

jäSenYYS YHteiSöiSSä 

SVK oli Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA), kansainvälisen kilpailukalastuk-
sen järjestön (CIPS) ja sen perhokalastuksen (FIPS mouche) ja makean veden kalastuksen 
(FIPS ed) lajiliittoihin.

SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalauta-
kuntaan sekä Ulkoilufoorumiin.

SVK oli Palvelutyönantajien jäsen.

6 lauSunnot ja kannanotot

• Lausunto lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012, 16.12.2011
• Lausunto lohikannan minivuotisesta hoitosuunnitelmasta (maa- ja metsätalous- 

valiokunta), 5.12.2011
• Lausunto lohikannan minivuotisesta hoitosuunnitelmasta (ympäristövaliokunta), 

30.11.2011
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• Lausunto Saimaan järvilohien hoito-ohjelmasta, 30.11.2011
• Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella vuonna 2012, 

25.11.2011
• Lausunto alueellisen kalataloushallinnon kehittämisryhmän loppuraportista, 

11.11.2011
• Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden metsä-

hallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksusta, 27.10.2011
• Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioesitys vuodelle 2012, maa- ja 

metsätalousministeriön hallinnon pääluokka / kalatalous, 25.10.2011
• Lausunto Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien  

monivuotisesta suunnitelmasta, 30.9.2011 
• Lausunto komission yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevista asetus- 

ehdotuksista, 30.9.2011
• Concerning Baltic Salmon - illegal, misreported and unreported commercial fishing, 

kesäkuu 2011 
• Lausunto Tenojoen kalastussopimusneuvotteluista, 20.6.2011
• Lausunto Saimaannorpan suojelun strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta, 26.5.2011
• Lausunto ehdotuksista kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella, 

6.5.2011
• Lausunto maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta kansalliseksi kalatie- 

strategiaksi, 29.4.2011
• Lausunto käsikirjaluonnoksesta Luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet, 

12.4.2011
• Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuonna 2011, 

24.3.2011 
• Lausunto 1) Valtioneuvoston asetuksesta eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla, 2) 

Valtioneuvoston asetuksesta kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten 
suojelemiseksi, 11.3.2011

• SVK sai arvovaltaista tukea näkemyksilleen. Kalastuskomissaari Damanaki:  
Tieteellinen tieto ratkaisee lohikantojen suojelun, 11.3.2011 (SVK:n puheen- 
johtaja Markkulan ja kalastuskomissaari Damanakin tapaaminen)

• Suomen Vapaa-ajankalastajien perusnäkemys lohenkalastuksen järjestämisestä, 
8.2.2011 (Ministeri Anttilan kutsuman lohiryhmän tapaaminen)

• Lausunto Hallituksen esityksestä kalastuslain kalastuksenvalvontaa koskevien  
säännösten muuuttamiseksi (HE 271/2010 VP), 4.2.2011 (eduskunnan maa- ja  
metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuus) 

Helsingissä 25.2.2012
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty 28.4.2012 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 
kevätkokouksessa.


