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TIIVISTELMÄ

Vuosi 2013 oli Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 14. toimintavuosi. Keskus-
järjestön jäseniä olivat 13 vapaa-ajankalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsen 
Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä vapaa-ajankalastajapiirien 561 kala- ja 
eräseurassa oli 44 790, ja jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden lopussa 
41 679.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksen harrastajien 
yhteinen järjestö. 

Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista kalastusta suosittuna 
suomalaisena luontoharrastuksena, jonka edellytysten turvaamiseksi järjestö toimii vesien-
suojelun, kestävän kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajärjestelmien puolesta. 

Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta kalataloushallinnossa ja -tutkimuksessa yh-
teistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja alan muiden järjestöjen kanssa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvuuksia ovat koko maan kattava  
kalaseurojen verkko, suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työn-
tekijäkunta.

Vuonna 2013 keskusjärjestön toimintaan sisältyi muun muassa seuraavaa:

Yli 600 tapahtumaa lapsille ja nuorille

Keskusjärjestö, vapaa-ajankalastajapiirien ja seurojen järjestämissä ja yhdessä yhteistyö-
kumppanien kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa kävi tutustumassa kalastukseen 29 000 
nuorta ja lasta. Valtakunnalliseen pilkkiviikkoon osallistui 6 924 ja kalastuspäivään 7 750 
lasta ja nuorta.
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Oppaita ja esitteitä lapsille ja aikuisille

Vapaa-ajan Kalastaja -jäsenlehti ilmestyi 6 kertaa (painos 44 000 kpl). Aikuisille kalas-
tuksen harrastajille jaettiin lähes 20:tä erilaista esitettä ja opasta yhteensä noin 200 000 
kpl. Lapsille ja nuorille tuotettiin oppaita ja esitteitä ja kaikkiaan niitä jaettiin 40 000 kpl.

Kalastuslupajärjestelmää, kalastusharrastusta ja järjestön toimintaa esiteltiin kotisivuilla 
(www.vapaa-ajankalastaja.fi, 179 591 käyntiä) ja keskustelufoorumilla www.kalajuttu.
com, 72 719 käyntiä, Facebook 1 537 tykkääjää). Kotisivujen kalastusvideoilla oli 67 429 
katselukertaa.

SVK toimi vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta kansallisesti ja kansainvälisesti

SVK jatkoi vastuullisen vapaa-ajankalastajan hanketta (www.vapaa-ajankalastaja.fi/vas-
tuullinen), jonka kotisivuilla voi perehtyä vastuullisen kalastuksen periaatteisiin ja myös 
henkilökohtaisesti tehdä vastuullisen kalastuksen sitoumus.

Yhteistyössä Euroopan vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) (www.eaa-europe.eu) kanssa 
keskusjärjestö on vaikuttanut EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseen ja Itämeren 
lohen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen.

Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä

SVK järjesti 25 kalastuksen taitoja ja tietoja testaavaa SM-kilpailua. Kansallisten kalas-
tuskilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000. Lisäksi SVK:n joukkueet 
osallistuivat kahdeksaan MM-, EM- ja PM-tason kalastuskilpailuun.

25 talkootyövuotta nuoriso- ja kilpailutoiminnassa

SVK:n nuorisohankkeissa, leireillä ja muissa nuorisotapahtumissa tehtiin talkootyötä 
arviolta 21 000 tuntia, mikä vastaa noin 11:tä henkilötyövuotta.

SM-kilpailujen järjestämiseen tarvittiin noin 6 000 talkootyötuntia ja vapaa-ajankalasta-
japiirien ja seurojen kilpailujen järjestämiseen käytettiin arviolta 20 000 talkootyötuntia. 
Yhteensä kilpailujen järjestämiseen tehtiin vapaaehtoistyötä 14 henkilötyövuotta.
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KERTOMUS VUODEN 2013 TOIMINNASTA

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintastrategia vuosille 2013–2016, 
hyväksytty toimintasuunnitelma ja MMM:n järjestölle antamat tulostavoitteet. Raportti 
tavoitteiden toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä.

Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja 
niiden 561 jäsenseuraa yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja 11 työntekijän kanssa.

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

1 LAPSET, NUORET JA PERHEET

KOULUTUS, LEIRIT, KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT

Nuorisotoimijoiden sekä Nuorten vetäjien koulutustilaisuus järjestettiin Tampereella 
12.–13.12. Koulujen kalastuskerhot -seminaarin yhteydessä valtakunnallisena tilaisuutena. 
Nuoriso-ohjaajakoulutukseen osallistui 27 henkilöä. Nuorille suunnattuun Nuori vetäjä-
koulutukseen osallistui seitsemän nuorta.

Keskusjärjestön valtakunnallisia leirejä järjestettiin kolme. Valtakunnallinen pilkkileiri 
järjestettiin Evolla 22.–23.3. Pilkkileirin kiinnostavuus oli ennätysmäistä, ja 22 leiriläis-
paikkaa varattiin kahdessa päivässä. Nuorten leirille Nurmeksen Peurajärvelle 13.–16.6. 
osallistui 20 nuorta. Lisäksi järjestettiin nuorille ja perheille tarkoitettu leiri Viitasaarella 
Koliman leirikeskuksessa 24.–28.6. Sillä osallistujia oli noin 30. 

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. Kilpailuun osallistuneet seurat järjestivät 
yhteensä noin 150 kerhoiltaa tai muuta kerhotapahtumaa.  Nuorten osallistumiskertoja 
kertyi yhteensä noin 1 500. Kerhojen ulkopuolissa tilaisuuksissa kilpailuun osallistuneet 
seurat tavoittivat noin 2 000 nuorta. Kilpailun voitti Meri-Lapin Urheilukalastajat (Lapin 
Vapaa-ajankalastajat), toiseksi sijoittui Hollolan Pilkki (Kaakkois-Suomen Vapaa-ajan-
kalastajapiiri) ja kolmanneksi Kutan Kalastajat (Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri). 
Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat CAB-Coatings Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab 
sekä Samfishing Oy.

Tampereen Särkänniemessä järjestettiin Rapala Angry Birds -kalastustapahtuma 19.5. 
yhteistyössä huvipuiston sekä Normark-Rapalan kanssa. Tilaisuuteen osallistui 200 nuorta 
sekä 200 aikuista. 16 kalakummia oli tapahtumaa järjestämässä.

Valtakunnallinen pilkkiviikko järjestettiin maaliskuussa, ja se venyi lähes kuukauden 
mittaiseksi. Lapsille ja nuorille suunnattuja pilkkitapahtumia järjestettiin yhteensä 89. 
Pilkkitapahtumiin osallistui yhteensä 6 924 pilkkikalastuksen ystävää, joista 5 832 oli 
nuoria ja lapsia. Tapahtumien järjestämisestä vastasi 597 SVK:n seurojen jäsentä. Muutama  
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etukäteen suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan hankalien keliolosuhteiden 
vuoksi. Pilkkiviikon päätapahtuma vietettiin Helsingissä. 

Pilkkitapahtumat herättivät laajasti kiinnostusta mediassa. Tapahtumista kerrottiin ainakin 
36:ssa lehdessä ja 8 radioasemalla. Lisäksi kaksi TV-kanavaa vieraili tapahtumissa.

Lasten ja nuorten ilmainen kalastuspäivä eli Vapapäivä järjestettiin kesäkuun ensimmäisenä 
lauantaina 8.6. yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Tapahtumat 14:llä Metsähallituksen 
arvokohteella keräsivät 700 nuorta kalastajaa sekä suuren joukon lasten vanhempia. Tapah-
tumissa jaettiin nuorille Kuusamon Uistimen ja Rapalan lahjoittamia uistimia. Talkoolaisia 
tapahtumiin osallistui noin 60.

Kalastusseurojen onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 100. Keskusjärjestö toimitti jär-
jestäjille mitalisarjoja 4 kpl per tilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui arviolta 3 000 henkilöä, 
joista 2500 oli nuoria.

Vanhankaupunginkosken Koskipäivä järjestettiin tänä vuonna 31.8., ja SVK jakoi tapahtu-
massa esitteitä vapaa-ajankalastuksesta ja saaliin käytöstä. Lisäksi kerrottiin kalastuslupa-
järjestelmästä ja opastettiin lupien hankkimiseen. Tapahtuma houkutteli 5 000 kävijää, joista 
iso osa oli lapsia ja nuoria. Suvannolla käytyyn lasten onkikisaan osallistui noin 350 lasta.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Taivassalon Mansikkakarissa. Kilpailuun osal-
listui 9 joukkuetta. Kilpailun voitti Häme, toiseksi sijoittui Lounais-Suomi ja kolmanneksi 
Etelä-Savo.

Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä viidettä vuotta. 
Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 73 ja hopeisen merkin 16 nuorta. Kultaisen har-
rastemerkin on suorittanut yksi henkilö.

Nuorten vaapunvärityskilpailuun osallistui noin 150 nuorta. Kilpailun voitti 12-vuoti-
as Jenna Pyörälä Iistä. Vuosivaappua teetettiin 400 kappaletta, ja vaappumallina oli Nils 
Master Haka DD. Yhteistyökumppanina kilpailussa toimi Finlandia Uistin.

Nuoria innostettiin kalastukseen kirjoittamalla artikkeleita Vapaa-ajan Kalastajan nuor-
ten sivuille ja keskusjärjestön kotisivuille. Järjestön nettisivuilla sekä keskustelusivuilla oli 
nuorille omat osiot. Keskustelusivuilla oli vuoden vaihtuessa noin 1 030 rekisteröitynyttä 
käyttäjää.

Käynnistettiin lasten ja nuorten omien nettisivujen luominen. Vuoden aikana suunnitel-
tiin sivujen ulkonäköä, toimintoja ja sisältöä. Sivujen nimeksi valittiin Fisuun.fi. Tarjous-
kilpailun sivujen toteuttamisesta voitti Float Software Oy.

Kalastuskerhojen sekä nuorten käyttöön julkaistiin Askartele kalastusvälineitä -opas.

Kalakummien ja nuorisotyön aktiivien palkitsemisjärjestelmä otettiin käyttöön. Palkit-
seminen järjestettiin Tampereen nuorisotyöseminaarin sekä piirien tilaisuuksien yhteydessä. 
Huomionosoituksen sai 25 henkilöä (palkittujen luettelo toimintakertomuksen liitteenä).

Yhteistyötä Suomen 4H-liiton kanssa jatkettiin. Kalastusaiheisten teemakerhojen lisäksi 
SVK teki yhteistyötä 4H-liiton Kalasta ja Kokkaa Top -kisassa. Kilpailuun osallistui 99 
lasta ja nuorta. SVK toimitti kilpailuun palkinnoksi yhteistyökumppaneilta saatuja vieheitä.
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Kalakummit vierailivat aikaisempien vuosien tapaan 4H:n ja Parasta Lapsille ry:n lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden leireillä. 

HANKKEET

Koulujen luonto- ja kalastuskerhot

Hanke laajeni valtakunnalliseksi 2013. Kuntiin ja kouluihin otettiin yhteyttä sähköpostilla 
sekä puhelimella. Kouluista 42 ilmoitti olevansa kiinnostuneita luonto- ja kalastuskerhojen 
perustamisesta. Kerhoja käynnistettiin 19. Lisäksi sovittiin uusia kerhoja talvelle 2014.

Hanketoimintaa käsiteltiin valtakunnallisessa seminaarissa Tampereella 13.12. 

Seminaarin yhteydessä järjestettiin kerhojen vetäjille koulutustilaisuus 14.12. Seminaariin 
osallistui 48 henkilöä ja koulutukseen 34 kerhotoiminnan ohjaajaa. Lisäksi kerhonvetäjiä 
opastettiin henkilökohtaisesti aina ennen kerhojen alkamista. 

Kerhotoiminnan kehittämiseksi aloitettiin yhteistyöhanke Suomen Metsästäjäliiton, 
Riistakeskuksen sekä 4H-liiton kanssa. Uudet yhteistyökerhot käynnistettiin Helsinkiin, 
Mäntsälään ja Kotkaan. Toiminnasta saadun myönteisen palautteen myötä yhteistoimintaa 
laajennetaan 2014 myös muille alueille.

Hankkeessa tuotettiin Kalastus osana koulujen kerhotoimintaa -opas sekä uusia kerhon 
ohjaamisessa käytettäviä kerho-ohjelmia. Kerhoille jaettiin noin 150 onkivapaa ja onki-
laitetta sekä Askartele kalastusvälineitä -oppaita. 

Koulujen luonto- ja kalastuskerhoja esiteltiin piirien ja seurojen kokouksissa sekä Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK: n nettisivuilla.

Valtakunnallinen kalastuspäivä

Hankkeen aikana järjestettiin kalastustapahtumia 58 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. 
Tapahtumiin osallistui yhteensä 7 750 koululaista ja 470 opettajaa. Hankkeen toteuttami-
seen osallistui 654 kalaseurojen jäsentä ja heidän lisäkseen työntekijöitä Suomen Vapaa-
ajankalastajien Keskusjärjestöstä ja Kalatalouden Keskusliitosta.

Tapahtumat saivat julkisuutta yhteensä 46 valtakunnallisessa tai alueellisessa päivälehdessä, 
neljällä kansallisella ja viidellä paikallisella radiokanavalla. Tapahtumaa esiteltiin kahdella 
kansallisella tv- kanavalla kolmessa eri lähetyksessä.

Päätapahtuma järjestettiin Helsingissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Guinness World Records hyväksyi tapahtuman viralliseksi GWR-ennätysyritykseksi. 
Maailmanennätyksestä raportoitiin Guinnes World Recordsille GWR:n edellyttämällä ta-
valla. GWR ei kuitenkaan hyväksynyt ennätystä luetteloonsa, koska se ilmoitti lopullisessa 
päätöksessään rekisteröivänsä vain kalastuskilpailuja, ei kalastustapahtumia.

Vie isä kalaan

SVK:n sivustolle kaupunkien kalapaikoista kerättiin tietoja muutaman uuden kaupungin 
osalta. Kaupungit tietoineen lisätään karttaan vuoden 2014 kevääseen mennessä. Lisäksi 
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täydennettiin joidenkin sivuston kalastuspaikkojen tietoja. Jatkossa on tarkoitus kasvattaa 
kaupunkien määrää kattamaan Suomen kaikki suurimmat kaupungit. 

Kalasta kotikaupungissasi 

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa esiteltiin kalastusta ja jaettiin 
kalastusesitteitä seuraavissa tapahtumissa: Vene-messut helmikuussa, Valtakunnallinen 
pilkkiviikko maaliskuussa, Lapsi-messut huhtikuussa, onkikoulut 2013 Vanhankaupungin-
kosken suvannolla (800 lasta), Koskipäivä elokuussa (500 lasta, yhteensä 5 000 kävijää) 
sekä kesällä muita pienempiä paikallisia tapahtumia. 

ALUEELLISET KALASTUKSENOHJAAJAT

ELY-keskukset avustivat kalastuksenhoitomaksuvaroilla kalastuksenohjaajien palkkaa-
mista.

Kalastava Häme -hankkeen osa-aikaisena kalastusohjaajana toimi iktyonomi Marko 
Ruuskanen tammi-elokuun välisenä aikana. Saatu avustus riitti vajaan kolmen kuukauden 
toimintaan.

Toiminnan tuloksena järjestettiin nuorille kymmeniä kalastustapahtumia, joissa tavoitettiin 
yhteensä noin 1 780 lasta ja nuorta sekä noin 1 000 aikuista. Kalastustietoisuutta ja -esit-
teitä jaettiin huomattavasti isommalle joukolle. Talkootunteja kalakummeille kertyi 1 004.

Suurimpia tapahtumia olivat Elomessut Hämeenlinnassa, Valkeakosken Kalamarkkinat 
ja Valtakunnallisen kalastuspäivän nuorisotapahtumat. Lisäksi kalastusohjaaja järjesti 
Tampereen Vihreälle viikolle ohjelmaa neljässä tapahtumassa.

Keski-Suomessa kalastusohjaaja Olli Lahtinen järjesti yhteensä 40 kerho-, leiri- ja muuta 
tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 1 964 lasta ja nuorta sekä aikuisia 1 081. Talkoo-
tunteja kertyi 1 738.

Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen alueella toimivat kalastuksenohjaajat Aki Hirvonen ja Veik-
ko Karikanta järjestivät toimintaa 2 299 nuorelle sekä 200 aikuiselle. Toimintaan sisältyi 
koulujen kalastuspäiviä, koulujen kalakerhojen vetämistä sekä nuorten kalastusmessujen 
järjestämistä. Talkootyötunteja toiminnasta kertyi yhteensä 100.

2 AIKUISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN

YMPÄRISTÖTOIMINTA

Indikaattorikalalajien havainnoinnista ja kalakantojen muuttumisesta tehtiin video, joka 
julkaistiin SVK:n YouTube-kanavalla. Videolla oli asiantuntijana mukana Richard Hudd 
Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitoksesta.

Purokunnostukset

Vapaa-ajankalastajilla oli vuoden aikana mahdollisuus osallistua kahden eri tahon jär-
jestämiin purokunnostuksiin. Ensimmäinen purokunnostustapahtuma oli 12.9. Teuvan 



SVK  |  TOIMINTAKERTOMUS 2013 8

Itäjoella. Toinen purokunnostustapahtuma järjestettiin 13.9. Kristiinankaupungin Utter-
mossan alueella sijaitsevalla Töninluomalla. Kummankin tapahtuman järjesti Suomen 
Luonnonsuojeluliitto. 

Näiden lisäksi oli mahdollisuus osallistua Suomen Virtavesien Hoitoyhdistyksen Etelä-
Suomessa järjestämiin virtavesitalkoisiin. Kesän aikana oli yhteensä kuusi kunnostusta-
pahtumaa. 

Kunnostustalkoista tiedotettiin keskusjärjestön nettisivuilla ja keskustelupalstalla.

Saimaannorppa

SVK osallistui Metsähallituksen hallinnoimaan Saimaannorppa-hankkeen suunnitteluun 
ja hankehakemuksen valmistamiseen. Hanke hyväksyttiin EU-rahoitteiseksi LIFE -hank-
keeksi. Vuoden loppupuolella aloitettiin Kalakaverina saimaannorppa – norppaystävällistä 
mökkikalastusta Saimaalla -esitteen suunnittelu. 

Specimenkilpailun avulla edistettiin kestävää ja monipuolista vapaa-ajankalastusta. Spe-
cimenkilpailulle laadittiin alkuvuodesta kotisivuille oma sivusto. Kilpailusta kerrottiin 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä SVK:n nettisivuilla ja keskustelupalstalla. Lisäksi 
kilpailusta laadittiin kolme lehdistötiedotetta. Specimenkilpailun yleiseen sarjaan osallistui 
18 ja nuorten sarjaan kolme henkilöä. Joukkuesarjaan osallistui neljä joukkuetta.

Vesipuitedirektiivi

SVK:n edustajat osallistuivat vesienhoidon yhteistyöryhmien kokouksiin. Kommentteja 
annettiin vesienhoitokautta 2016–2021 koskevien vesienhoitosuunnitelmien ja toimen-
pideohjelmien toimenpiteiden ohjeistamisesta.

Muut hankkeet ja työryhmät

SVK:n edustajat ovat osallistuneet PEFC-standardityöryhmän kokouksiin, joissa valmis-
tellaan metsänkäytön standardia.

Olli Saari on ollut keskusjärjestön edustajana Ulkoilufoorumin työvaliokunnassa. Ulkoilu-
foorumi on luontoliikuntajärjestöjen yhteistyöelin.

KALAKANTOJEN HOITO JA KALASTUS

Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin useimpien vapaa-ajankalastaja-
piirien neuvottelupäivillä sekä kokouksissa. Järjestetyissä tilaisuuksissa tavoitettiin uusia 
toimijoita kalastusalueiden vapaa-ajankalastajien kalastusalue-edustajiksi. Koulutuksen 
keskeisinä tavoitteina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksi-
en lisääminen. Koulutusaiheina olivat muun muassa alueelliset kysymykset, vesienhoidon 
toimenpideohjelmien toteuttaminen, virtavesien kunnostaminen, lähikalastuspaikkojen 
kehittäminen yhteistyössä kalaseurojen ja kuntien kanssa sekä kalastuslain uudistus.  
Kalastusaluetoiminnan 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 
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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.

Toimikunta laati ja julkaisi SVK:n verkkosivuilla kolme artikkelia: 
1. Ei kala merestä kalastamalla lopu 
2. Merimetso ja kalakannat 
3. Kalan vapauttaminen osana ekologisesti kestävää vapakalastusta. 

Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen laadittiin artikkeli Vapaa-ajankalastaja virtavesien kunnos-
tajana.

Asiantuntevat kalastuksenvalvojat

Lounais-Suomen, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjanmaan vapaa-ajankalastusseurojen 
jäsenille, kalastusalueiden ja osakaskuntien edustajille järjestettiin kalastuksenvalvojien 
koulutus- ja koetilaisuus 4.5. Koulutukseen osallistui 32 ja kokeeseen 28 henkilöä.

Saimaan lohikalojen kestävä kalastus

Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusseuroille järjestet-
tiin 14 neuvontatilaisuutta koskien Saimaan uhanalaisia lohikaloja. Tilaisuuksiin osallistui 
151 henkilöä. Neuvontatyö toteutettiin osana Saimaan lohikalat -hanketta. Toiminnan 
tavoitteena oli Saimaan uhanalaisten lohikalojen tilan ja suojelutarpeiden tunnetuksi te-
keminen vapaa-ajankalastajille sekä uhanalaisten lohikalojen suojelutarpeiden huomiointi 
uistelussa ja muussa vapaa-ajankalastuksessa.

Kestävä kalastus ja luontomatkailu

Kestävän kalastuksen mukainen vetouistelukilpailu Anttola-uistelu järjestettiin 31.8. 
Anttolassa. Kilpailuun osallistui 30 venekuntaa ympäri Etelä-Savoa. Kilpailussa ohjat-
tiin kalastajia kestävän kalastuksen mukaisiin kalastusmenetelmiin. Tapahtumaa rahoitti 
Etelä-Savon ELY- keskuksen hallinnoima EU:n osarahoitteinen Kestävän kalastuksen ja 
luontomatkailun kehittämishanke.

Lähikalastuspaikat

Kala- ja ympäristötoimikunta arvioi Vuoden lähikalastuspaikka -nimitystä varten tehdyt 
ehdotukset. Vuoden lähikalastuspaikaksi valittiin Kajaanissa sijaitseva Linnanvirta.
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VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN

Kalastuslainsäädäntö

Keskusjärjestö on kahdessa tapaamisessa kommentoinut maa- ja metsätalousministeriölle 
näkemyksiään luonnoksista uudeksi kalastuslaiksi.

SVK otti myös kantaa kalastusasetuksen mukaisten alamittojen korottamisesta ja asetuk-
seen siiankalastuksen säätelystä merellä.

Keskusjärjestö osallistui lohistrategiaa laatineen työryhmän työhön. Työryhmä jätti esi-
tyksensä vuoden lopussa. Keskusjärjestön edustajana lohityöryhmässä oli Ilkka Mäkelä. 

Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Jouko Ojanperä oli asiantuntijajäsenenä Teno-
joen sopimusneuvotteluvaltuuskunnassa. Valtuuskunta valmistelee Suomen ja Norjan 
välistä sopimusta Tenojoen kalastuksesta.

EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestö-
jen ja Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa. Esillä olivat muun muassa EU:n 
yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, vesivoimarakentaminen ja vesipuitedirektiivi sekä 
yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen liittyvä saaliin poisheittokiellon toteuttaminen 
Itämeren alueen kalastuksessa.

SVK osallistui Suomen kalastusta koskevan EU-politiikan valmisteluun EU17-jaostossa, 
jossa järjestön edustajana oli Ilkka Mäkelä.

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 1.10. yhteistyössä Metsähallituksen, WWF:n, Suomen 
Luonnonsuojeluliiton, Kalastusmatkailun osaamiskeskuksen, eduskunnan kalakerhon ja 
Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalousyksikön kanssa. Tavoitteena oli antaa kansanedus-
tajille, eduskunnan muulle henkilökunnalle ja eduskuntatoimittajille ajankohtaista tietoa 
kala-alalta, sekä vapaa-ajankalastuksesta, kalastusmatkailusta että kalastukseen liittyvistä 
luontoarvoista ja niiden säilyttämisestä tämän päivän Suomessa sekä lisätä alan ja päät-
täjien välistä vuorovaikutusta. Ennakkoon tehtiin kansanedustajille kysely kalastuksesta 
ja kalavesien hoidosta. Vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja eri organisaatioiden 
esittelyn lisäksi tilaisuudessa annettiin tietoa ja käytännön opastusta kalan oikeasta käsit-
telystä sekä kalastusvälineistä. Päivän teemana oli kestävä kalastus, erityisesti vaelluskalat 
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sekä kalatiestrategia. Vähempiarvoisten kalojen käyttö oli myös hyvin esillä. Kävijöitä 
kalapäivässä oli noin 300. 

Jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen

Jäsenjärjestöjä avustettiin hankehakemusten laatimisessa alueellisille ELY -keskuksille.

VASTUULLINEN VAPAA-AJANKALASTAJA

Hankkeen esitemateriaalien julkaisemista jatkettiin ja vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta 
julkaistiin vuodenaikaan ja kalastustapoihin liittyviä tiedotteita. Tämän lisäksi hankkeen 
materiaalia julkaistiin kaikissa jäsenlehden numeroissa. Vastuullista vapaa-ajankalastusta 
esiteltiin myös vapaa-ajankalastajapiirien ja -seurojen tilaisuuksissa

Hankkeessa tuotettiin neljä uutta videota: kalojen vapauttaminen, street fishing, indikaat-
torikalat sekä petokalat ja suuret kalat -video.

Hankkeen omille nettisivuille tuotettiin lisää sisältöä ja hankittiin lisää vastuulliseen ka-
lastukseen liittyvää välineistöä.

Vastuullinen vapaa-ajankalastus herätti suurta mielenkiintoa tiedotusvälineissä, ja hankkeen 
työntekijät esittelivät vastuullista kalastusta televisiokanaville ja aikakausi- ja päivälehdissä.

Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen valtakunnallinen seminaari järjestettiin 13.11. Helsin-
gissä. Seminaari kokosi yhteen noin 80 tutkijaa ja kalastuksen harrastajaa. Kalastuksen 
harrastajien lisäksi seminaarin osallistui kalastusoppaita, tutkijoita yliopistoista ja Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksesta sekä kalastushallinnon edustajia. 

MATKAILUTOIMINTA

Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita 
esittelemällä ja toimimalla yhteistyössä matkailun palvelusektorin kanssa. Yli 30 mat-
kailuyritystä toimi järjestön jäsenetukohteina. Jäsenetukohteiksi liittyi uusia toimijoita 
majoituksen ja kalastusopaspalvelujen sektoreilta.

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

LaatuApajat-kalastuskohteiden internetsivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin omana osa-
naan järjestön matkailun verkkosivuja. Yleistietojen päivityksen lisäksi sivustolle lisättiin 
uusia kuvia kohteista ja julkaistiin kolme uutta kohdetta. Sivustolla esiteltiin yhteensä 68 
eri kalastuskohdetta eri puolilta Suomea. Kohteiden luokittelussa huomioitiin palvelut, 
kalasto ja ympäristö. Eri kalastuskohteiden sivuilla vierailtiin yhteensä kymmeniä tuhansia 
kertoja. LaatuApajat-sivusto oli vuonna 2013 järjestön kotisivujen selatuin yksittäinen 
neuvonnallinen tietosivusto.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kolme. Talven lukijamatka 
järjestettiin 15.–19.4. Norjan Finnmarkiin Näätämöön. Matkalla pilkittiin lohikaloja 
tunturijärvillä. Pohjoismaiden kesän lukijamatka järjestettiin Ruotsiin Kiirunan Rostojär-
velle 15.–19.7. Matkalla kalastettiin rautua, taimenta ja harjusta alueen järvillä ja joilla.  
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Kaukomaan lukijamatka järjestettiin 29.10.–5.11. Espanjaan Teneriffalle. Matkalla harjoi-
tettiin syvänmerenkalastusta Atlantilla paikallisten kalastusoppaiden johdolla. Lukijamat-
kojen yhteydessä tiedotettiin ennakkoon kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoista julkaistiin kohteita esittelevät artikkelit 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä. Matkoille osallistui noin 35 henkilöä.

Matkailijat Kalassa – luvat kunnossa oppaassa esiteltiin Suomen kalastuslupajärjestelmä, 
kalojen rauhoitusajat ja alamitat, usein kysyttyä sekä neuvontajärjestöjen ja viranomaisten 
yhteystiedot. Opas palveli kalastuslupien myynnin ja matkailun asiakaspalvelun sektoria. 
Kalastuslupajärjestelmän opas oli 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 Vapaa-ajan Kalastaja -nimistä jäsenlehteä. Lehti ilmestyi kuusi 
kertaa, joista yksi oli tuplanumero. Lehden painos oli keskimäärin 44 000 kpl.

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 kpl.

Laadittiin lehden vuoden 2014 sisältösuunnitelma ja kansikuvasuunnitelma sekä alustava 
sisältösuunnitelma vuodelle 2015. Lisäksi jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä.

Lehtiuudistuksen suunnittelua jatkettiin, ja sen toteutus aloitettiin. Tätä varten perustettu 
työryhmä (Veli-Matti Saksi, Stina Koivisto ja Jaana Vetikko) kokoontui asian tiimoilta 
seitsemän kertaa. Lehden toimituskunta osallistui myös uudistuksen suunnitteluun.

Julkaisut

Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 3 500 kappaleen painoksena.

Julkaistiin uudet kalankäsittelyesitteet kuhan umpiperkauksesta ja suomustusmenetelmistä 
(esimerkkinä siika) kumpikin 10 000 kpl:n painoksina. Lisäksi suunniteltiin uusia kalan-
käsittelyesitteitä.

Uusintapainokset julkaistiin lisäksi seuraavista julkaisuista:
• Käsittele saaliskalasi -esitesarja, 4 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Lähde kalaan -esitesarja, 4 esitettä, kukin 10 000 kpl 
• Lahnan käsittely ja käyttö, 5000 kpl
• Kalastus on kivaa, 5000 kpl
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Kotisivut

Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin. Vapaa-ajankalastajien keskus-
telufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja. Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla oli  
179 591. Keskustelufoorumiin käyntikertoja kertyi 72 719. Lisäksi ylläpidettiin keskus-
järjestön Facebook-sivua, jossa oli 1 537 tykkääjää.

SVK:n YouTube-kanavalle ladattiin kuusi uutta videota. Videoiden aiheina olivat onki-
laitteen valmistaminen, pohjaonginta – rigien rakentaminen ja tärpin havaitseminen, street 
fishing: Vaasa, vastuullisen vapaa-ajankalastajan välineistöä, petokalat ja suuret kalat sekä 
indikaattorikalat. Kanavan soittolistalle koottiin aihepiireittäin parhaita ja informatiivisim-
pia kalastusvideoita. 

SVK:n YouTube-sivustolla olevia videoita katsottiin vuoden 2013 aikana yhteensä 67 429 
kertaa.

Vapaa-ajankalastajien kirjastossa on yhteensä 56 kaikkien vapaasti luettavissa olevaa 
julkaisua.

Muu tiedottaminen ja koulutus 

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille 
laadittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Järjestön viestintästrategia päivitettiin vuosille 
2013–2017 sekä viestintäsuunnitelma vuosille 2014–2015. Seurakirjeitä postitettiin jä-
senseuroille 4 kpl. Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin kymmenkunta kirjettä ja ohjetta. 
Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti 41 kpl. 

Järjestettiin kaksi seurojen nettisivujen tekokurssia Etelä-Suomen piirin seuroille, toinen 
tammikuussa Espoossa ja toinen marraskuussa Helsingissä. Niihin osallistui 23 seurojen 
edustajaa 14 eri seurasta.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta 

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan 
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 100 kpl ja suurkalastajan kultainen ansio-
merkki myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja- 
hankkeen nimissä jatkettiin myös vapautussarjaa sekä palkittiin paras vapautuskuva.

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

Messut 2013 

Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Kalastusmessuille (osa GoExpoa) Hel-
singissä 2.–4.3. (kävijöitä messuilla 42 538, osastollamme noin 7 000), Lapsi-messuille 
Helsingissä 26.–28.4. (kävijöitä messuilla noin 60 000), Perho-messuille Tampereella 
13.–14.4. (kävijöitä messuilla noin 2 500), Outdoor-messuille Vantaalla 17.–19.5. (kävi-
jöitä messuilla 2 400, osastollamme noin 350), Kouvolan Erämessuille 7.–9.6. (kävijöitä 
messuilla 28 830, osastollamme noin 3 600) sekä Farmari-messuille 3.–6.7. (kävijöitä 
messuilla 101 000, osastollamme noin 10 000). Keskusjärjestö osallistui Lounais-Suomen 
Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Turussa 8.–10.3. pidetyille Meri kutsuu -messuille  
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(kävijöitä messuilla noin 8 000). Lisäksi olimme Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiirin 
kanssa Susirajan Erämessuilla 14.–16.6. (kävijöitä noin 16 000, piirin osastolla noin 2 000) 
sekä Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Vuoksen kalamarkkinoilla 18.–19.5. 
(kävijöitä piirin osastolla noin 1000). Lisäksi avustettiin muita alueellisia toimijoita niiden 
järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

Kaikissa yllä mainituissa tapahtumissa kerrottiin kalastuksenhoitomaksurekisteristä ja 
valtion kalastusmaksujen maksutavoista.

3 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

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

EU:n Itämeren alueellisen kalastusneuvoston toimintaan SVK osallistui yhteistyössä EAA:n 
Itämeren alueen järjestöjen ja EAA:n pohjoisen ryhmän kanssa. Tämän lisäksi SVK toimi 
EAA:n meri- ja jokikalastuksen työryhmissä ja lohityöryhmässä.

Ruotsin Sportfiskarna -järjestön kanssa toimittiin yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen 
suojelemiseksi ja kalastusmatkailun edistämiseksi ja Norjan Norges Jeger- og Fiskerfor-
bundin kanssa Tenojoen lohen suojelemiseksi.

4 KILPAILUT

VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA

Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi valittiin Leila Matikainen Pohjois-Karjalan Vapaa-ajan-
kalastajapiiristä.

KANSALLISET KILPAILUT

SM-tason kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät yhteensä useita tuhan-
sia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin  
350 000. 

SM-pilkki pilkittiin 17.3 Keiteleellä, Viitasaarella. Kisaan osallistui 2 028 pilkkijää. 
Järjestelyistä vastasivat Ylä-Keiteleen Koukku ja Viitasaaren Kalakaverit yhdessä Keski-
Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa.

Pilkkimaajoukkueen loppukarsintaan osallistui 135 pilkkijää 23.3. Hepolahdessa, 
Pohjois-Karjalassa.

SM-mormuska järjestettiin 24.3. Ruokolahden Venäjänjärvellä. Kilpailuun osallistui 86 
kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat ry. 

SM-lohipilkkiin osallistui 555 kilpailijaa 7.4. Vuokatin Särkisellä. Kisajärjestelyistä vastasi 
Kainuun Vapaa-ajankalastajapiiri yhdessä Hillside Anglersien ja Sotkamon Kalamiesten 
kanssa. 
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SM-särkipilkissä kilpaili 277 kilpailijaa 14.4. Taivalkoskella. Järjestelyistä vastasi Kala-
Taival. 

SM-rautupilkkiin osallistui 125 kilpailijaa 20.4. Inarin Tuulispääjärvellä. Järjestelyistä 
vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Ivalon Erämiehet ry ja TEM´S ry. 

SM-kiiskipilkkiin 21.4. Kuusamossa osallistui 106 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Kuu-
samon Uistinseura ry. 

SM-soutu-uisteluun 8.6. Seinäjoen Kyrkösjärvellä osallistui 44 venekuntaa ja kisajärjes-
telyistä vastasi Alavuden Seudun Urheilukalastajat ja Lakeuden Urheilukalastajat yhdessä 
Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa. 

Senioreiden SM-perho 8.–9.6. Pomarkun Kynäsjoella oli uusi kilpailumuoto, johon osal-
listui kuusi perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasi Pomarkun Kalajussit. 

SM-kelluntarengas-perhokalastuskilpailuun 29.6. Vekaranjärven Ahvenlammella osal-
listui 13 kilpailijaa. Kisajärjestelyistä vastasi Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät.

SM-heittouistelukisaan Liperissä 13.7. osallistui 32 venekuntaa.  Järjestelyistä vastasi 
Liperin Urheilukalastajat. 

SVK:n vetomestaruuskilpailuihin 14.7. Liperissä osallistui 36 venekuntaa. Kisajärjes-
telyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat.

SM-kilpaonkeen 20.–21.7. Seinäjoen Kalajärvellä osallistui 107 kilpailijaa. Kilpailujen 
järjestäjänä toimi SeSOnki ry. 

SM-onki 3.8. Raasakassa keräsi 576 onkijaa. Järjestelyistä vastasi Pohjois-Pohjanmaan 
Vapaa-ajankalastajapiiri. 

Nuorten SM-perho perhosteltiin 10.8. Hollolan Hammonjoella. Kilpailuun osallistui 
kahdeksan nuorta perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasivat Lahden Perhokalastajat. 

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta oli 11.8. Saimaan kanavalla ja 21.–22.9. 
Helsingin Kyläsaaressa. Ensimmäiseen osakilpailuun osallistui 41 kilpailijaa, joista 28 
jatkoi toiselle kierrokselle. Järjestelyistä vastasivat Team Sensas ja Team F.I.S.H. 

Naisten SM-perho järjestettiin 16.–18.8. Pomarkun Kynäsjoella. Kilpailuun osallistui 
12 naista. 

Veneonginnan SM-kilpailu oli 18.8. Lahden Vesijärvellä. Kilpailun osallistui kymmenen 
venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät ry yhdessä Kaakkois-
Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa. 

Nuorten SM-toimintakilpailuun 24.–25.8. Taivassalon Mansikkakarilla osallistui yhdek-
sän joukkuetta.  Järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri.

SM-perhon finaali oli 31.8.–1.9. Pikku-Syötteellä ja Iijoella. Kisajärjestelyistä vastasi 
SVK:n perhojaosto. 

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailuun 8.–9.9. Kapeenkoskella osallistui 17 joukku-
etta. Järjestelyistä vastasi Ääneseudun perhokalastajat. 
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Epävirallinen tuulastuksen MM-kilpailu oli 20.9. Anttolan Vitjasella, ja siihen osallistui 
30 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Anttolan Vapaa-ajankalastajat. 

SM-tuulastuskilpailuun 21.9. Anttolan Vitjasella osallistui 27 venekuntaa. Järjestelyistä 
vastasi Anttolan Vapaa-ajankalastajat. 

SM-laituripilkkiin 29.9. Raisiossa osallistui 350 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Lounais-
Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. 

SM-perhonsidonta kisattiin 26.–27.10. Jyväskylässä. Nuorten alle 15 vuotta sarjaan 
osallistui neljä ja nuorten alle 18 vuotta sarjaan kuusi kilpailijaa. Yleiseen sarjaan osal-
listui 11 ja Lohiperho-sarjaan 16 perhonsitojaa. Joukkueita oli viisi. Järjestelyistä vastasi 
Keski-Suomen Perhokalastajat. 

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 16.11. Jyväskylässä. Kysymykset laativat SVK:n 
kalatalouskonsulentit Marcus Wikström ja Juha Ojaharju. Yleiseen sarjaan otti osaa kah-
deksan ja nuorten sarjaan kolme joukkuetta. 

KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason 
kilpailuihin.

Mormuskoinnin MM-kilpailu käytiin 16.–17.2. Wausaussa, USAssa. Suomea edustivat 
Toni Stenberg, Esa Kuusela, Harri Nikula, Jussi Rossi, Kimmo Lintilä ja Petri Ahola. Jouk-
kueen kapteenina toimi Seppo Pönni, valmentajana Elmo Olkkola ja delegaattina Maria 
Olkkola. Kisoihin osallistui 11 maata. Toni Stenberg voitti henkilökohtaisessa kisassa 
maailmanmestaruuden, ja tämä oli ensimmäinen kerta kun suomalainen voitti FIPSedin 
järjestämän kisan. Joukkuekilpailussa Suomi oli toinen. 

Pohjoismaiden pilkkimestaruus kisattiin 9.3. Kuopiossa. Suomi voitti joukkuekilpailun. 
Suomen joukkueeseen kuuluivat: (miehet) Jussi Rossi, Pasi Holopainen, Janne Nielikäinen; 
(miesveteraanit) Pekka Pappila, Reijo Viertola, Heikki Matikainen; (naiset) Heidi Alisalo-
Liukkonen, Aila Räsänen, Pirjo Kuokkanen; (naisveteraanit) Ensi Aikio, Asta Honkonen, 
Tuula Ryhänen; (miesjuniorit) Miro Meuronen, Janne Lappi ja Ville Lappi; (naisjuniorit) 
Iida Pihlakari, Salla Hovatov ja Minja Niskanen. Kapteenina toimi Jouni Neuvonen, kil-
pailujohtajana Tapani Kurki ja avustajana Harri Kähärä. 

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa ongittiin 8.–9.6. Italian Canale Brianissa. 
Suomea edusti Team Sensas Finland, johon kuuluivat Sami Kainulainen, Marko Ekroth, 
Esa Kervinen, Timo Ylitalo ja Jouni Lillman. Varaonkijana oli Pauli Saastamoinen, ja 
kapteeneina toimivat Petri Hakamäki ja Ville Rämä. 

EM-kilpaonki käytiin 29.–30.6. Serbian Novi Sadissa. Suomen joukkueeseen kuuluivat 
Mika Pylsy, Matti Sakkara, Rami Kankaanpää, Tapio ”Tappi” Tapaninen ja Jari Seppälä. 
Kapteenina toimi Ville Rämä. 

MM-perhokalastus kisattiin11.–18.8. Norjan Mosjoenissa. Suomen joukkue oli neljäs. 
Jarkko Suominen oli henkilökohtaisessa kilpailussa seitsemäs. Suomen joukkueeseen 
kuuluivat Jarkko Suominen, Ville Ristolainen, Saku Nieminen, Juho Strandman ja Tapio 
Penttilä. Kapteenina toimi Janne Pirkkalainen, ja varamiehenä oli Olli Toivonen. 
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Naisten kilpaonginnan MM-kilpailut kisattiin 24.–25.8. Slovenian Radecessa. Suo-
men joukkueeseen kuuluivat Jaana Vetikko, Liisa Paavilainen, Sarianne Snellman, Riitta  
Isokorpi ja Stina Koivisto. Joukkueen kapteenina oli Oskari Rapeli. 

Miesten MM-kilpaonki käytiin Puolan Varsovassa, Żerański Channelissa. Kisat järjestet-
tiin 14.–15.9. Joukkueeseen kuuluivat Seppo Pönni, Ville Lehtinen, Jouni Lillman, Jukka 
Vanhanen ja Erkki Lavonen. Kapteenipestit ja huoltohommat hoitivat jälleen Timo Ylitalo, 
Petri Hakamäki ja Ville Rämä. 

EM-perhokalastus kilpailtiin 17.–23.9. Slovakiassa. Suomen joukkueessa kalastivat 
kapteeninakin toiminut Antti Vappula, Jani Huhtaniska, Mikko Räsänen, Jyrki Hiltunen 
ja Heikki Kurtti. Joukkueen sijoitus kilpailussa oli seitsemäs. 

5 JÄRJESTÖ, HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

JÄSENET

Keskusjärjestön jäseniä olivat Suomen Urheilukalastajain Liitto sekä 13 vapaa-ajanka-
lastajapiiriä: 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.

Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin kuului yhteensä 561 jäsenseuraa.

Järjestön henkilöjäsenmäärä vuoden 2013 aikana oli 44 790, ja 31.12.2013 jäsenmaksunsa 
maksaneiden jäsenten määrä oli 41 679.

KOKOUKSET

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 27.4. Helsingissä. Syyskokous pidettiin 1.12. ja 
syysneuvottelupäivä 30.11. Helsingissä.

HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus 

Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Markku Markkula ja varapuheenjohtajina Tuija 
Brax, Kari Rajamäki ja Simo Rundgren.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Ojanperä, varapuheenjohtajana Stina Koivis-
to 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 kuusi kertaa, joista kaksi 
oli sähköpostikokousta.



SVK  |  TOIMINTAKERTOMUS 2013 18

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anssi Vainikka, Jani Hakka-
rainen, Juha Väisänen, Jukka Kotola, Manu Vihtonen ja Reijo Lähteenmäki sekä sihteerinä 
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 kerran. Lajikohtaisissa 
jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Jussi 
Rossi, Veijo Halminen, Elisa Saarela, Anssi Vainikka ja Pasi Tuomainen; onkijaosto: Jorma 
Jantunen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Seppo Pönni, Jari Seppälä ja Timo Rinta-
Jaskari; 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, Kalevi Saviluoto, 
Kari Kenttinen ja Jukka Mantsinen. Uistelu-, pilkki- ja onkijaostot kokoontuivat kaksi 
kertaa. Perhojaosto piti yhden puhelinkokouksen.

Matkailutoimikuntaan kuuluivat Eero Kokkarinen (pj), Petter Nissen (siht./SVK), Erik 
Herlevi, Leena Alitupa, Mikko Ilmen ja Seppo Muttilainen. Toimikunta kokoontui kerran.

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Kultanen-Mäkinen ja mui-
na jäseninä Jukka Vetikko (vpj.), Mika Latva-Nikkola, Aki Hirvonen, Tapani Hyvönen, 
Mervi Haahti, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen sekä sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta 
kokoontui kaksi kertaa.

Viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohtaja Jouko Keto, 
Ilkka Lehtinen, Kati Luukkainen, Juha Pölkki, Seppo Suuronen, Börje Uimonen ja sih-
teerinä 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 edis-

täminen sekä kansainväliset asiat,
• kalatalouskonsulentti Petter Nissén toimialueena Lapin ja Oulun läänit ja toimenkuva-

naan kalastusmatkailu, perhokalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen neuvonta, 
• kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju toimialueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi ja toi-

menkuvanaan kala- ja ympäristöasiat, 
• toimistosihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto,
• kalatalouskonsulentti Janne Rautanen toimialueena Häme ja Lounais-Suomi ja toimen-

kuvanaan nuoriso ja perhetoiminta, 
• kalatalouskonsulentti Risto Tarikka 31.3. saakka toimenkuvanaan kalavedenhoito ja 

kalastusaluetoiminta, toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, eläkkeellä 
1.4. lähtien,
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• kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimialueena 31.3. saakka Etelä-Savo, Kaakkois-
Suomi ja Päijät-Häme ja toimialueena 1.4. lähtien Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja 
Pohjois-Karjala, toimenkuvanaan nuorisohankkeet ja seurojen nuorisotoiminta, 

• tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan Vapaa-ajan Kalastaja -lehden toimittaminen, 
suurkalat sekä tiedottaminen,

• kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimialueena 31.3. saakka  Etelä- ja Kaakkois-
Suomi ja toimialueena 1.4. lähtien Etelä-Suomi ja toimenkuvanaan messut, kilpailut, 
markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta sekä

• kalatalouskonsulentti Olli Saari 1.9. lähtien toimialueenaan Kaakkois-Suomi ja toimen-
kuvanaan hanketoiminta. 

Vakituisten työntekijöiden lisäksi olivat palkattuina hanketyöntekijöinä 
• Jan-Peter Pohjola 1.1.–28.2. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa,
• Antero Virkkunen 1.1.–31.12. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa ja 
• Marko Ruuskanen 1.1.–31.8. Koulujen kalastuskerhot -hankkeessa.

Alueellisina nuorten kalastuksen ohjaajina toimivat lyhytaikaisilla työsopimuksilla Marko 
Ruuskanen Hämeessä, Veikko Karinkanta Kaakkois-Suomessa, Olli Lahtinen Keski-
Suomessa ja Aki Hirvonen Etelä-Savossa.

TOIMIPAIKAT

Keskusjärjestön toimisto sijaitsi Helsingissä osoitteessa Vanha talvitie 2-6 A 11 yhteistilois-
sa Vapaa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Tämän lisäksi aluetyöntekijöille 
oli vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Mikkelissä, Liperissä (1.1. -31.3.), Kuortaneella ja 
Viialassa.

TALOUS 

Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastuksenhoitomaksuvaroilla, eri hankkeisiin koh-
distuneella 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 ke-
hittämistä. 

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 
(FIPSed) lajiliittoihin.

SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalautakun-
taan sekä Ulkoilufoorumiin.

SVK oli Palvelutyönantajien jäsen.
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6 LAUSUNNOT 

• Lausunto luonnoksesta luonnonvarakeskusta koskevaksi hallituksen esitykseksi, 
19.12.2013

• Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden Metsä-
hallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 25.10.2013

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuslain 88§:n muuttamisesta, 
21.10.2013

• Lausunto neuvoston asetukseksi Itämerellä sovellettavien kalastuskiintiöiden  
vahvistamisesta vuodeksi 2014, 3.10.2013

• Lausunto ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014, 18.9.2013
• Lausunto ehdotuksesta kalastusasetuksen muuttamiseksi, 14.6.2013
• Lausunto ehdotuksesta siiankalastuksen säätelyksi merellä, kalastusasetuksen  

muutosesitys, 28.5.2013
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesilain muuttamisesta, 20.5.2013
• Lausunto luonnoksesta Suomen kannaksi ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta (U 30/2011 VP, jatkokirjelmä), 
3.5.2013

• Lausunto luonnoksesta Suomen kannaksi ehdotukseen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta (U 30/2011 VP, jatkokirjelmä), 
2.5.2013

• Lausunto turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeesta, 28.3.2013
• Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuosina 2013–2014, 

27.2.2013 
• Lausunto Soklin kaivoshankkeen kaivospiirihakemuksesta, 19.2.2013
• Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi rapustrategiaksi 2013–2022, 13.2.2013
• Lausunto soidensuojeluohjelman valmistelusta, 13.2.2013
• Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella vuonna 2013  

kalastussäännön 16§ mukaisesti, 15.1.2013 

Helsingissä 26.4.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous

LIITE:  
Palkitut nuorisotyöntekijät 2013
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LIITE:  
PALKITUT NUORISOTYÖNTEKIJÄT 2013

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, nuoriso- ja perhetoimikunta 

Nimi Seura Piiri

Eero Mäki Lahden kalaveikot Kaakkois-Suomi

Osmo Pirinen Kotkan kalamiehet Kaakkois-Suomi

Anna-Leena Kannisto Naantalin seudun urheilukalastajat Lounais-Suomi

Janne Korpinen Palatsi fishing team Lounais-Suomi

Kauko Liuska Haapajärven vapaa-ajan kalastajat Pohjois-Pohjanmaa

Sakari Lauronen Raahen merionkijat Pohjois-Pohjanmaa

Veijo Lipponen Vuokatin erämiehet Kainuu

Jorma Mikkonen Kainuun perhokalastajat Kainuu

Mauri Turunen Kiteen kalakaverit Pohjois-Karjala

Leo Shemeikka Kontulan kalakerho Etelä-Suomi

Tapani Hyvönen Marjaniemen kuhat Etelä-Suomi

Kalervo Saarinen Raholan Kalatiimi Häme

Veikkö Mökkälä Kuhaveljet Häme

Eero Luukkanen Puruveden kalaharrit Etelä-Savo

Heimo Huotari Rantakylän kalakaverit Etelä-Savo

Aimo Siulio Kemijärven perhokalastajat Lappi

Reijo Kallunki Pellon kalakerho Lappi

Taisto Huotari Parikkalan kalastusseura Etelä-Karjala

Arvo Soikkeli Parikkalan kalastusseura Etelä-Karjala

Aarne Keurulainen Puijon pilkki Pohjois-Savo

Pauli Miettinen Iisalmen pilkkijät Pohjois-Savo

Mikko Niskanen Viitasaaren kalakaverit Keski-Suomi

Olli Lahtinen Tikkakosken kalamiehet Keski-Suomi

Leo Salmivuori Palatsi Fishing Team Lounais-Suomi

Martti Malinen Hervannan-Kaukajärven kalakerho Häme


