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Vuosi 2003 oli keskusjärjestön 4. toimintavuosi. Sen aikana hyväksyttiin toimenpide-
ohjelma keskusjärjestön työntekijävoimien, hallinnon ja talouden järjestämiseksi.

Vapaa-ajankalastajien neuvonnan keskeisenä teemana oli kalastusharrastuksen lisääminen
lasten ja ikääntyneiden ihmisten parissa, joita tavoitettiin Kalasta Kaiken Ikää -hankkeella
uusien yhteistyökumppaneiden kautta. Nuorisotoiminnassa oli Kaverin Kanssa Kalaan
-hankkeen välivuosi, mutta silti järjestetyt tilaisuudet tavoittivat noin 15 000 koululaista.

Vapaa-ajankalastajien edunvalvonnassa keskusjärjestö joutui toistuvasti puolustamaan
maksuttomia ja maksullisia yleiskalastusoikeuksia, joita pyrittiin tarpeettomasti kieltämään
erityisesti erilaisten suojeluhankkeiden yhteydessä.

NEUVONTA JA VALISTUS

Toimintavuoden aikana etsittiin uusia tapoja tavoittaa tulevia kalastuksen harrastajia.
Hyviksi yhteistyökumppaneiksi osoittautuivat monet lapsi- ja nuorisojärjestöt, joiden
toimintaan kalastus ei varsinaisesti ole kuulunut. Myös kalastusalueille etsittiin ja
koulutettiin uusia vapaa-ajankalastajien edustajia.

Kalasta Kaiken Ikää -hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti. Ikääntyneiden
kalastusharrastajien tietoja ja taitoja siirrettiin uudelle sukupolvelle sekä tuotettiin lasten
ja aikuisten kalastusharrastusta lisäävää ja kehittävää materiaalia. Yhteistoiminnan tote-
uttaminen on myös  käynnistynyt kolmen valtakunnallisen eläkeläisliiton kanssa.
Toimintavuoden keskeisenä tuloksena syntyi cd-rom-materiaali koulutus- ja valistus-
käyttöön. Hankkeesta tiedotettiin SVK:n jäsenjärjestöjen lehdissä ja julkaistaan hanke-
esite.

Kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajille suunnatussa koulutuksessa keskeisinä
tavoitteina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien
lisääminen. Kala- ja ympäristötoimikunta järjesti viisi alueellista vapaa-ajankalastuksen
ja kalastusaluetoiminnan kehittämisseminaaria, joissa oli 170 osanottajaa. Kalastusalue-
edustajien ja muiden kalastusaluetoimijoiden lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin kalas-
tusjärjestöjen ja kuntien edustajia. Koulutusohjelmaan kuului muun muassa kuntien
yhteistyömahdollisuudet, hallinnon tavoitteet ja yhteistyö kalastusaluetoiminnassa,
kalastusalueiden tiedottaminen, taimenkantojen hoito ja kalastus sekä alueelliset kysy-
mykset.  Esillä olivat myös TE -keskusten vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelmien
toteuttaminen sekä  kalastuksen ohjaus. Tämän lisäksi jäsenjärjestöillä oli paikallisia
kalastusaluetoimintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia. Nimettyjä kalastusalue-edustajia
SVK:n jäsenjärjestöillä on noin 360 henkilöä. Toimintavuoden eräs tavoite, löytää uusia
toimijoita kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajiksi, toteutui alueellisissa semi-
naareissa. Seminaareihin osallistui useita henkilöitä, jotka aiemmin eivät olleet osallistuneet
kalastusaluetoimintaan.

Avainkalastusalueiden toiminnan  kehittäminen aloitettiin yhteistyössä TE -keskusten
kalatalousyksiköiden kanssa. Muutamilla avainkalastusalueilla käynnistettiin pilot-
tihankkeita.
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Ympäristöministeriön tuella toimikunta käynnisti ympäristökasvatushankkeen, jossa
tavoitteena on lisätä kalastusharrastajien vesi- ja rantaluonnon tuntemusta. Lisäksi hankkeen
tarkoitus on vähentää vapaa-ajankalastajien vesiluonnolle mahdollisesti aiheuttamaa
häiriötä ja kuormitusta. Hankkeessa tuotettiin opas painovalmiiksi sekä koulutus-
tilaisuuksiin kalvomateriaali. Toimikunta valmisteli ympäristöministeriölle jatko-
hakemuksen vuoden lopulla.

Aikuisväestön kalastusharrastusta on lisätty järjestämällä kaikille avoimia kalastus-
tapahtumia ja esittelemällä vapaa-ajankalastusta ja harrastusmahdollisuuksia kaikilla
tärkeimmillä alueellisilla ja valtakunnallisilla messuilla sekä valtakunnallisessa maa-
talousnäyttelyssä. Erilaisissa tilaisuuksissa on jaettu jäsenjärjestöjen lehtiä ja muita
kalastusharrastukseen liittyviä julkaisuja.

SVK oli edustettuna seuraavissa tilaisuuksissa: Vene-messut,  Erämessut Helsinki, Erä-
messut, Koli, Pohjois-Pohjanmaan erämessut (Oulu), valtakunnallinen maatalousnäyttely
(Kuopio) ja ELMA -messut Helsinki.

Jäsenjärjestöt järjestivät alueellisia ja paikallisia tilaisuuksia, joissa vapaa-ajankalastajia
perehdytettiin kalavesien hoitoon, vapaa-ajankalastuksen ympäristökysymyksiin ja
erilaisten kalastusmenetelmien käyttöön.

Tilaisuuksissa jaettiin Verkko 2000 -opasta, jäsenjärjestöjen lehtiä ja muita kalastus-
harrastukseen liittyviä julkaisuja.

Liikuntaesteisten ja muista syistä kalastusharrastuksen ulkopuolelle jäävien kalastus-
mahdollisuuksia parannettiin jäsenjärjestöjen ja invalidi- ym. järjestöjen välisellä
yhteistyöllä, jota on toteutettu nimellä sosiaalisen luontokuntoutuksen hanke (SOLUKU).

Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujen perusteista ja maksutavoitteista tiedotettiin
SVK:n kotisivuilla, jäsenjärjestöjen lehdissä, järjestetyissä tilaisuuksissa ja niiden yh-
teydessä jaetuissa julkaisuissa. Tämän lisäksi jäsenjärjestöjen työntekijät ovat antaneet
henkilökohtaista neuvontaa asiassa.

Päättäjille kalastusharrastusta esiteltiin 7.10. Eduskunnassa järjestetyssä kalapäivässä
yhdessä Eduskunnan kalakerhon, Uudenmaan TE -keskuksen ja muiden alan järjestöjen
kanssa.

NUORISO- JA PERHETOIMINTA

Kala- ja eräseurojen nuorisovetäjille järjestettiin koulutusta kolmessa tilaisuudessa Lopella,
Ähtärissä ja Kemissä. Tilaisuudet oli suunnattu kaikille nuorisotoiminnasta kiinnostuneille
seurojen jäsenille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 39 henkilöä.

Lopen ja Kemin tilaisuuksien yhteydessä järjestettiin 16 - 20 -vuotiaille ohjaustoiminnasta
kiinnostuneille nuorille Nuori Vetäjä -koulutustilaisuudet. Nuoria osallistui koulutukseen
14. Valtakunnallisia 12 - 18 -vuotiaille suunnattuja leirejä järjestettiin kaksi. Ahven 2003
leiri järjestettiin Padasjoella Päijät-Hämeen kalamiespiirin toimesta ja Nokisenkosken leirin
Rautalammilla järjesti SVK Pohjois-Savon nuoriso- ja perhetoimikunta. Leiriläisiä oli
yhteensä noin 40.
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Onkipäiviä, joihin toimikunta hankki ja välitti mitalit, järjestettiin noin 130 paikkakunnalla
eri puolilla maata. Tilaisuuksiin osallistui noin 3500 nuorta ja 3000 aikuista henkilöä.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Sarvsalossa Porvoon saaristossa. Kilpailun
järjestäjänä oli Uudenmaan kalamiespiiri SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan tukemana.
Kilpailuun osallistui 6 joukkuetta.

Nuorisotoiminnan hankkeet:

Nuoret kalalle hanketta jatkettiin ja SVK:n kaupunkiseurojen kehittämishanke aloitettiin
Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Loppuvuoden
aikana kalastukseen liittyvää ohjausta tarjottiin 130:lle kalaseurojen jäsenelle ja 250
koululaiselle. Lisäksi hankkeen työntekijä järjesti kalastusaiheista ohjemaa mm. Hämeen-
linnan kalamarkkinoilla ja muissa kalatapahtumissa. Kaupunkiseurahankkeessa järjestettiin
paikallisille kalaseuroille yhteistapaamiset marras-joulukuussa Hämeenlinnassa, Porissa,
Tampereella ja Turussa. Poria lukuunottamatta edellä mainituissa kaupungeissa aloitettiin
neuvottelut kaupunkien kanssa yhteisten kerhotilojen saamiseksi paikallisille seuroille.
Hanke jatkuu vuoden 2004 kevään ajan.

Kalasta kaiken ikää -hankkeen nuorisotoiminta käynnistettiin vuoden aikana. Yhteistyötä
tehtiin Suomen 4H-liiton, Parasta lapsille ry:n, seurakuntayhtymien ja Hämeenlinnassa
sijaitsevan Jukolan päiväkodin kanssa. Yhteistyötahojen leireillä ja muissa tapahtumissa
järjestettiin kalastusohjausta noin 30:ssa tapahtumassa, joissa tavoitettiin noin 700 lasta.
Kalastusohjauksesta vastasivat kalakummit ja osittain SVK:n ja jäsenliittojen palk-
kahenkilöt. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet erinomaisia ja toimintaa tullaan edelleen
jatkamaan.

Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjassa valmisteltiin vuoden 2004 kampanjaa. Kummien
toiminta koulurintamalla oli erittäin vilkasta, vaikka kyseessä ei ollut varsinainen
kampanjavuosi. Suurimpana yksittäisenä tapahtumana järjestettiin elokuun lopulla
Tampereen koululaisille perinteinen kalapolkutempaus. Kahden päivän aikana 1060
koululaista perehdytettiin kalastukseen. Pienempiä tempauksia järjestettiin lukuisia eri
puolella maata. Kampanjalehti päivitettiin ja siitä tilattiin 20 000 kappaleen lisäpainos
opetuksen tukimateriaaliksi. Yhteensä tempauspäivillä ja kummien koulureissuilla
tavoitettiin noin 15 000 koululaista.

VAPAA-AJANKALASTUKSEN KEHITTÄMINEN

Kalastusmahdollisuuksien ylläpidossa painottui edelleen yleiskalastusoikeuksien puo-
lustaminen perusteettomia rajoituspyrkimyksiä vastaan, joita edellisvuoden tapaan oli
erityisesti Suomenlahden rannikkoalueella ja Saaristomerellä.

Lausunnoissaan viranomaisille ja kirjelmissään asianomaisille ministereille keskusjärjestö
kiinnittänyt huomiota mm.:

- valtakunnallisen vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelman toteuttamiseen,
- kalastuksenhoitomaksun korottamisen kielteisin vaikutuksiin ja kalastuksenhoito-

maksuvarojen väärään kohdentamiseen,
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- luonnonlohen suojeluun ja kalastukseen ja
- kalastusmahdollisuuksien tarpeettomaan rajoittamiseen suojelualueilla ja

suojeltujen ranta-alueiden riittävään merkitsemiseen.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

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

KILPAILUTOIMINTA

SVK:n kilpailutoiminnan alaisuuteen vuonna 2003 siirtyivät sekä kansallinen että kansain-
välinen kilpailutoiminta.

Kansallinen kilpailutoiminta oli vilkasta vuonna 2003. SM-tason kilpailuiden lisäksi SVK:n
kala- ja eräseurat järjestivät useita tuhansia eri kilpailuita, joissa yhteenlaskettu osal-
listujamäärä oli noin 10000 - 15000 henkilöä.

SM-pilkki Hartolan Jääsjärvellä 16.3. kokosi 3200 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Keski-
Suomen Kalamiespiiri.

SM-kiiskipilkki 23.3. Säkylän Pyhäjärvellä kokosi 91 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi
Satakunnan Kalamiespiiri.

SM-mormuska 5.4. Lestijärvellä. Osallistujia myrskysäähän uskaltautui n. 140. Kilpailun
järjestelyistä vastasi Pohjanmaan Erämiespiiri.

SM-lohipilkki kisailtiin 6.4. Jurvan Säläisjärvellä. Kilpailun järjestelyistä vastasi Etelä-
Pohjanmaan Kalamiespiiri. Osanottajia oli 357.

Kesäonginnan SM-kilpailut järjestettiin 3.8. sekä Peräseinäjoen Kalajärvellä että Seinäjoen
Kyrkösjärvellä. Järjestelyistä vastasi Etelä-Pohjanmaan Kalamiespiiri. Kilpailuun osallistui
noin 1000 onkijaa.

Kilpaonginnan henkilökohtaiset ja seurajoukkuesuomenmestaruudet ratkottiin 19.-20.7.
Saimaan kanavalla. Järjestelyistä vastasi Onki Team Milo ja SVK:n onkijaosto.

SM-heittouistelukisat järjestettiin 26.7. Liperissä. Järjestelyistä vastasi Pohjois-Karjalan
Kalamiespiiri. Osanottajia oli yhteensä 41 venekuntaa.

SVK:n mestaruusvetouistelukisat järjestettiin 27.7. Liperissä. Järjestelyistä vastasi Pohjois-
Karjalan Kalamiespiiri. Osanottajia oli yhteensä 35 venekuntaa.

Perhokalastuksen Suomen mestaruus ratkaistiin 23.-24.8. Taivalkoskella, jossa
järjestämisvastuu oli Oulun Seudun Perhokalastajilla. Nuorten SM-kilpailu käytiin 9.-
10.8. Parkanossa, jossa järjestelyvastuu Parkanon Urheilukalastajilla. Seurajoukkueiden
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SM-kisa käytiin Kynäsjoella, Pomarkussa 20.-21.9, jossa järjestelyvastuu oli Länsirannikon
Perhokalastajilla.

SM-soutu-uistelu järjestettiin Piispalan XX Taimensoudun yhteydessä Kannonkoskella
12.-13.7. Venekuntia kilpailussa oli 109.

SM-laiturikalastus järjestettiin 21.9. Raisiossa. Järjestelyistä vastasi Varsinais-Suomen
Kalamiespiiri. Osanottajia oli 330.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 22.11. Seinäjoella ja järjestelyistä vastasi Etelä-
Pohjanmaan Kalamiespiiri.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin 25.-26.8. Porvoossa. Järjestelyistä vastasi SVK:n
nuoriso- ja perhetoimikunta yhdessä Uudenmaan Kalamiespiirin kanssa.

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM -tason
kilpailuihin sekä Baltic -cupiin.

Pilkkionginnan Baltic -cup kisailtiin helmikuussa Viron Otepäässä. Joukkueen sijoitus oli
1/3.

Pilkinnän pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestettiin maaliskuun toisena viikonloppuna
Ruotsin Kilaforsissa. SVK:n  joukkue voitti kokonaiskilpailun.

Kilpaonginnan PM-kisat olivat Norjan Hamarissa. Joukkueen sijoitus oli 4/4.

Kilpaonginnan miesten MM-kilpailut olivat Slovakiassa. Miesjoukkueen sijoitus oli
12/39 ja naisjoukkueen sijoitus oli 13/14.

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kilpailut järjestettiin Plovdivissa, Bulgariassa.
Joukkueen sijoitus oli 18/29.

EM-kilpaonki järjestettiin Vriesissä, Hollannissa. Joukkueen sijoitus oli 20/23.

Perhokalastuksen MM-kilpailut pidettiin Espanjassa. Joukkueen sijoitus oli 13/20.

JÄRJESTÖN KEHITTÄMINEN, HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

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

Keskusjärjestön kehittämistä pohdittiin järjestön syysneuvottelupäivillä ja syyskokouksen
yhteydessä. Keskusjärjestön syyskokous hyväksyi toimenpideohjelman, samoin sen
jäsenliitot. Jäsenliitot tekivät suunnitelmaan varauksia, joiden osalta toimenpideohjelman
työstäminen on vielä kesken. Toimenpideohjelma määrittelee toimenpiteet ja aikataulun
jäsenliittojen nykyisen henkilöstön siirtämiseksi keskusjärjestöön, keskusjärjestön hal-
linnon, aluehallinnon ja -työntekijäverkoston kehittämiseksi, keskusjärjestön talouden
järjestämiseksi, jäsenlehden julkaisemiseksi ja toimitilaratkaisuiksi.

Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi professori Hannu Lehtonen ja varapuheenjohtajana
Jouko Ojanperä. Muina hallituksen jäseninä olivat Taisto Hiekkavirta, Jouko Ojanperä,
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Tapani Pihlajamäki, Erkki Iso-Markku (28.4. saakka) ja Hannu Routio (28.4. lähtien) sekä
asiantuntijajäsenenä Harri Dahlström. Sihteerinä toimi Ilkka Mäkelä, jonka lisäksi
hallituksen kokouksiin osallistuivat myös Veli Autti ja Maija Castrén. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana 7 kertaa.

Keskusjärjestön kevätkokoukseen 28.4. osallistuivat Suomen Kalamiesten Keskusliiton
edustajina Reijo Härkman, Anna-Leena Kannisto, Raimo Loukonen, Jouni Neuvonen,
Tapani Pihlajamäki, Keijo Tapper ja Kauko Saari, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton
edustajina Simo Murtokanta, Pekka Ponto, Kyösti Sorsa ja Kari Skyttä sekä Suomen
Urheilukalastajain Liiton edustajina Leo Aspholm, Tommi Eskonen ja Ismo Koivula.

Keskusjärjestön syyskokoukseen 19.10. osallistuivat Suomen Kalamiesten Keskusliiton
edustajina Reijo Härkman, Anna-Leena Kannisto, Raimo Loukonen, Jouni Neuvonen, Jyrki
Lindh, Keijo Tapper ja Eero Kokkarinen, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton edustajina
Pertti Miettinen, Kari-Pekka Koistinen, Kyösti Sorsa ja Heikki Piiparinen sekä Suomen
Urheilukalastajain Liiton edustajina Antti Sorro, Jouni Vyyryläinen ja Ismo Koivula.

Kalavesienhoitotoimikuntaan kuuluivat Ilkka Mäkelä (pj), Veli Autti, Pekka Kaskela, Ismo
Koivula, Timo Lettijeff ja sihteerinä Risto Tarikka. Toimikunta kokoontui 3 kertaa.

Nuorisotoimikuntaan kuuluivat Kalervo Saarinen (pj), Päivi Kultanen-Mäkinen, Kari
Seppä, Matti Simola, Kari Skyttä, Kyllikki Ruotsalainen ja Jukka Vetikko sekä sihteerinä
Janne Rautanen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa.

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Jouni Neuvonen (pj), Sami Kainulainen siht./SVK), Jouni
Vyyryläinen, Harri Kähärä, Seppo Pönni. Lajikohtaisissa alajaostoissa toimivat:
pilkkijaosto: Sirpa Vuohelainen (pj), Seppo Taipale (siht.), Harri Kähärä ja Elmo Olkkola;
onkijaosto: Seppo Pönni (pj), Markku Virtanen (siht.) Jorma Jantunen ja Raimo Sundström;
perhojaosto: Jouni Vyyryläinen (pj), Matti Torkkola (siht.), Jukka Levänen ja Juha Viista;
uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Jukka Mantsinen (siht.).

Keskusjärjestössä työskentelivät nuorisoasioista vastaava kalatalouskonsulentti Janne
Rautanen, osa-aikainen hallituksen työntekijä Ilkka Mäkelä ja projektityöntekijät Anni
Kaasalainen ja Ville Suhonen. Tämän lisäksi SVK käytti huomattavassa määrin jäsen-
liittojensa työntekijäpalveluita.

TALOUS

Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastuksenhoitomaksuvaroilla, eri hankkeisiin
kohdistuneella rahoituksella, hanketuotoilla sekä jäsenjärjestöjen maksamilla jäsen-
maksuilla. Pääosan MMM:n osoittamista kalastuksenhoitomaksuvaroista keskusjärjestö
jakoi edelleen jäsenjärjestöjensä toimintaan. Kalastuksenhoitomaksuvarojen käyttöä ohjasi
MMM tulosohjauksen puitteissa.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset avustivat keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimintaa
(Kaverin Kanssa Kalaan- sekä Nuoret Kalalle- ja kaupunkien nuorisotyöhankkeet) ja
kalastusalue-edustajien koulutusta. Näiden ohella panostettiin merkittävästi Kalasta Kaiken
Ikää -hankkeeseen kuuluvan kalastustietopaketin tuottamiseen cd-romin muotoon.
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30.10. keskusjärjestö jätti valtion liikuntaneuvostolle (Opetusministeriö) hakemuksen saada
liikuntajärjestön asema, mikä mahdollistaisi keskusjärjestön ja sen jäsenliittojen seurojen
toiminnan tukemisen liikuntamäärärahoista.

JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ

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

SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön.

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Toimintavuoden aikana keskusjärjestö antoi seuraavat lausunnot ja kannanotot:
- 7.1. lausunto MMM:lle lohenkalastuksen järjestelyistä
- 7.1. lausunto opetushallitukselle kalastusoppaiden ammattitutkinnosta
- 11.2. lausunto sisäasiainministeriölle saaristo-ohjelmasta
- 21.2. lausunto MMM:lle ehdotuksesta geenistrategiaksi ja toimenpideohjelmaksi
- 7.10. lausunto MMM:lle kalataloudellisten istutus- ja maksuvelvoitteiden

toimeenpanoa ohjastavan työryhmän raportista
- 8.10. lausunto Eduskunnan MM -valiokunnalle kalastuksenhoitomaksun korotuksesta
- 7.11. lausunto Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostolle vuoden 2004

talousarvioesityksestä
- 24.11. lausunto MMM:lle kalatautistrategiasta
- 4.12. lausunto YM:lle lakiesityksestä vesienhoidon järjestämiseksi ja ympäristön-

suojelulain muuttamiseksi

Lisäksi keskusjärjestö on esittänyt näkemyksiään vapaa-ajankalastuksen kehittämisestä
26.9. ympäristöministeri Enestamille ja 10.10. maa- ja metsätalousministeri Korkeaojalle.

24.2.2004 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus hyväksytty 24.4.2004 Keskusjärjestön kevätkokouksessa.


