
ToiminTakerTomus 2006

suomen Vapaa-ajankalasTajien keskusjärjesTö (SVK)

Lapset, nuoret ja perheet sivu   2
varttuneet kaLastuksen harrastajat 4
kaLastusaLuetoiminta 5
matkaiLutoiminta 6
vapaa-ajankaLastuksen edistäminen 6
jäsenLehti, juLkaisut ja muut tiedottaminen  6
kansainväLinen toiminta  8
kiLpaiLutoiminta  8
järjestön kehittäminen, haLLinto ja työntekijät 10
taLous 12
jäsenyys yhteisöissä 13
Lausunnot ja kannanotot 13



�

Vuosi �006 oli keskusjärjestön 7. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaa-
ajankalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsenet Suomen Kalamiesten Keskusliitto, 
Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ja Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä 
vapaa-ajankalastajapiirien 65� kala- ja eräseurassa oli yhteensä 55 673.

Toiminnassa korostui lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistäminen. Kaverin Kanssa 
Kalaan -kampanjavuosi tavoitti 30 000 koululaista ja keskusjärjestö vastasi ensimmäisen 
valtakunnallisen kalastuspäivän järjestämisestä. Päivän tapahtumat keräsivät 16 500 ka-
lastuksen ystävää, pääosin lapsia ja nuoria.

Vapaa-ajankalastusta tehtiin tunnetuksi ja alan harrastajia neuvottiin jakamalla yhteensä 
�00 000 kalastusta, kalan käsittelyä ja luonnossa liikkumista käsittelevää esitettä. 

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

Vuoden aikana valmistui kalastusalan neuvontajärjestöjen arviointi ja valtiontalouden 
tarkastusvirasto selvitti kalataloudellisen neuvonnan rahoitusta.

Tehtävien, työntekijöiden ja valtionavustusten siirto jäsenliitoilta keskusjärjestölle saa-
tettiin loppuun.

lapseT, nuoreT ja perheeT

Nuorisovetäjille järjestettiin valtakunnallinen koulutustilaisuus �.–3.9 Virroilla. Tilai-
suuteen osallistui �0 henkilöä. Lisäksi kalakummeja koulutettiin Kaverin Kanssa Kalaan 
-kampanjan yhteydessä 9 tilaisuudessa, joihin osallistui 110 kalakummia.

Valtakunnallisia leirejä järjestettiin kaksi. Turengin kalamiehet järjestivät nuortenlei-
rin 9.–1�.7 Janakkalassa. SVK järjesti Kaverin Kanssa Kalaan -leirin perheille sekä yli 
10-vuotialle nuorille Parkanon Vahojärvellä �.–5.8. Leireille osallistui yhteensä noin 50 
osanottajaa.

Valtakunnallisten leirien lisäksi jäsenliittojen piiriorganisaatiot järjestivät noin �0 leirita-
pahtumaa, joihin osallistui arviolta 500 nuorta. Kalaseurojen leiritilaisuuksia oli arviolta 
150 ja niihin osallistui noin 4000 lasta ja nuorta.

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

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin �6.–�7.8 Hirvensalmella. Kilpailun järjesti 
Saimaan vapaa-ajankalastajapiiri SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnan tukemana. Kil-
pailuun osallistui 5 joukkuetta.

Kalakerhot Käyntiin -kilpailu järjestettiin toisen kerran. Kilpailuun otettiin mukaan 16 
seuraa, joille toimitettiin usean sadan euron arvosta kerhotoiminnan askarteluvälineitä 
sekä askartelukansio. Lisäksi jokaisen seuran toimintakuluja maksettiin 100 eurolla. 
Kilpailuun osallistuneet seurat tavoittivat tapahtumissaan noin �500 lasta ja varsinaiseen 
kerhotoimintaan osallistui noin 300 lasta. Toimintakisa on ollut erinomainen keino seurojen 
nuorisotoiminnan käynnistämisessä.
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Nuoriso- ja perhetoimikunta järjesti Riihimäen Erämessuilla lapsille ja nuorille suunnattua 
ohjelmaa.

SVK:n vuosivaapun suunnittelukilpailu järjestettiin toista kertaa. Kilpailuun osallistui 
noin 30 nuorta. Lisäksi järjestettiin Nuorten pinssi -suunnittelukilpailu, johon osallistui 
noin 40 nuorta.

Vapaa-ajan Kalastajassa nuorilla oli oma Nuorten Tärpit -sivunsa, jossa oli nuorille 
suunnattuja ja nuorten kirjoittamia juttuja. 

Nuorille ja lapsille tarkoitettuja, 8 erilaista Lähde kalaan -esitettä jaettiin yhteensä noin 
50 000 kpl. Päiväkoti-ikäisille lapsille jaettiin messuilla, muissa yleisötapahtumissa ja suo-
raan päiväkoteihin Onkijan kaloja -opasta yhteensä noin 10 000 kpl. Lisäksi tehtiin uusi 
päiväkoti-ikäisille suunnattu askarteluvihko, jota painettiin �0 000 kpl. Keskusjärjestön 
kotisivuilla oli Nuorten sivusto.

Hankkeet
Kaverin Kanssa Kalaan -ohjelmassa oli kampanjavuosi. Koululaistapahtumia oli kaikki-
aan noin 100. Osa tapahtumista järjestettiin Valtakunnallisena kalastuspäivänä 30.8.�006. 
Tapahtumiin osallistui arviolta �0 000 lasta. Lisäksi kummit tavoittivat kouluvierailuillaan 
noin 10 000 lasta.

Kaverin Kanssa Kalaan -opasta jaettiin �0 000 kappaletta. Eurooppalaisten kalastusväli-
nekauppiaiden ja valmistajien järjestö EFTTA tuki kampanjaa.

Kalasta kaiken ikää -hankkeessa yhteistyötä tehtiin mm. Suomen 4H-liiton ja Parasta 
lapsille ry:n kanssa. SVK:n työntekijät ja seurojen jäsenet opastivat 40 leiri- ja muussa 
tapahtumassa noin 3000 lasta ja nuorta kalastamaan. Lisäksi yhteistyöjärjestöt ovat käyt-
täneet SVK:n tuottamaa materiaalia omassa toiminnassaan.

Keskusjärjestöllä on yhteistyösopimus Parasta Lapsille ry:n sekä 4H-liiton kanssa. 

Kalakaveri 2006-10 -hanke aloitettiin syyskuussa �006 tiedottamalla hankkeesta seuroille 
ja kartoittamalla Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Päijät-Hämeen seurojen nuorisotyötä 
seurakyselyllä. Ensimmäiset usean seuran yhteiset nuorisokerhot käynnistettiin Mikkelissä 
ja Lahdessa vuoden �007 alussa. Yksittäisten seurojen kanssa on sovittu lapsille ja nuorille 
tarkoitetuista pilkkitapahtumista opetustuokioista kouluille. 

Syksyn aikana kalakaverihanke toimi yhteistyössä 4H-liiton ja kalastusseurojen kanssa, 
opettaen lähes tuhatta oppilasta eri puolilla aluetta. Lisäksi kalakaverihankkeesta on viety 
tietoa vesialueiden omistajille mm. kalastusaluepäivillä.

Valtakunnallinen kalastuspäivä 30.8.
Ensimmäistä valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin 30. elokuuta. Sen tavoitteena oli 
saada lapset ja nuoret kalaan ja edistää monipuolista kalastusta, kalojen käsittelyä ja 
käyttöä. Eri puolilla Suomea järjestettiin yli 40 tapahtumaa, joissa vieraili arviolta 16 500 
kalastuksen ystävää. Pääosa heitä oli koululaisia, joille valtakunnallinen kalastuspäivä 
tarjosi koulupäivän aikana erinomaisen mahdollisuuden tutustua yhteen suosituimmista 
suomalaisista luontoharrastuksista. Jatkossa valtakunnallinen kalastuspäivä järjestetään 
vuosittain elokuun viimeisenä keskiviikkona.
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Aloitteen valtakunnallisen kalastuspäivän järjestämisestä teki eduskunnan kalakerho, joka 
yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston, SVK:n, KKL:n, SAKL:n ja 
suomalaisten kalastusvälinevalmistajien kanssa on mukana järjestämässä kalastuspäivää. 
Vuoden �006 järjestelyistä vastasivat Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja 
vapaa-ajankalastajapiirit jäsenseuroineen. 

Vuoden �006 kalastuspäivä painotti helposti saavutettavien ja turvallisten lähikalas-
tuspaikkojen merkitystä lasten ja nuorten kalastusharrastukselle. Pääosa tapahtumista 
järjestettiinkin kaupunkien ja taajamien sisällä olevilla kalastuspaikoilla. Kalastuspäivän 
ohjelmaan kuului mm. eri kalastustapojen esittelyä ja ohjattua kalastusta, perehtymistä 
kotimaisiin kaloihin ja niiden käyttöön sekä kalojen elinympäristöön. Järjestäjien saama 
palaute oli kiittävää. 

Muut hankkeet
Yhdessä Kalatalouden Keskusliiton kanssa keskusjärjestö osallistui koululaisten kalas-
tusharrastuksen lisäämiseen Pohjois-Savossa Kalakoukku – matikkaa nelosille -hank-
keella.

Alueelliset nuorisotyöntekijät
TE -keskuksien myöntämien kalastuksenhoitomaksuvaroilla keskusjärjestö palkkasi ly-
hyeksi ajaksi kuusi alueellista työntekijää. Heidän tärkeimpinä tehtävinään oli tukea kum-
meja nuorisotoiminnassa, opettaa kalastusta yhteistyöjärjestöjen tilaisuuksissa ja avustaa 
paikallisia kala- ja eräseuroja sekä piirejä nuorisotoiminnassa. Aluetyöntekijät järjestivät 
noin ��0 kalastustapahtumaa, joihin osallistui noin 7000 nuorta sekä �000 aikuista. 

VarTTuneeT kalasTuksen harrasTajaT 
Aikuisväestön kalastusharrastusta lisättiin järjestämällä kaikille avoimia kalastustapahtumia 
ja esittelemällä vapaa-ajankalastusta ja harrastusmahdollisuuksia kaikilla tärkeimmillä 
alueellisilla ja valtakunnallisilla messuilla sekä valtakunnallisessa maatalousnäyttelyssä. 
Erilaisissa tilaisuuksissa SVK jakoi �0 erilaista esitettä yhteensä �00 000 kpl, josta lapsille 
ja nuorille tarkoitetun materiaalin osuus oli 60 000 kpl. Lisäksi jaettiin muita kalastushar-
rastukseen liittyviä julkaisuja. 

Kestävä kehitys ja vesiluonnon suojelu
Keskusjärjestö painotti toiminnassaan kalastuksen säätelyä ja kestävää kalastusta sekä 
luontaisesti lisääntyvien kalakantojen monipuolista käyttöä. Kalastusalue-edustajien 
koulutuksessa koulutusteemana olivat kunnostukset ja kalastusalue ympäristöedunval-
vonnassa sekä lähikalastuspaikkojen kehittäminen. Myös kalakantojen suojelu oli esillä 
keskusjärjestön koulutuksessa. 

Viisaasti Vesillä ja Rannoilla -opasta jaettiin edelleen Metsähallituksen opastus- ja toi-
mipisteissä, ympäristökeskuksissa. Lisäksi opasta jaettiin vapaa-ajankalastusjärjestöjen 
tilaisuuksissa, kalastustapahtumissa, markkinoilla ja messuilla sekä muissa yleisötilai-
suuksissa.
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Keskusjärjestö oli mukana Viisaasti vesillä -yhteistyöryhmässä, joka tekee työtä vesiturval-
lisuuden parantamiseksi ja oikeiden veneilytapojen puolesta. Maija Castrén edusti SVK:ä  
Veneilyasiain neuvottelukunnassa sekä sen turvallisuus- ja ympäristöjaoksessa samoin 
kuin koulutus- ja valistusjaoksessa. Turvallisuus- ja ympäristöjaos laati Veneilyn ja vesillä 
liikkumisen turvallisuusohjelman 2006–2016. Ohjelma kartoittaa vesiturvallisuuden 
nykytilaa, ja ohjaa sekä hallintoa että alan tutkimus- ja järjestötoimintaa vesillä liikkumisen 
turvallisuuden kehittämiseksi. Koulutus- ja valistusjaos valmisteli vuonna �007 aloitettavan 
hankkeen Veneilyn jokamiesluokka, jonka tavoitteena on saada kaikki vesillä liikkujat 
oppimaan ja kehittämään vesillä liikkumisen taitojaan.

Vesipuitedirektiivin toteuttamiseen keskusjärjestö osallistui alueellisissa yhteistoimin-
taryhmissä.

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

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

kalasTusalueToiminTa

Kalastusalue-edustajien koulutus
Kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajille suunnatussa koulutuksessa keskeisinä tavoit-
teina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien lisääminen. 
Kala- ja ympäristötoimikunta järjesti kolme alueellista vapaa-ajankalastuksen ja kalas-
tusaluetoiminnan kehittämisseminaaria, joissa oli 61 osanottajaa. Kalastusalue-edustajien 
ja muiden kalastusaluetoimijoiden lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin kalastusjärjestöjen ja 
kuntien edustajia. Koulutusohjelmaan kuului muun muassa kalastusalueet ympäristöedun 
valvojina, lähikalastuspaikkojen kehittäminen, kalastuksensäätely, lainsäädäntö, yhteis-
lupa-asiat, kunnostukset, kestävä vapaa-ajankalastus ja kalastuksen ohjaus sekä alueelliset 
kysymykset. Tämän lisäksi jäsenjärjestöillä oli paikallisia kalastusaluetoimintaa käsitteleviä 
koulutustilaisuuksia. Nimettyjä kalastusalue-edustajia SVK:n jäsenjärjestöillä on noin 360 
henkilöä. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli löytää uusia toimijoita kalastusalueiden 
virkistyskalastajaedustajiksi, joita tavoitettiinkin alueellisilla seminaareilla.

Lähikalastuspaikkojen kehittäminen aloitettiin yhteistyössä TE -keskusten kalatalous-
yksiköiden kanssa. 

Kalastusaluetoimintaa varten valmistui SVK:n tuottamana Kalastusalue huolehtii ym-
päristöstä -esite kertomaan vesistöjen kunnostusmahdollisuuksista.

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

Vuoden 2006 kalastusalueeksi valittiin Ruokolahden kalastusalue. Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä esiteltiin Vuoden kalastusalueen toimintaa.



6

maTkailuToiminTa

Keskusjärjestö osallistui vuoden �007 perhokalastuksen MM-kilpailun valmisteluihin ja 
markkinointiin yhdessä Kemi-Tornio-alueen kehittämiskeskuksen kanssa. SVK on pää-
vastuullinen kilpailun järjestäjä. Perhokalastuksen MM-kilpailusta tiedotettiin kotimaassa 
ja ulkomailla. MM-kilpailuun odotetaan joukkueita noin �0 maasta, ja se on merkittävä 
suomalaisen kalastusmatkailun edistämis- ja markkinointitapahtuma. 

Yhteistyössä Kemi-Tornio-alueen kehittämiskeskuksen kanssa käynnistettiin Fly Fishing 
Lapland -hanke, joka markkinoi Etelä- ja Länsi-Lapin perhokalastusmahdollisuuksia hyö-
dyntäen MM-kilpailusta saatavaa julkisuutta. Hanke kouluttaa alueen yrityksiä kalastusmat-
kailuun ja luo yhteistyöverkostoa markkinointiin, sekä kehittää verkkosivuilla tapahtuvaa 
matkailumarkkinointia. Hanke avasi verkkosivut osoitteeseen www.flyfishinglapland.com. 
Keskusjärjestöllä osallistui hankkeen ohjausryhmän työhön ja työn ohjaukseen.

Vuoden aikana päivitettiin LaatuApajat-kalastuskohdeluokituksen kohdetietoja ja val-
misteltiin LaatuApajien siirtämistä keskusjärjestön verkkosivuille osaksi vuonna �007 
avattavaa kalastusmatkailun sivustoa.

Keskusjärjestö sopi kalastusmatkailuun liittyvistä jäseneduista eri matkailuyritysten kanssa 
ja tiedotti eduista jäsenistölle. SVK hankki osakkuuden Lapin Käsivarressa sijaitsevasta 
Peeran Retkeilykeskuksesta.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin useita kalastusmatkailukohteita. Kalamieska-
lenterissa tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä sekä Lapin 
kalastosta ja kalastuksesta.

Vapaa-ajankalasTuksen edisTäminen  
Kalastusmahdollisuuksien ylläpidossa painottui edelleen yleiskalastusoikeuksien puolusta-
minen perusteettomia rajoituspyrkimyksiä vastaan, joita edellisvuoden tapaan oli erityisesti 
Suomenlahden rannikkoalueella. Rajoituksien perusteena käytettiin paitsi kalastuslakia 
myös luonnonsuojelulakia.

Lausunnoissaan keskusjärjestö kiinnitti huomiota mm. vesiensuojeluun ja vapaa-ajanka-
lastajien neuvontaan.

jäsenlehTi, julkaisuT ja muuT TiedoTTaminen

Vapaa-ajan Kalastaja 
Keskusjärjestö julkaisi Vapaa-ajan Kalastaja -nimistä jäsenlehteä. Lehti ilmestyi 7 kertaa, 
ja sen levikki oli 51 000 kpl.

Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa mm. eri kalas-
tusmuodoista, kalankäsittelystä, kalapaikoista, uusista välineistä sekä lainsäädännöstä ja 
viranomaisten päätöksistä. 
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Vapaa-ajan Kalastaja postitettiin keskusjärjestön jäsenille ja lehden tilaajille. Lisäksi sitä 
jaettiin keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten osastoilla messuilla, näyttelyissä ja muissa 
tapahtumissa, yhteensä noin �5 000 kpl.

Julkaisut
Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 6000 kappaleen painoksena.

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

Uusintapainokset julkaistiin seuraavista esitteistä ja oppaista:
Kaverin Kanssa Kalaan -opas, �0 000 kpl
Lähde kalaan -sarja, 8 eri esitettä, yhteensä 80 000 kpl
Koukusta keittiöön, 8 eri esitettä, yhteensä 80 000 kpl
Onkijan kaloja, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, 10 000 kpl.

Kotisivuja kehitettiin kattavammaksi ja paremmin palveleviksi.

Muu tiedottaminen ja koulutus 
Keskusjärjestölle laadittiin viestintästrategia. Lisäksi aloitettiin keskusjärjestön tuotteiden 
markkinointisuunnitelman tekeminen ja yhtenäisen messuosastoilmeen suunnittelu.

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Seurakirjeitä posti-
tettiin jäsenseuroille 4 kpl, vapaa-ajankalastajapiireille meni kolme kirjettä, ja tiedotteita 
ajankohtaisista aiheista lähti �6 kpl. 

Vapaa-ajankalastajapiirien puheenjohtajille, sihteereille, tiedottajille, taloudenhoitajille 
ja jäsenasiainhoitajille järjestettiin laivalla järjestötoiminnan koulutus, johon osallistui 56 
henkilöä.

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus oikeinkirjoituksesta.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu 
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan 
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 89 kpl ja suurkalastajan kultainen ansio-
merkki myönnettiin 34 lajinsa suurimman kalan pyytäjälle.

Messut
SVK:lla oli oma osasto Helsingissä Wanhassa Satamassa Mökki-messuilla 4.–5.3., Tampe-
reella Perho-messuilla ��.–�3.4., Rovaniemellä Lapin Erämessuilla 19.–�1.5., Riihimäellä 
Erämessuilla 8.–11.6. ja Seinäjoella Farmari-messuilla 3.–6.8. 

Lisäksi SVK osallistui Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Suomen Invalidi- ja Urheilu-
liiton kanssa Hyvä Ikä -messuille �1.–�3.9. SVK avusti muita alueellisia toimijoita niiden 
järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa. 

Tuotteet
Keskusjärjestö hankki myyntituotteiksi järjestön logolla varustetut vapaa-ajankalastajan 
asusteet kesä- ja talvikäyttöön.

▪
▪
▪
▪
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kansainVälinen ToiminTa 
Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja kansainvälisen 
urheilukalastuksen keskusjärjestön (CIPS) sekä pohjoismaisen urheilukalastusjärjestön 
(NSU) toimintaan. SVK osallistui EAA:n ylimääräiseen vuosikokoukseen Saksassa ja 
Itämeren tilaa ja Itämeren alueen järjestöjen nuorisotoimintaa käsitelleeseen kokoukseen 
Gotlannissa.

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

kilpailuToiminTa 
Kansallinen kilpailutoiminta jatkui edelleen vilkkaana vuonna �006. SM-tason kilpailuiden 
lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien 
kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.

Kansallinen kilpailutoiminta
SM-pilkki Iitin Urajärvellä 1�.3. kokosi �789 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Kymen-
laakson Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n 
kotisivuilla.

Veteraanien SM-pilkki järjestettiin ensimmäistä kertaa ��.3.�006 Hartolan Jääsjärvellä 
Sarjat oli jaoteltu viiden vuoden välein 65-vuotiaasta lähtien ja kisa keräsi yhteensä 39� 
osanottajaa. Järjestelyistä vastasi Keski-Suomen vkp. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-lohipilkki Kajaanin Iso-Ruuhiärvellä �.4.�006 kokosi noin 450 kilpailijaa. Järjeste-
lyistä vastasi Kainuun Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
3 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-mormuska 9.4. Ruokolahden Syyspohjanlahdella kokosi 90 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -leh-
dessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-rautupilkki Inarissa Tuulispääjärvellä �9.4. kokosi vähän toistasataa kilpailijaa. Jär-
jestelyistä vastasivat paikalliset seurat Ivalon Erämiehet ja TEM´s. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 4 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kilpaonki Loimijoella Huittisten Jokisivulla ��.–�3.7. kokosi 111 kilpailijaa. Kil-
paonginnan SM-seurajoukkue ratkottiin samanaikaisesti. Järjestelyistä vastasi Huittisten 
Kalakerho. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-heittouistelu Hartolan Jääsjärvellä ��.7. kokosi 35 venekuntaa ja 70 kilpailijaa. Jär-
jestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetomestaruuskisat Hartolan Jääsjärvellä �3.7. kokosi 35 venekuntaa. Järjestelyistä 
vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
5 ja SVK:n kotisivuilla.
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SM-kesäonki Hämeenlinnan Vanajavedellä 30.7. kokosi noin 1000 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Etelä-Hämeen Kalamiespiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
5 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kelluntarengas-perhokalastuksen kilpailu käytiin 1.–�.7 Perniössä Lohenrenkaalla. 
Kilpailuun osallistui 15 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen Kilpaperhokalas-
tajat.

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu käytiin 5.–6.8 Koirajärvellä, Pikku-Koirajärvellä 
ja Heikinlammella. Kilpailuun osallistui toistakymmentä joukkuetta. Järjestelyistä vastasi 
Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
6 ja SVK:n kotisivuilla.

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukilpailu käytiin 1�.–13.8 Saimaan kanavalla, 
Suikin Myllyllä. Osallistujia oli lauantain kisassa 34 ja sunnuntain kisassa �5 henkilöä. 
Kisassa ratkottiin vuoden �007 edustusjoukkueet MM-, EM- ja PM-kisoihin.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin �6.–�7.8. Mikkelin kalamiespiirin majalla Hir-
vensalmella. Järjestelyistä vastasi Saimaan Kalamiespiiri SVK:n nuorisotoimikunnan avus-
tuksella. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-perhoon Simojoella ja Veitsiluodon Kalapaikalla �5.–�7.8 osallistui 60 kilpailijaa. 
Järjestelyistä vastasivat Veitsiluodon Kalamiehet ry, Oulunseudun Perhokalastajat ry, 
Länsi-Pohjan Perhokalastajat ry ja Rovaniemenseudun Perhokalastajat ry. Kilpailun joh-
tajana toimi Petter Nissén SVK:stä. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
6 ja SVK:n kotisivuilla.

Nuorten SM-Perho järjestettiin �.9 Äyskoskella. Kilpailuun otti osaa yhteensä �7 kilpaili-
jaa. Markus Tandefelt toimi kilpailun johtajana. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tuulastus järjestettiin �3.9.�006 ensimmäistä kertaa Hartolan Jääsjärvellä. Mestaruudet 
ratkottiin venekuntakohtaisesti sekä joukkueittain kolmesta venekunnasta muodostuvin 
joukkuein. Kisa keräsi yhteensä 47 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kala-
kaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-laiturikalastukseen Raisiossa Hahdenniemen pienvenesatamassa �4.9. osallistui 
noin 350 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Varsinais-Suomen Kalamiespiiri. Tulokset on 
julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin �5.11. Tampereella. Kysymykset laati SVK:n kalata-
louskonsulentti Juha Ojaharju. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 1/�007 
ja SVK:n kotisivuilla.

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

MM-kilpaonki ratkottiin 16.–17.9. Montemoro Velhossa Portugalissa. Joukkueeseen kuu-
luivat Jouni Lillman, Heikki Matikainen, Pekka Rintamaa, Matti Sakkara ja Seppo Pönni. 
Joukkueen sijoitus oli �6. Henkilökohtaisessa kilpailussa Jouni Lillmanin sijaluku parhaana 
suomalaisena oli 60. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.
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Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa järjestettiin Kroatiassa June Old Dravassa 
10.–11.6. Suomea kisoissa edustivat Lasse Laukkarinen, Jouni Lillman, Jari Seppälä, Matti 
Sakara, Sami Kainulainen. Suomen sijoitus oli �1.

EM-kilpaonki käytiin juhannusviikonloppuna Vilaine-joella Ranskassa. Suomea edusti-
vat Mika Pylsy, Harri Lindberg, Jouni Jantunen, Lasse Laukkarinen ja Seppo Vähäsarja. 
Henkilökohtaisessa sarjassa paras suomalainen sijoittui 45:nneksi. Joukkuekisassa Suomi 
oli 19. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Kilpaonginnan naisten MM-kilpailuihin ei vuonna �006 saatu joukkuetta kasaan. 

MM-perhokalastus WFFC 2006 järjestettiin 9.–17.9 Portugalissa, Coimbrassa. Suomen 
joukkueeseen kuuluivat Jouni Neste, Petri Virolainen, Janne Pirkalainen, Jarkko Suominen 
ja Ville Vainio. Kapteenina toimi Juha Viista. Joukkueena Suomi oli 1�. Henkilökohtaisessa 
kilpailussa paras suomalainen Jouni Neste sijoittui 34:nneksi. 

EM-perhokalastus järjestettiin Sloveniassa Bohinjassa 5.–11.6. Suomen joukkueeseen 
kuuluivat Markus Tandefelt, Ville-Antti Jaakkola, Juha Penttinen, Jerry Lindholm ja Arto 
Pikkarainen. Kapteenina toimi Markus Tandefelt. Joukkue saavutti sijan 10. Henkilökoh-
taisessa kilpailussa paras suomalainen Markus Tandefelt sijoittui sijalle 44. 

Pilkinnän pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestettiin �5.3. Norsjössä Ruotsissa. 
Kilpailun kokonaisvoitto tuli Suomeen. Suomen joukkueeseen kuuluivat (miehet) Niko 
Korhonen, Jari Kirjalainen ja Pauli Nipuli, (miesveteraanit) Ahti Kekki, Raimo Huttunen 
ja Urho Riikonen, (naiset) Stina Koivisto, Raija Pekonniemi ja Päivi Hemminki, (nais-
veteraanit) Ritva Hakkola, Asta Honkonen ja Impi Marttinen, (nuoret) Joonas Reinikka, 
Petri Vainio ja Pekka Kovanen. Kapteenina toimi Tapani Kurki. 

Mormuskoinnin MM-kilpailun piti olla joulukuun alkupuolella Kiinassa, mutta kisat 
peruuntuivat viime tingassa kehnojen olosuhteiden takia.

Kilpaonginnan PM-kisat käytiin Seinäjoen Hirvijärvellä �9.–30.7. Ruotsi ja Norja jäi-
vät pois kisoista, joten kilpailu käytiin Tanskan ja Suomen välillä. Nuorten joukkueeseen 
kuuluivat Jonne Holkko, Eemeli Kiviniemi ja Janne Kansonen. Miesten joukkueeseen 
kuuluivat Pekka Rantala, Tapio Tapaninen ja Tero Korkeamäki. Suomi vei kullan aikuis-
ten sarjassa, ja joukkuekullan voitti Tanska. Kilpailusta on kerrottu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

järjesTön kehiTTäminen, hallinTo ja TyönTekijäT

Keskusjärjestön jäseniä olivat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja 
Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajain Liitto. Keskusjärjestön jäseniksi hallitus 
hyväksyi 13 vapaa-ajankalastajapiiriä: 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-Suo-
men Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Pohjois-Karjalan Vapaa-
ajankalastajapiiri ry, Saimaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Savon Vapaa-ajanka-
lastajapiiri ry, Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri 
ry ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
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Keskusjärjestön kevätkokous hyväksyi keskusjärjestölle uudet säännöt, joissa järjestön 
varsinaisiksi jäseniksi tulivat alueelliset vapaa-ajankalastajapiirit. Suomen Metsästäjä- ja 
Kalastajaliitto nosti kanteen kevätkokouksen päätöksiä vastaan, ja Helsingin käräjäoikeus 
asetti hyväksytyt säännöt toimeenpanokieltoon. 

Perustajajärjestöjen työntekijöiden siirto keskusjärjestön palvelukseen saatettiin loppuun. 
Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton työntekijät (�) jäivät SMKL:n palvelukseen.

Vuoden lopussa keskusjärjestö vuokrasi yhteistyössä Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy:n  
kanssa uudet toimitilat osoitteesta Vanha Talvitie �-6, Helsinki.

Keskusjärjestön kokoukset 
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin �9.4. Helsingissä ja syyskokous �5.11. Tampereella. 
Lisäksi hallitus järjesti vapaa-ajankalastajapiireille neuvottelutilaisuuden 4.11. Lahdessa. 

Hallitus 
Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi professori Hannu Lehtonen ja varapuheenjohtajana 
Jouko Ojanperä ja muina hallituksen jäseninä olivat Tapani Pihlajamäki, Hannu Routio ja 
Kyösti Sorsa sekä asiantuntijajäsenenä Harri Dahlström. Sihteerinä toimi Ilkka Mäkelä.  
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa.

Toimikunnat, jaostot ja työryhmät
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Jouni Neuvonen (pj), Sami Kainulainen (siht./SVK, 
11.1.2006 asti), Marcus Wikström (siht./SVK, 1.5.2006 lähtien), Ilkka Pirinen, Tapani 
Kurki ja Jorma Jantunen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Lajikohtaisissa jaostoissa 
toimivat: pilkkijaosto Tapani Kurki (pj), Seppo Taipale (siht.), Harri Kähärä ja Elmo 
Olkkola; onkijaosto Jorma Jantunen (pj), Markku Virtanen (siht.) Seppo Pönni ja Jaakko 
Knaapila; perhojaosto Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Markus Tandefelt, 
Juha Viista, Mika Hiltunen, Petri Virolainen; uistelujaosto Jouni Neuvonen (pj), Jukka 
Mantsinen (siht.).

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

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Kalervo Saarinen ja sihteerinä 
Janne Rautanen. Muita toimikunnan jäseniä olivat Pasi Jylhä, Päivi Kultanen-Mäkinen, 
Kyllikki Ruotsalainen, Kari Skyttä, Jukka Vetikko sekä Tapani Hyvönen. Toimikunta 
kokoontui kolme kertaa.

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

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui � kertaa. Siihen kuuluivat Lea Järvisalo, 
Ilkka Mäkelä, Teemu Mäkelä, Ilkka Sailo ja Sulo Tiainen. Toimituskunta yhdessä päätoi-
mittaja Veli-Matti Saksin ja toimitussihteeri Jaana Vetikon sekä kalatalouskonsulenttien 
kanssa laati lehden vuoden �007 sisältösuunnitelman ja alustavan sisältösuunnitelman 
vuodelle �008.
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SVK:n toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista selvittäneeseen 
työryhmään kuuluivat Maija Castrén, Harri Dahlström ja Pekka Rantakari. Työryhmä 
kokoontui kaksi kertaa. Työryhmän muistio luovutettiin MMM:lle syksyllä tulosohjaus-
palaverissa.

Työntekijät 
Keskusjärjestössä työskentelivät

hankepäällikkö Maija Castrén 1.1.�006 alkaen, hankkeet, markkinointi, messut 
kalatalouskonsulentti Sami Kainulainen 11.1.�006 saakka, kilpailut, messut, nuoriso- ja 
perhetoiminta, toimialueena Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa 
jäsensihteeri Eila Mononen 1.1.�006 alkaen, jäsenrekisteri
toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, hallinto, edunvalvonta ja kansainväliset asiat
kalatalouskonsulentti Petter Nissén, kala- ja ympäristötoimikunta, toimialueena Lapin 
ja Oulun läänit
kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju 1.9.�006 alkaen, ympäristöasiat, nuoriso- ja per-
hetoiminta, toimialueena Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi
toimistosihteeri Jaana Piskonen, taloushallinto
kalatalouskonsulentti Janne Rautanen, nuoriso ja perhetoiminta, toimialueena Kanta-
Häme
kalatalouskonsulentti Risto Tarikka, kalavedenhoito ja kalastusaluetoiminta, toimialu-
eena Etelä- ja Pohjois-Karjala, Etelä- ja Pohjois-Savo
tiedottaja Jaana Vetikko, tiedottaminen, toimialueena Satakunta ja Varsinais-Suomi
kalatalouskonsulentti Marcus Wikström 1.5.2006 alkaen, kilpailut, ruotsinkielinen 
neuvonta, toimialueena Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa. 

Kalakaveri �006-10 -hankkeessa työskenteli kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen 
�1.8.�006 alkaen, toimialueenaan Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi ja Päijät-Häme.

TE-keskuksien myöntämien kalastuksenhoitomaksuvaroilla keskusjärjestö palkkasi ly-
hyeksi ajaksi kuusi alueellista työntekijää: Keski-Suomeen Olli Lahtisen (3 henkilötyö-
kuukautta), Hämeeseen Paavo Paldaniuksen (5 henkilötyökuukautta), Pohjois-Karjalaan 
Timo Hartikaisen (1 henkilötyökuukausi) ja Mirko Laakkosen (� henkilötyökuukautta), 
Varsinais-Suomeen Janne Tarkiaisen (4 henkilötyökuukautta) sekä Etelä-Savon ja Kaak-
kois-Suomen TE-keskuksien alueelle Antti Vaikkisen (1 henkilötyökuukausi).

Talous

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

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

Keskusjärjestön tilintarkastajina toimivat KHT Lars Winberg ja Sirpa Vuohelainen.

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

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

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

lausunnoT ja kannanoToT

Toimintavuoden aikana keskusjärjestö antoi seuraavat lausunnot:
Lausunto LUONNON PUOLESTA - IHMISEN HYVÄKSI, Suomen luonnon moni-
muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta �006–�016, 7.1�.�006 
Lausunto Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmasta �007–�013, 3.11.�006 
Lausunto neuvontajärjestöjen arviointiraportista, 9.10.�006 
Lausunto vesilakityöryhmän mietinnöstä, �6.9.�006 
Lausunto Vesiensuojelun suuntaviivat �015 -ehdotukseen valtioneuvoston periaate-
päätökseksi, �8.8.�006 
Lausunto Velvoitetarkkailuryhmän raportti. Tarkkailujen periaatteet ja menettelytavat 
10.9.�004, 16.6.�006 
Lausunto Suomen ympäristökeskuksen Taustaselvityksestä Vesiensuojelun suuntaviivat 
�015 -ohjelman valmistelua varten, �3.5.�006 
Lausunto veneonnettomuudesta Kotkan edustalla, 8.5.�006 
Lausunto saimaannieriän palauttamisen toimenpideohjelman luonnoksesta, 31.3.�006 
Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisiin kalastussääntöneuvotte-
luihin liittyen, ��.3.�006 
Lausunto Euroopan yhteisöjen komission esittämään ehdotukseen asetukseksi euroop-
palaisen ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä, 31.1.�006

Lausunnot on luettavissa keskusjärjestön kotisivuilla. 

Lisäksi vapaa-ajankalastajapiirit ovat antaneet lausuntonsa alueellisten vesienhoitosuun-
nitelmien sisällöstä ja työaikataulusta.

Keskusjärjestön syyskokous �5.11. otti kantaa luonnonlohikantojen suojeluun ja järjestön 
hallitus 4.1�. uuden vesivoiman rakentamiseen.

 

19.�.�007 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty �1.4.�007 keskusjärjestön kevätkokouksessa.

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Toimintakertomuksen taitto: Viestintätoimisto Konttuuri / Anni Kaasalainen


