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Vuosi �007 oli keskusjärjestön 8. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaa-
ajankalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsenet Suomen ten Keskusliitto, Suomen 
Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ja Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä vuoden 
lopussa vapaa-ajankalastajapiirien 631 kala- ja eräseurassa oli yhteensä 55 077

SVK lisäsi lasten ja nuorten kalastusharrastusta 
Valtakunnallisten nuorten- ja perheleirin lisäksi jäsenjärjestöillä oli yhteensä 150 leiriä, 
joille osallistui noin 4000 lasta ja nuorta. Seurojen nuorisotoimintaa tuettiin ohjaajien 
koulutuksella ja Kalakerhot käyntiin -kilpailulla.

Kalakaveri-hanke edisti seurojen yhteistyötä kerhotoiminnassa ja toteutti ensimmäiset 
lasten ja nuorten kalastuskoulut. Hankkeeseen osallistui �7 kalaseuraa, ja sen tapahtumiin 
osallistui noin 3500 nuorta ja lasta.  

Kaverin kanssa kalaan -kampanjassa valmisteltiin vuoden �008 toimintaa. Välivuodesta 
huolimatta tapahtumissa tavoitettiin �0 000 koululaista.

Valtakunnallinen kalastuspäivä järjestettiin yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa, ja 
sen 35 alueellista tapahtumaa keräsivät 10 000 osallistujaa, pääasiassa koululaisia.

Onki- ja perhepäiviä järjestettiin 1�0 paikkakunnalla, ja niihin osallistui 3500 lasta ja 
1500 aikuista.

Lapsille ja nuorille tarkoitettuja oppaita, askartelukirjoja ja esitteitä (1� erilaista) jaettiin 
yhteensä 1�5 000 kappaletta.

Vapaa-ajan Kalastaja, oppaat, tiedotteet ja kotisivut  
kertoivat harrastuksesta

Vapaa-ajan Kalastaja -jäsenlehti ilmestyi 7 kertaa (levikki 51 000 kpl), ja aikuisille ka-
lastuksen harrastajille jaettiin 16 erilaista esitteitä ja opasta, yhteensä 11� 000 kpl. Niissä 
kerrottiin kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksusta, kalastuksesta, kalan käsittelystä, 
vesiturvallisuudesta ja ympäristöasioista.

Kalastuslupajärjestelmää, kalastusharrastusta ja järjestön toimintaa esiteltiin kotisivuilla 
(www.vapaa-ajankalastaja.fi) ja vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumiksi perustettiin 
www.kalajuttu.com. Kotisivuille lisättiin kalastusmatkailusivusto.

SVK toimi kestävän käytön ja kalavesien puolesta
SVK:n edustajat osallistuivat alueellisten vesienhoidon yhteistyöryhmien toimintaan. 
Jäsenjärjestöillä oli 360 edustajaa kalastusalueiden kokouksissa. Keskusjärjestön ympä-
ristötoimintaa ohjaamaan julkaistiin ympäristöohjelma.

Kalastusmahdollisuuksien edistämisessä nousi pääasiaksi loppuvuodesta uuden lohiase-
tuksen valmistelu.

Perhokalastuksen MM-kilpailu Kemissä oli kalastusmatkailun 
huipputapahtuma

Kilpailuun osallistui �00 vierasta �4 maasta, mukana mm. �0 kalastusmatkailutoimitta-
jaa. Lapin kalastusmatkailua keskusjärjestö edisti myös osallistumalla mm. Fly Fishing 
Lapland -hankkeeseen. 
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Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä
Keskusjärjestö järjesti 18 kalastusmuodon SM-kilpailut. Niiden ja jäsenliittojen seura- ja 
piiritason kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.

Perhokalastuksen MM-kilpailun ohella SVK:n joukkueet osallistuivat kuuteen MM-, EM- 
ja PM-tason kalastuskilpailuun.

lapseT, nuoreT ja perHeeT 
Valtakunnallinen perheleiri järjestettiin 1�.–16.6. Sodankylän Siltaharjussa ja nuorten leiri 
�8.6.–1.7. Kuhmoisten Syväjärvellä. Leireille osallistui noin 50 henkilöä. Valtakunnallisten 
leirien lisäksi jäsenliittojen piiriorganisaatiot sekä seurat järjestivät noin 150 leiritapahtu-
maa, joihin osallistui noin 4000 lasta ja nuorta.

Nuoriso-ohjaajia kalakerho- sekä kummitoimintaan koulutettiin 11.–1�.5 Outokummussa 
sekä 14.–15.9 Virroilla. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 30 henkilöä, joista ilahduttavan 
moni oli uusi koulutettava.

Onki- ja perhepäiviä, joihin SVK välitti mitalit, järjestettiin noin 1�0. Tilaisuuksiin osal-
listui noin 5000 henkilöä, joista nuorten osuus oli 3500. 

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin �5.–�6.8. Helsingissä Suomenlahdella. Kilpailun 
järjesti Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri SVK:n tukemana. 

Kalakerhot Käyntiin -kilpailu järjestettiin kolmatta kertaa. Kilpailuun otti osaa 14 seuraa 
tai kerhoyhtymää. Kilpailijoille toimitettiin usean sadan euron arvosta kerhotoiminnan 
askarteluvälineitä sekä askartelukansio. Lisäksi jokaisen seuran toimintakuluja maksettiin 
100 eurolla. Kilpailuun osallistuneet seurat tavoittivat tapahtumissaan noin 3000 henkilöä, 
joista lapsia oli yli �500. Varsinaiseen kerhotoimintaan osallistui noin 300 lasta. 

SVK:n vuosivaapun suunnittelukilpailu järjestettiin kolmatta kertaa. Vuosivaapun lisäksi 
järjestettiin Vuosipilkin suunnittelukilpailu. Pilkki valmistuu helmikuussa �008. Vaappuja 
ja pilkkejä suunnitteli yhteensä yli 100 nuorta. Nuoria aktivoitiin myös kirjoitus ja valo-
kuvauskilpailuilla. 

Nuorten ansiomerkkijärjestelmän suunnittelut käynnistettiin. Ansiomerkkijärjestelmä 
otetaan käyttöön vuoden �008 aikana.

Vapaa-ajan Kalastaja lehdessä oli nuorille oma aukeama Nuorten tärpit, jossa esiteltiin 
askarteluideoita sekä julkaistiin lapsia kiinnostavia kalavinkkejä sekä tarinoita. Lisäksi 
järjestön nettisivuilla on ollut omat Nuorten sivut, joihin on kerätty nuoria kiinnostavaa 
aineistoa.

Nuorille ja lapsille tarkoitettuja, 8 erilaista Lähde kalaan -esitettä jaettiin yhteensä noin  
80 000 kpl. Päiväkoti-ikäisille lapsille jaettiin messuilla, muissa yleisötapahtumissa ja suo-
raan päiväkoteihin Onkijan kaloja -opasta yhteensä noin 10 000 kpl. Lapsille suunnattua 
Arsi Ahvenan -askartelukirjaa jaettiin �0 000 kappaletta. Lisäksi kummit jakoivat yleisö-
tapahtumissa sekä kouluvierailuilla yhteensä 15 000 Kaverin kanssa Kalaan -opasta.

Järjestöllä oli vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuna 3 nuorten kalastusohjaajaa 
muutaman kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Heidän toimenkuvanaan oli järjestää ja 
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organisoida nuorille suunnattuja tapahtumia. He tavoittivat 85 tapahtumapäivän aikana 
yli 4000 nuorta ja 1000 aikuista.

Kalakaveri 2006–10 -hankkeen pääpaino �007 oli uusien kalastusseurojen yhteistyönä 
järjestettyjen lapsi- ja nuorisokerhojen perustaminen sekä kalastuskoulujen suunnittelu ja 
toteutus yhdessä kalastusseurojen kanssa. Vuonna �007 uudet kalastusseurojen yhteisesti 
järjestettävät lapsi- ja nuorisokerhot saatettiin toimintaan Mikkelissä, Lahdessa, Kouvolas-
sa, Kotkassa ja Vaasassa. Kerhojen osallistujamäärät vaihtelivat �0–�5 osallistujan välillä 
/ kerhoilta. Kalastuskerhoja järjestämässä on kalastusseuroja �0 kpl, joista 4 Mikkelissä, 
6 Lahdessa, 5 Kouvolassa, 3 Kotkassa ja � Vaasassa. Edellä mainitun lisäksi yksittäisten 
seurojen kerhotoimintaa tuettiin vetämällä kerhoiltoja mm. Sulkavalla, Kerimäellä, Piek-
sämäellä ja Ristiinassa. 

Uutena toimintamallina kalastusseuroille suunniteltiin kalastuskoulut, jotka tarjosivat 
harrastuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden kalastuksen opetteluun 
osaavien opettajien ohjauksessa. Kalastuskouluja järjestettiin Evolla, Lahdessa, Kotkassa, 
Vääksyssä, Mikkelissä ja Heinävedellä. Mukana kouluja järjestämässä oli 10 kalastusseu-
raa, ja nuoria koulutukseen osallistui yli 70. 

Aiheita kalastuskouluissa oli uistelu, onkiminen, perhokalastus sekä heittokalastus.  Lisäksi 
jokaisessa kalastuskoulussa perehdyttiin kalastuslupa-asioihin ja kalankäsittelyyn. 

Koulujen välisiä kalastuskilpailuja järjestettiin Kotkassa, Heinävedellä, Kerimäellä ja 
Helsingissä. Tavallisista kilpailuista ei ole ollut kyse, sillä oppilaita opastettiin ennen 
kilpailuja järjestetyillä kouluvierailuilla. Yksittäisten koulujen/luokkien toimintaa tuettiin 
mm. Savonlinnassa, Sulkavalla, Ristiinassa, Haukivuorella sekä Mikkelissä. Opetuksen 
aiheina kalastuksen lisäksi on ollut mm. kalastusluvat, kalabiologia, kalalajien tunnista-
minen, solmujen opettelu sekä turvallisuus vesillä liikuttaessa.  

Vapaa-ajankalastajapiirien, kalastusseurojen ja ei-kalastavien järjestöjen leiritoimintaa 
Kalakaveri-hanke oli mukana järjestämässä ja toteuttamassa 30 leirillä. Lisäksi hanke 
osallistui yksityisten järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 

Yhteistyössä nuorisotyötä Kalakaveri-hanke on järjestänyt n. �7 kalastusseuran kanssa. 
Talkootyötunteja hankkeen puitteissa on kirjattu vuonna �007 n. 1100 tuntia. Hankkeen 
vetäjän toimesta lapsia ja nuoria on koulutettu n. �500, n. kahdeksassakymmenessä ta-
pahtumassa. Lisäksi muut työntekijät sekä seurojen talkoolaiset ovat tarjonneet kalastus-
opastusta yli 1000 lapselle.

Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjassa valmisteltiin tulevaa kampanjavuotta. Kampanjan 
vetovastuu siirtyi vuoden alusta Janne Rautaselta Juha Ojaharjulle. Uutta kampanjamate-
riaalia suunniteltiin ja tuotettiin sekä jo olemassa olevaa päivitettiin. Kaverin Kanssa Ka-
laan -opasta päivitettiin kampanjavuoden �008 tarpeisiin ja otettiin uudistetusta versiosta  
30 000 kpl painos. Kalakummien yhtenäisen ilmeen luomiseksi suunniteltiin ja hankittiin 
400 kpl Kalakummi-t-paitoja. Kalankäsittelyä opettavia ja kalankäsittelynäytöksiä pitäville 
kalakummeille suunniteltiin ja hankittiin 60 kpl Kalakummi-esiliinoja. 

Kampanjaan saatiin uusiksi yhteistyökumppaneiksi Fepp Oy ja Vision Group. Uudeksi 
kampanjakummiksi lupautui YLE:n toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola. Kalakummit vie-
railivat kouluissa kertomassa kaloista ja kalastuksesta. Koululaistapahtumia oli yhteensä 
noin �50, joissa tavoitettiin yhteensä noin �0 000 lasta ja nuorta.
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Valtakunnallisen Kalastuspäivän, �9.8. järjestetyn, teemana oli lähikala. Erityisesti 
koululaisille suunnatun tapahtuman tavoitteena oli kertoa lähivesiltä pyydetyn kalan ter-
veellisyydestä ja kalan kestävästä käytöstä. Tähän liittyen tapahtumissa tutustuttiin myös 
ammattikalastukseen. Eri puolilla Suomea järjestettiin noin 35 tapahtumaa, joissa vieraili 
arviolta 10 000 kalastuksesta kiinnostunutta kävijää. Pääosa kävijöistä oli koululaisia. 
Kalastuspäivän ohjelmaan kuului viime vuoden tapaan eri kalastustapojen esittelyä ja 
ohjattua kalastusta, perehtymistä kotimaisiin kaloihin ja niiden käyttöön sekä kalojen 
elinympäristöön.

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 �007 järjestelyistä vastasi Suomen Kalatalouden Keskusliitto. SVK:n vapaa-ajan-
kalastajapiirit ottivat kiitettävästi osaa eri puolilla maata järjestettyihin tapahtumiin.

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 16 erilaista esitettä yhteensä 11� 000 kappaletta. Li-
säksi jaettiin muita kalastusharrastukseen liittyviä julkaisuja. 

Ympäristötoiminnassa otettiin iso askel eteenpäin, kun keskusjärjestön ympäristöohjel-
ma saatiin valmiiksi. Pohjatyö ohjelman tekemiseksi alkoi alkuvuodesta, ja se valmistui 
julkaisukuntoon ennen vuoden vaihdetta. Jäsenlehdessä ja internetsivulla kerrottiin vapaa-
ajankalastusta koskettavista ajankohtaisista ympäristöasioista. Vuoden ensimmäisessä 
jäsenlehden numerossa aloitettiin erilaisiin vedenlaatutermeihin tutustuminen, ko. termino-
logiaan on tutustuttu vuoden jokaisessa numerossa. Vuoden alusta aloitettiin lehdessä myös 
maamme kala- ja ympäristöalan toimijoiden esittely. Uutena, kaikille avoimena, ympäris-
tötoiminnan muotona kehitettiin vesiympäristön tilaa ilmentävien, ns. indikaattorikalojen 
havainnointi. Aiheesta lähetettiin lehdistötiedote ja siitä kerrottiin internet-sivulla sekä 
kahdessa jäsenlehden numerossa. Yhteistyökumppanina indikaattorikalojen havainnoin-
nissa toimii Luonnontieteellinen Keskusmuseo. Jäsenlehdessä kerrottiin mahdollisuudesta 
osallistua WWF:n vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihin. Suomen luonnonsuojeluliiton 
kanssa sovittiin yhteistyöstä liittyen lähinnä purokunnostushankkeisiin. Keskusjärjestön 
edustajat osallistuivat vesiympäristöaiheisten yhteistyötyöryhmien toimintaan ja aiheesta 
järjestettyihin seminaareihin.

Viisaasti Vesillä ja Rannoilla -opasta jaettiin metsähallituksen opastus- ja toimipisteissä, 
ympäristökeskuksissa sekä eri niin järjestön kuin vapaa-ajankalastajapiirienkin toteut-
tamissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Toimintavuonna valmistui uusi esite Veneile ja 
kalasta turvallisesti.

SVK:llä oli edustaja liikenne- ja viestintäministeriön Veneilyasiain neuvottelukunnassa 
sekä sen turvallisuus- ja ympäristöjaoksessa samoin kuin koulutus- ja valistusjaoksessa. 
Veneilyasiain neuvottelukunta tarjoaa vesilläliikkujille tärkeän ja tehokkaan yhteisen vuo-
rovaikutuskanavan, jonka johdosta yhteisymmärrys vesillä liikkujien kesken kasvaa ja tätä 
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kautta turvallisuus lisääntyy. Veneilyasiain neuvottelukunta toteutti veneilytaitoihin liittyvän 
viestintäkampanjan (Viisaasti vesillä), vesillä liikkujien muistilistaksi tarkoitetun kortin, otti 
kantaa veneilijän turvallisuuskorttiin, imutyhjennysjärjestelmiin sekä venesatamien turvalli-
suus- ja suunnitteluohjeisiin. Neuvottelukunta seurasi tiiviisti vesikulkuneuvojen rekisteröin-
tiä, palosammuttimia, hätäraketteja ja pelastusliivejä koskevia lainsäädäntökysymyksiä.

Vesipuitedirektiivin toteuttamiseksi keskusjärjestö osallistui alueellisten vesienhoidon 
yhteistoimintaryhmien työhön

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 kaksi alueellista vapaa-ajankalastuksen ja kalastus-
aluetoiminnan kehittämisseminaaria, joissa oli 48 osanottajaa. Kalastusalue-edustajien ja 
muiden kalastusaluetoimijoiden lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin kalastusjärjestöjen, hallinnon 
ja kuntien edustajia. Koulutusaiheisiin kuului muun muassa vesienhoidon yhteistyöryhmien 
toiminta, lähikalastuspaikkojen kehittäminen, ympäristöohjelman toteuttaminen, lainsää-
däntö, yhteislupa-asiat, virtavedet ja kunnostukset, kestävä vapaa-ajankalastus ja kalastuk-
sen ohjaus sekä alueelliset kysymykset. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli löytää uusia 
toimijoita kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajiksi, joita tavoitettiinkin alueellisilla 
seminaareilla sekä vapaa-ajankalastajapiirien järjestämillä, paikallista kalastusaluetoimin-
taa käsittelevillä tilaisuuksilla. Nimettyjä kalastusalue-edustajia SVK:n jäsenjärjestöillä 
on noin 360 henkilöä. Toimihenkilöt ja jäsenjärjestöjen edustajat osallistuivat aktiivisesti  
TE -keskusten tai kalatalouskeskusten järjestämille maakuntien kalastusaluepäiville. 

Lähikalastuspaikkojen kehittämistä, ongintaan, pilkintään, heitto- ja perhokalastukseen 
jatkettiin yhteistyössä kalaseurojen, TE -keskusten, kuntien ja kalastusalueiden kanssa.

Kalastusalueiden ja keskusjärjestön käyttöön valmistui vapaa-ajankalastajien ympäristö-
ohjelma, josta tehtiin haitariesite.

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

Vuoden 2007 kalastusalueeksi valittiin Mikkelin kalastusalue. Vapaa-ajan Kalastaja  
-lehdessä esiteltiin Vuoden kalastusalueen toimintaa.

SVK osallistui MMM:n asettamien kalastusalueiden taloushallintotyöryhmien työskente-
lyyn.
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maTkailuToiminTa 
SVK järjesti perhokalastuksen MM-kilpailut 13.–�0.6. Kemissä Veitsiluodon Kalapai-
kalla ja Simojoella (Simon ja Ranuan kunnat). Tapahtuman suojelijana toimi presidentti 
Tarja Halonen. Tapahtumassa oli mukana �4 eri maata ja lähes �00 ulkomaista vierasta. 
Tapahtuman järjestelyihin osallistui noin 150 toimitsijaa. MM-kilpailussa oli mukana ja 
vieraili noin �0 ulkomaista kalastustoimittajaa, jotka toimittivat artikkeleita, video- ja tv-
materiaalia edustamiinsa medioihin. Toimittajia oli paikalla Venäjältä, Ranskasta, Italiasta, 
Saksasta, Belgiasta ja Yhdysvalloista. Maajoukkueiden jäseninä oli perhokalastuksesta 
mediaan kirjoittavia kalastajia. Tapahtuman osallistujille ja toimittajille jaettiin Etelä- ja 
Länsi-Lapin kalastuskohteita esittelevä DVD. Lisäksi jaossa oli muun muassa Villin Poh-
jolan englanninkielisiä kalastusesitteitä. Ulkomaisten vieraiden keskimääräinen viipymä 
Suomessa oli yli kaksi viikkoa. Tapahtumaa edeltävänä aikana vieraat tutustuivat laajasti 
suomalaisiin koskikalastuskohteisiin Kuusamossa, Posiolla, Ranualla, Simossa, Kolarissa 
ja Tervossa, sekä yleisesti Etelä- ja Länsi-Lapissa. Tapahtuman Suomeen jättämä kalas-
tusmatkailutulo on arvioitu yli 500 000 euroksi. Kemi-Tornio talousalueelle ja Simojoen 
alueelle tapahtumasta syntyi oppilastyönä valmistuneen selvityksen mukaan vähintään 
446 000 euron matkailutulo. Kilpailun johtajana toimi Petter Nissén ja kansainvälisenä 
johtajana Jouko Keto. 

SVK oli mukana Fly Fishing Lapland -hankkeessa, joka markkinoi Etelä- ja Länsi-Lapin 
perhokalastusmahdollisuuksia hyödyntäen MM-kilpailusta saatavaa julkisuutta. FFL-
hanke toi yhdessä Matkailun edistämiskeskuksen kanssa ulkomaisia kalastustoimittajia 
tutustumaan Suomeen MM-kilpailun aikana. Hanke koulutti alueen yrityksiä kalastusmat-
kailuun ja loi yhteistyöverkoston markkinointiin, sekä kehitti verkkosivuilla tapahtuvaa 
matkailumarkkinointia. Mukana hankkeessa oli 31 matkailuyritystä. Hanke avasi alueen 
kalastusmahdollisuuksia ja perhokalastuksen MM-kilpailua englanniksi esittelevät verk-
kosivut osoitteeseen www.flyfishinglapland.com, jossa vieraili vuoden 2007 aikana 62 000 
kävijää. Kävijöistä noin 70 % oli ulkomaisia. Hankkeen työnä avattiin kalastuskohteiden 
infokarttapalvelu joulukuussa 2007 osoitteeseen www.infokartta.fi/tornionjoki. Sivusto 
toimii suomen, ruotsin ja englannin kielillä ja esittelee Tornionjokilaakson ja Etelä-Lapin 
kalastuskohteita. Keskusjärjestön edustaja Petter Nissén osallistui hankkeen ohjausryhmän 
työhön ja työn ohjaukseen, toimi asiantuntijana kalastuskohteiden kartoituksessa verkko-
sivuja varten ja perhokalastuksen kouluttajana.

Vapaa-ajan Kalastaja lehden lukijamatka järjestettiin 9.-13.7. Käsivarteen Peeran Retkei-
lykeskukseen. Matkalla kalastettiin monipuolisesti alueen joissa ja järvissä sekä Norjassa 
merellä ja Skibotn-joella. Lukijamatkan yhteydessä tiedotettiin Käsivarren kalastusmah-
dollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä.

Osallistuttiin Kemin kaupungin kalastusmatkailustrategian laatimiseen. SVK:ä edusti 
Petter Nissén. Strategiassa linjattiin Kemin ja lähialueen kehittämistä matkailukalastuksen 
kohteena ja kaupungin lähikalastusalueiden kehittämistä. Toimittiin asiantuntijana Suomi-
Ruotsi-Norja-matkailukalastusreitin perustamiseen tähtäävässä yhteistyöverkostossa.

Keskusjärjestö osallistui Peeran Retkeilykeskuksen kalastuspalveluiden kehittämiseen, 
kalastuskohteiden kartoitukseen ja verkkosivujen uudistamiseen. Peeran Retkeilykeskus 
toimii järjestön jäsenetukohteena.
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Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin useita matkailukalastuskohteita. Vapaa-ajanka-
lastaja-kalenterissa tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä. Kes-
kusjärjestön verkkosivuille perustettiin kalastusmatkailun sivusto. Suunniteltiin vuoden 
�008–�01� matkailukalastuksen toimintaa.

Vapaa-ajankalasTuksen eDisTäminen 
Kalastusmahdollisuuksien ylläpidossa painottui edelleen yleiskalastusoikeuksien puolus-
taminen perusteettomia rajoituspyrkimyksiä vastaan. 

Loppuvuodesta tärkeimmäksi asiaksi nousi uuden lohenkalastusasetuksen valmistelu, johon 
SVK:n edustajat osallistuivat MMM:n epävirallisessa lohireflektiotyöryhmässä. Työryhmän 
työtä varten SVK teki selvityksen kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suosituk-
sista lohikantojen suojelemiseksi ja kalastuksen järjestämiseksi, laajan yhteenvedon lohen 
ammattimaisen ja vapaa-ajankalastuksen sosioekonomiaa koskevista kansainvälisistä ver-
tailuista ja keskusjärjestön ehdotuksen lohenkalastuksen järjestämiseksi. SVK:n edustajien 
lisäksi työryhmän työhön osallistui aktiivisesti Lapin Vapaa-ajankalastajien edustaja. 

Ehdotuksesta antamansa lausunnon lisäksi SVK julkaisi kaksi kannanottoa sen valmis-
teluvaiheessa ja lopullisen ehdotuksen valmistuttua. Kannanotot saivat laajaa julkisuutta 
tiedotusvälineissä.

Lausunnoissaan keskusjärjestö otti kantaa mm. valtakunnallisen vapaa-ajankalatalouden 
kehittämisstrategian päivittämiseen ja Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaan.

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. 

Vapaa-ajan Kalastaja postitettiin keskusjärjestön jäsenille ja lehden tilaajille. Lisäksi sitä 
jaettiin keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten osastoilla messuilla, näyttelyissä ja muissa 
tapahtumissa, yhteensä noin �0 000 kpl.

Julkaisut
Vapaa-ajankalastaja-kalenteri julkaistiin 5500 kappaleen painoksena.

Julkaistiin Veneile ja kalasta turvallisesti -esite, painos 10 000 kpl.

Kala- ja ympäristötoimikunta julkaisi esitteen vapaa-ajankalastajien ympäristöohjelmasta, 
painos 10 000 kpl.
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Uusintapainokset julkaistiin seuraavista esitteistä ja oppaista:
Kaverin Kanssa Kalaan -opas, �0 000 kpl
Arsi Ahvenan askartelukirja, �0 000 kpl
Varo tappavaa sähköä -esite, 5000 kpl
Lähde kalaan -sarja, 8 eri esitettä, yhteensä 80 000 kpl,
Koukusta keittiöön, 8 eri esitettä, yhteensä 80 000 kpl ja
Onkijan kaloja, uusi nimi Ahdin antimia, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, 10 000 kpl.

Kalastus- ja kalankäsittelyjulisteet, 4 erilaista, yhteensä �000 kpl

Kotisivuja kehitettiin kattavuutta ja palveluja parannettiin ja vapaa-ajankalastajien kes-
kustelufoorumiksi avattiin Kalajuttu.com-sivut.

Muu tiedottaminen ja koulutus 
Otettiin käyttöön keskusjärjestön viestintästrategia. Laadittiin viestintäsuunnitelma vuosille 
�008–�009. Laadittiin keskusjärjestön tuotteiden markkinointisuunnitelma ja yhtenäisen 
messuosastoilmeen suunnitelma. Yhtenäistettiin SM-kilpailukutsujen ilmettä. Tehtiin 
tiedotuskäyttöön lyhennelmät keskusjärjestön toimintakertomuksesta. Laadittiin tiedotta-
misohjeet vapaa-ajankalastajapiireille. 

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Seurakirjeitä pos-
titettiin jäsenseuroille 4 kpl, vapaa-ajankalastajapiireille meni viisi kirjettä ja tiedotteita 
ajankohtaisista aiheista lähti 19 kpl. 

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus valokuvaamisesta.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta 
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan ansio-
merkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 79 kpl ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki 
myönnettiin 34 lajinsa suurimman kalan pyytäjälle. Keskusjärjestölle suunniteltiin uudet 
suurkalastajan ansiomerkit.

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

Messut
SVK:lla oli oma osasto Helsingin Messukeskuksessa Oma Mökki -messuilla 19.–��.4., 
Korialla Korian Erämessuilla 8.–10.6., Tampereella Perho-messuilla �1.–��.4., Kuopiossa 
Farmari-messuilla �6.-�9.7. ja Helsingin Messukeskuksessa ELMA-messuilla �3.–�5.11.

Lisäksi SVK osallistui Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Etelä-Suomen Vapaa-ajan-
kalastajapiirin kanssa Vene-messuille 9.–18.�., Oulussa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Va-
paa-ajankalastajapiirin kanssa Pohjois-Suomen Erämessuille 17.–�0.5. 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 vuosikokoukseen Englannissa.

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

Pohjoismaisten järjestöjen kanssa on valmisteltu yhteisen nuorisomateriaalin tuottamista.

Ruotsin Sportfiskarna-järjestön kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen 
suojelemiseksi ja kalastusmatkailun edistämiseksi.

kilpailuToiminTa 
Kansallinen kilpailutoiminta jatkui kiivaana vuonna �007. SM-tason kilpailuiden lisäksi 
kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kil-
pailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.

Kansallinen kilpailutoiminta
SM-pilkki Kajaanin Oulujärven Paltaselällä 18.3. keräsi 1980 kilpailijaa Järjestelyistä 
vastasi Kainuun Vapaa-ajankalastajapiiri ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.

Veteraanien SM-pilkki järjestettiin �1.3. Vesijärven Kajaanselällä Vääksyssä ja keräsi 
yhteensä noin 530 osanottajaa. Järjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen Kalamiespiiri. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-lohipilkki Enonkosken Pirttilahdella 1.4. keräsi n. 4�0 kilpailijaa. Järjestelyistä vas-
tasi Kaivoksen Kalamiehet ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja 
SVK:n kotisivuilla.

SM-rautupilkki järjestettiin jälleen Inarin Tuulispääjärvellä. �1.4. käyty kisa keräsi tois-
tasataa kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat paikalliset seurat Ivalon Erämiehet ja TEM´s 
sekä Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
4 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-soutu-uistelu herätettiin jälleen henkiin ja kisa käytiin 17.6. Hartolan Jääsjärvellä. 
Päijänne-cupin avauksen päällekkäisyydestä johtuen saapui SM-kisaan ainoastaan 13 ve-
nekuntaa. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

Veneonginnan SM käytiin 15.7. ensimmäistä kertaa. Kisapaikkana toimi Joroisten Jo-
rosselkä Kilpailu keräsi 17 venekuntaa eli 34 kilpailijaa. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kilpaonki ratkottiin �1.–��.7. Saimaan kanavalla ja kisa kokosi 1�1 kilpailijaa. Vuoden 
�008 Naisten MM-joukkue, nuorten PM-joukkue sekä MM-seurajoukkue ratkottiin 
samanaikaisesti. Järjestelyistä vastasi Suomen MM-joukkue �007. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.



11

SM-heittouistelu Pernajan Rönnäsissä �1.7. kokosi �� venekuntaa ja 44 kilpailijaa. Järjes-
telyistä vastasi Mäntsälän Kalakerho. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
5 ja SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetomestaruuskisat Pernajan Rönnäsissä ��.7. keräsi 19 venekuntaa. Järjestelyistä 
vastasi Mäntsälän Kalakerho. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja 
SVK:n kotisivuilla.

SM-kesäonki käytiin 5.8. Jaalan ja Iitin kunnissa sijaitsevalla Kimolan kanavalla. Kilpailu 
kokosi n. 1100 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu käytiin 10.–1�.8. Äänekosken Kapeenkoskella. 
Kilpailuun osallistui parikymmentä joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Ääneseudun Perho-
kalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukilpailu käytiin 11.–1�.8 Arabianrannassa Helsin-
gissä. Lauantain kisaan otti osaa 3� ja sunnuntain mittelöön �9 henkilöä. Kisassa ratkottiin  
edustusjoukkueet MM-, EM- ja PM-kisoihin. Järjestelyistä vastasi vuoden �007 MM-jouk-
kue. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla ja Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin �5.–�6.8. Helsingin Pihlajaluodossa. Majoitus-
paikkana toimi Suomenlahden Uistelijoiden saaressa oleva huvila, ja järjestelyistä vastasi 
Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri SVK:n nuorisotoimikunnan avustuksella. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-perhoon Äyskoskella ja Koskilammella 1.–�.9. osallistui 40 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasivat Pohjois-Euroopan Perhokalastajat ry. SM-perhon 19 karsintakilpailuun osallistui 
yhteensä 4�9 kilpailijaa. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.

Nuorten SM-Perho järjestettiin 8.-9.9. Karkkilan Pitkälänkoskella ja Pyhäjärvellä. Kil-
pailuun otti osaa yhteensä �6 kilpailijaa Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.

SM-kelluntarengas-perhokalastuksen kilpailu, joka oli tarkoitus käydä 15.–16.9. Vuo-
katin Särkisellä, jouduttiin perumaan heikon osallistumismäärän takia.

SM-tuulastus järjestettiin ��.9. Ruokolahdella, Saimaan Syyspohjanlahdella. Kisa keräsi 
yhteensä 19 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat. Tulokset on 
julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-laiturikalastus käytiin Lohjan Aurlahdessa �3.9. Kisaan osallistui 367 kilpailijaa. 
Järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin �4.11. Nurmijärvellä. Kysymykset laativat Marcus 
Wikström, Juha Ojaharju ja Harri Dahlström. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 1/�008 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhonsidonta käytiin ensimmäistä kertaa SVK:n kilpailuna. Aikaisemmin kisan 
on järjestänyt SUKL. Kilpailussa on kolme sarjaa; yleinen, nuoret ja lohiperho. Näiden 
lisäksi käytiin myös joukkueiden välistä kilpailua. Joukkueita oli viisi. Kilpailuun otti 
osaa yhteensä 50 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Kotkan Perhokalastajat ry. Tulokset on 
julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 1/�008 ja SVK:n kotisivuilla.
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Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason 
kilpailuihin.

MM-kilpaonki käytiin 8.–9.9. Unkarin Velencessä. Joukkueeseen kuuluivat Jouni Lillman, 
Lasse Laukkarinen, Tero Isokorpi, Matti Sakkara ja Seppo Vähäsarja. Joukkueen varamies 
oli Seppo Pönni, ja kapteenina toimi Jari Seppälä. Joukkueen sijoitus oli 31. Henkilökoh-
taisessa kilpailussa Tero Isokorpi oli paras suomalainen, sijaluvulla 86. Kilpailusta on 
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.

EM-kilpaonki järjestettiin �3.–�4.6. Italian Novi Di Modenassa. Suomea edustivat Mika 
Pylsy, Heikki Matikainen, Seppo Pönni, Harri Sipola ja Juhani Taponen. Joukkueen 
avustajina toimivat Leila Matikainen, Raimo Pylsy ja Arja Taponen. Henkilökohtaisessa 
sarjassa paras suomalainen sijoittui sijalle 75. Joukkuekisassa Suomi oli �4. Kilpailusta 
on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Kilpaonginnan naisten MM-kilpailu käytiin �0.–�6.8. Canal Catsrejonilla Espanjassa. 
Suomea edustivat Tuula Arila, Riitta Isokorpi, Emilia Kiviniemi, Tuula Punttila ja Arja 
Taponen. Joukkueen kapteenina toimi Sarianne Snellman. Joukkuekisassa Suomi oli 13. 
Tuula Arola oli parhaimpana suomalaisena 4�. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Ka-
lastaja -lehdessä 6.

MM-perhokalastus 2007 käytiin 13.-�0.6. Suomen maaperällä,  Kemissä ja Simojoella. 
Suomen joukkueeseen kuuluivat Jouni Neste, Petri Virolainen, Olli Toivonen, Jukka Le-
vänen ja Markus Tandefelt. Kapteenina toimi Mika Vainio. Suomi nappasi joukkuekisassa 
hienosti pronssimitalit. Henkilökohtaisessa kilpailussa paras suomalainen (1�.) oli Jouni 
Neste. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5.

EM-perhokalastus järjestettiin Norjassa �1.–�8.8. Suomen joukkueeseen kuuluivat Harri 
Hytönen, Antti Vappula, Markus Tandefelt, Tero Mäntylä ja Jukka Levänen. Kapteenina 
toimi Markus Tandefelt Joukkue saavutti sijan 9. Henkilökohtaisessa kilpailussa paras 
suomalainen oli Harri Hytönen sijalla 8. 

Pohjoismaiden pilkkimestaruus ratkottiin 10.3. Saimaan Haapaselällä Suomessa. Ääret-
tömän tasaisen kilpailun kokonaisvoitto meni Ruotsille. Suomen joukkueeseen kuuluivat  
Markku Saloranta, Jori Vihtalahti ja Timo Oksanen,  Osmo Muhonen, Markku Marjomaa, 
Kari Töyrylä,  Riitta Pietarinen, Irma Floor, Eija Hakonen, Maija Pesonen, Arja Villanen 
ja Ritva Viertola,  Sami Nousiainen, Atte Mustalahti ja Pekka Kovanen,  Hanne Hiltunen, 
Kati Kuutsa ja Elli Paananen. Kapteenina toimi Tapani Kurki. Kilpailusta on kirjoitettu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3.

Mormuskoinnin MM-kilpailu käytiin 10.-11.3. Puolan Pilwag-järvellä. Suomea edustivat 
Kimmo Lintilä, Ari Hartikainen, Esko Huhtaniemi, Jari Kuorikoski, Ari Grönlund, Maria 
Olkkola. Kapteenina toimi Elmo Olkkola ja delegaattina Janne Nielikäinen. Maiden väli-
sessä mittelössä Suomi sijoittui 9:nneksi. Henkilökohtaisessa sarjassa paras suomalainen 
oli Maria Olkkola sijalla �6. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja 
tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.
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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.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 4.9. Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton kanteen uusien 
sääntöjen hyväksymistä vastaan. SMKL:n valitettua päätöksestä Helsingin hovioikeuteen 
on näiden sääntöjen käyttöönottokielto edelleen voimassa.

Keskusjärjestön kokoukset 
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin �1.4. Helsingissä, jonka yhteydessä keskusjärjestön 
toimintaa ruodittiin ryhmätöissä.

Syyskokous pidettiin �5.11. Kiljavalla. Syyskokouksen yhteydessä �4.11. järjestettiin 
syysneuvottelupäivä. 

Hallitus 
Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Markku Markkula ja varapuheenjohtajana Jouko 
Ojanperä sekä muina hallituksen jäseninä Timo Hartikainen, Reijo Härkman, Liisa Häy-
rinen, Esko Ijäs, Veikko Meskanen, Tapani Pihlajamäki ja Hannu Routio. Sihteerinä toimi 
Ilkka Mäkelä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa.

Toimikunnat, jaostot ja työryhmät
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Tapani Kurki, Ilkka Pirinen, Jouni Neu-
vonen ja Jorma Jantunen sekä sihteerinä Marcus Wikström. Toimikunta kokoontui kaksi 
kertaa. Lajikohtaisissa jaostoissa toimivat:

pilkkijaosto: puheenjohtaja Tapani Kurki, Seppo Taipale, Harri Kähärä ja  
Elmo Olkkola, Juhani Lauronen;
onkijaosto: puheenjohtaja Jorma Jantunen, Seppo Pönni, Kimmo Hyvärinen ja  
Jaakko Knaapila;
perhojaosto: puheenjohtaja Ilkka Pirinen, Markus Tandefelt, Juha Viista,  
Mika Hiltunen, Petri Virolainen, Pasi Kettunen;
uistelujaosto: puheenjohtaja Jouni Neuvonen, Raimo Loukonen, Juha Kosonen ja 
Jukka Mantsinen.

Perhojaoston sihteeri oli Petter Nissén ja muiden jaostojen sihteeri Marcus Wikström.

▪

▪

▪

▪
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Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Ismo Koivula, Juha Väisänen, 
Eero Hakala, Reijo Lähteenmäki, Kalle Pitkänen ja sihteerinä Risto Tarikka. Ympäristöasi-
oista vastasi kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju. Toimikunta kokoontui � kertaa.  Kala- ja 
ympäristötoimikunnalle valmistui toimintastrategia vuosille �008–�01�.

Matkailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eero Kokkarinen, Pekka Kaskela, Kari 
Saari, Risto Similä ja sihteerinä Petter Nissén. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Kultanen-Mäkinen ja jä-
seninä Anna-Liisa Römpötti, Tapani Hyvönen, Ensio Karhu, Kari Skyttä, Jukka Vetikko 
sekä sihteerinä Janne Rautanen. Vuoden aikana valmistettiin toimintaohjelma vuosille 
�008–�01�. Toimikunta kokoontui 3 kertaa. 

Viestintätoimikunta kokoontui 3 kertaa ja siihen kuuluivat puheenjohtaja Sulo Tiainen, 
Jukka Mantsinen, Jouko Keto, Ilkka Lehtinen, Markku Lappalainen, Kati Myllys ja sih-
teerinä Jaana Vetikko. 

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui � kertaa. Siihen kuuluivat päätoi-
mittaja Veli-Matti Saksi, Markku Nieminen, Ilkka Mäkelä, Ilkka Sailo ja Sulo Tiainen. 
Toimituskunta yhdessä toimitussihteeri Jaana Vetikon ja kalatalouskonsulenttien kanssa 
laati lehden vuoden �008 sisältösuunnitelman ja kansikuvasuunnitelman sekä alustavan 
sisältösuunnitelman vuodelle �009. Aloitettiin kuva-arkiston kerääminen.

SVK:n toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittaamista selvittäneeseen 
työryhmään kuuluivat Maija Castrén, Harri Dahlström ja Pekka Rantakari. Työryhmä 
kokoontui kaksi kertaa. Työryhmä valmisteli monipuolisesti mahdollisuuksia seurata ja 
mitata MMM:n tulosohjauskirjeen sisältämiä tulostavoitteita. Esitys on annettu SVK:n 
hallituksen käsiteltäväksi ja edelleen MMM:lle luovutettavaksi. 

Työntekijät
Keskusjärjestössä työskentelivät

hankepäällikkö Maija Castrén toimenkuvanaan hankkeet, markkinointi, messut sekä 
edunvalvonta
jäsensihteeri Eila Mononen toimenkuvanaan jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksu-
laskutus sekä -tilitykset
toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä toimenkuvanaan hallinto, vapaa-ajankalastuksen 
edistäminen sekä kansainväliset asiat
kalatalouskonsulentti Petter Nissén toimenkuvanaan kalastusmatkailu, perho- 
kalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen neuvonta, toimialueena Lapin ja  
Oulun läänit
kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju toimenkuvanaan ympäristöasiat, nuoriso- ja  
perhetoiminta, toimialueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi
toimistosihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto
kalatalouskonsulentti Janne Rautanen toimenkuvanaan nuoriso ja perhetoiminta, 
toimialueena Häme
kalatalouskonsulentti Risto Tarikka toimenkuvanaan kalavedenhoito ja kalastusalue-
toiminta, toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Saimaa
kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimenkuvanaan Kalakaveri �006–�010 -hanke 
ja seurojen nuorisotoiminta, toimialueena Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi ja Päijät-Häme
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tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan Vapaa-ajankalastaja -lehden toimittaminen, 
suurkalat sekä tiedottaminen, toimialueena Lounais-Suomi
kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimenkuvanaan kilpailut ja ruotsinkielinen 
neuvonta, toimialueena Etelä- ja Kaakkois-Suomi.

TE-keskuksien myöntämillä kalastuksenhoitomaksuvaroilla palkattiin lyhytaikaisina 
projektityöntekijöinä nuorisotoimintaa edistämään Keski-Suomeen Olli Lahtinen (� kk), 
Hämeeseen Paavo Paldanius (3,5 kk) ja Pohjois-Karjalaan Teemu Kortelainen (� kk). 

Toimipaikat 
Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie �-6 A 11 Helsingissä yhteistiloissa 
Vapaa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Tämän lisäksi aluetyöntekijöille oli 
vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Liperissä, 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 Lars Winberg ja Tapio Lönn.

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

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

lausunnoT ja kannanoToT
Toimintavuoden aikana keskusjärjestö antoi seuraavat lausunnot:

Lausunto Inarin sopeutuvan velvoitehoidon turvaamisesta, 4.11.�007 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, Maatalousjaosto, kuulemistilaisuus 19.10.�007 
Lausunto valtakunnallisen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian päivittämisestä 
��.9.�007  
Lausunto Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma, luonnos 15.1.�007.

19.�.�008 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty �3.4.�008 keskusjärjestön kevätkokouksessa.
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