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Vuosi �008 oli keskusjärjestön 9. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaa-
ajankalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsenet Suomen Kalamiesten Keskusliitto, 
Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ja Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä 
vuoden lopussa vapaa-ajankalastajapiirien 631 kala- ja eräseurassa oli yhteensä 50 568.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksenharrastajien 
yhteinen järjestö. Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista kalas-
tusta suosittuna suomalaisena luontoharrastuksena, jonka edellytysten turvaamiseksi järjestö 
toimii vesien suojelun, kestävää kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajärjestelmien 
puolesta. Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta kalataloushallinnossa ja -tutkimuksessa 
yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja alan muiden järjestöjen kanssa. Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvuuksia ovat maan kattava kalaseurojen verkko, 
suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta.

Vuonna �008 keskusjärjestön toimintaan sisältyi mm. seuraavaa:

SVK lisäsi lasten ja nuorten kalastusharrastusta. 
Valtakunnallisten nuorten- ja perheleirin lisäksi jäsenjärjestöillä oli yhteensä 100 leiriä, 
joille osallistui noin 3 000 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 30 kalaseuraa ja sen tapahtumiin 
osallistui noin 3 500 nuorta ja lasta. Kaverin kanssa kalaan -kampanjan tilaisuuksiin osallis-
tui 3 000 koululaista. Valtakunnallinen kalastuspäivä järjestettiin yhteistyössä muiden alan 
järjestöjen kanssa ja sen 54 alueellista tapahtumaa keräsivät 18 667 osallistujaa, pääasiassa 
koululaisia. Onki- ja perhepäiviä järjestettiin 130 paikkakunnalla ja niihin osallistui 3 000 
lasta ja 1 000 aikuista.

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

Vapaa-ajan Kalastaja, oppaat, tiedotteet ja kotisivut kertoivat harrastuksesta.
Vapaa-ajan Kalastaja -jäsenlehti ilmestyi 7 kertaa (painos keskimäärin 51 000), ja aikuisille 
kalastuksen harrastajille jaettiin 16 erilaista esitteitä ja opasta, yhteensä 110 000 kappaletta. 
Niissä kerrottiin kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksusta, kalastuksesta, kalankäsitte-
lystä, vesiturvallisuudesta ja ympäristöasioista.

Kalastuslupajärjestelmää, kalastusharrastusta ja järjestön toimintaa esiteltiin kotisivuilla 
(www.vapaa-ajankalastaja.fi), ja vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumilla www.kala-
juttu.com kävi yli kaksi miljoonaa vierailijaa.

SVK toimi kestävän käytön ja kalavesien puolesta.
SVK:n edustajat osallistuivat alueellisten vesienhoidon yhteistyöryhmien toimintaan. Jä-
senjärjestöillä oli 360 edustajaa kalastusalueiden kokouksissa. SVK osallistui kalastuslain 
kokonaisuudistuksen valmistelutyöhön.

Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä.
Keskusjärjestö järjesti 17 kalastusmuodon SM-kilpailut. Niiden ja jäsenliittojen seura- ja 
piiritason kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 300 000. SVK:n joukkueet 
osallistuivat yhdeksään MM-, EM- ja PM -tason kalastuskilpailuun.
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kerTomus Vuoden 2008 ToiminnasTa

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintatavoitteet vuosille �008–�01�, hy-
väksytty toimintasuunnitelma ja MMM:n järjestölle antamat tulostavoitteet.

Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiirit ja niiden 
jäsenseurat yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja 11 työntekijän kanssa.

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

1 lapseT, nuoreT ja perheeT

Leirit, koulutus, kilpailut ja tapahtumat
Keskusjärjestön valtakunnallinen nuorisoleiri järjestettiin 16.–19.6. Simossa. Leirille osal-
listui 14 nuorta ja 6 vetäjää. Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjan leirille Vaasassa osallistui 
�5 nuorta, ja Valtakunnallinen perheleiri järjestettiin 7.–10.8. Särkisalossa, osallistujia oli 
56. Leirillä oli monipuolinen, eri kalastustavat ja kalankäsittelyn kattava ohjelma, jossa 
naiset otettiin erikseen huomioon. 

Piirien ja seurojen leiritilaisuuksia oli yhteensä noin sata ja leireille osallistui noin 3000 
nuorta.

Nuoriso-ohjaajia koulutettiin syyskuussa Kuhmoisten Kärppäjärvellä sekä Rokualla. 
Koulutuksiin osallistui �9 henkilöä. 

ERÄ-lehden kanssa järjestettiin kalastuskoulut Helsingissä, Tampereella sekä Jyväskylässä. 
Tapahtumiin osallistui noin 150 henkilöä.

Metsähallituksen kalastuskohteissa Teijon Matildajärvellä, Mikkelin Valkeisella sekä 
Kinnulan Koirajärvellä järjestettiin kolmipäiväiset kalastuskoulut. Tilaisuuksiin osallistui 
noin 40 kalastuksen aloittamisesta kiinnostunutta.

Naisten valtakunnallinen koulutustilaisuus järjestettiin �4.–�5.5. Kokemäellä, osallistujia 
oli �6. 

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin 30.–31.8. Lohjalla. Kilpailun järjesti Etelä-Suo-
men vapaa-ajankalastajapiiri SVK:n tukemana. Kilpailuun otti osaa 7 joukkuetta, joista neljä 
osallistui kilpailuun ensimmäistä kertaa. Kilpailun voitti Etelä-Suomen piirin joukkue.

Kalakerhot Käyntiin -kilpailussa kisattiin neljättä kertaa. Kilpailuun otti osaa 17 seuraa tai 
kerhoyhtymää. Toiminnan parissa oli yhteensä noin 30 seuraa. Kilpailijoille toimitettiin 
kerhotoiminnan askarteluvälineitä sekä askartelukansio. Lisäksi jokaisen seuran toimin-
takuluja maksettiin 100 eurolla. Kilpailuun osallistuneet seurat tavoittivat tapahtumissaan 
noin 3 000 henkilöä, joista lapsia oli yli � 500. Varsinaiseen kerhotoimintaan osallistui 
noin 300 lasta.

Nuorille luotiin oma harrastemerkkijärjestelmä, joka otetaan käyttöön vuoden �009 
keväällä.
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Nuoria innostettiin kalastamaan julkaisemalla Vapaa-ajan Kalastajan Nuorten sivuilla juttuja 
nuorista kalastajista sekä järjestämällä nuorille mm. vaapun- ja pilkinvärityskilpailut sekä 
valokuvaus- ja kirjoituskilpailut. Kilpailuihin osallistui yhteensä noin �00 nuorta. 

SVK:n vuosivaapun suunnittelukilpailun voitti Eemeli Kallio Kiviniemeltä. Vaappua tee-
tettiin 600 kappaleen erä, joka on jo lähes myyty loppuun. 

Vuosipilkin suunnittelukilpailun voitti Juuso Komulainen. Pilkin 400 kappaleen erästä 
on vielä valtaosa myymättä. Suunnittelukilpailuissa yhteistyökumppanina on toiminut 
Finlandia Uistin.

Nuoria on innostettu kalastamaan julkaisemalla Vapaa-ajan Kalastajan Nuorten sivuilla 
juttuja nuorista kalastajista sekä järjestämällä nuorille kilpailuja.

Järjestön keskustelusivuilla (www.kalajuttu.com) on oma nuorille ja aloittelijoille suun-
nattu osionsa. 

Lapsille ja nuorille jaettiin Ahdin antimia -esitettä (päiväkoti-ikäiset) 10 000 ja Arsi Ah-
venan askartelukirjaa �0 000 kappaletta.

Onki- ja perhepäiviä, joihin SVK välitti mitalit, järjestettiin noin 130. Tilaisuuksiin 
osallistui noin 4 000 henkilöä, joista nuoria oli noin 3 000.

Valtakunnallinen lasten ja nuorten pilkkipäivä 29.3. järjestettiin 36 paikkakunnalla. 
Tapahtumiin osallistui yhteensä � 064 lasta ja nuorta ja järjestelyissä mukana oli noin 
�00 talkootyöntekijää (1 600 talkootyötuntia) keskusjärjestön kalatalouskonsulenttien 
lisäksi.

Tapahtumissa esiteltiin pilkkimistä koko perheen yhteisenä harrastuksena.

Tapahtuma oli esillä valtakunnallisissa ja alueellisissa päivälehdissä sekä alueradioissa.

Valtakunnallinen kalastuspäivä 27.8. järjestettiin 54 paikkakunnalla. Tapahtumissa oli 
yhteensä 18 667 kävijää, joista lapsia ja nuoria 15 108, pääasiassa koululaisia. Järjestelyihin 
osallistui yhteensä 634 talkootyöntekijää, joille kertyi arviolta 7 500 talkootyötuntia.

Tapahtumissa esiteltiin kaloja, kalastusta ja kalankäsittelyä. Sen lisäksi kävijöille jaettiin 
tietopaketit kalastuksenhoitomaksusta, kalastuslupajärjestelmästä ja erilaisista kalastus-
muodoista. Nuoret ja lapset saivat lisäksi Kalastuskärpänen-pinssin, jota jaettiin 15 000 
kappaletta.

Tapahtumaa edelsi koululaisille suunnattu pinssin suunnittelukilpailu, joka tuotti 707 eh-
dotusta 50 eri koulusta ympäri Suomea. Valokuvauskilpailuun lapset ja nuoret lähettivät 
yhteensä 30 ehdotusta.

Sekä pinssin suunnittelukilpailu että kalastuspäivä keräsivät laajaa julkisuutta. 

Hankkeet

Kalakaveri 2006–10

Toiminnan päätavoitteena oli kalastusseurojen yhteistyön vakiinnuttaminen kerhotoimin-
nassa ja kalastuskoulujen järjestämisessä. Uusia seurojen yhteistyökohteita olivat lapsi- ja 
nuorisokerhot Varkaudessa ja Jyväskylässä. Kerhojen osallistujamäärät vaihtelivat 3–30 
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osallistujan välillä / kerhoilta. Kalastusseuroja kerhotoiminnassa oli �1, joista 4 Mikkelissä, 
6 Lahdessa, 4 Jyväskylässä, 5 Varkaudessa ja � Vaasassa. Lisäksi yksittäisten seurojen ker-
hotoimintaa tuettiin vetämällä kerhoiltoja sekä avustamalla seuroja hakemusten teossa.  

Uutena toimintamuotona suunniteltiin ja toteutettiin nuorten kalastusmessut, jotka tarjoavat 
koululaisille koulupäivän aikana mahdollisuuden tutustua monipuolisesti kalastuksen eri 
alojen osaajiin. Nuorten kalastusmessut järjestettiin Kotkassa ja Heinolassa. Koululaisia 
messuihin osallistui reilut 800. Messuja järjestämässä paikallisten kalastusseurojen lisäksi 
oli mm. Suomen Castingliitto, merivartiosto, Hämeen Kalatalouskeskus, Etelä-Suomen 
Merikalastajain Liitto, Kotkan poliisi, Heinolan Erämiehet, Koulutuskeskus Salpaus, 
Heinolan kaupunki, Konsaku Oy ja Kalastusmuseoyhdistys.

Kalakaveri oli mukana kalastuskoulujen järjestämisessä yhdessä kalastusseurojen sekä 
ERÄ-lehden ja Metsähallituksen kanssa.

Koulujen välisiä kalastuskilpailuja, joita edelsi oppilaiden koulutus, järjestettiin Hirven-
salmella ja Kerimäellä. Yksittäisten koulujen ja luokkien toimintaa tuettiin mm. Kouvo-
lassa, Kuusankoskella, Haukivuorella, Orimattilassa, Nastolassa, Hartolassa, Hollolassa, 
Anttolassa ja Mikkelissä. Opetuksen aiheina kalastuksen lisäksi on ollut mm. kalastus-
luvat, kalabiologia, kalalajien tunnistaminen, solmujen opettelu sekä turvallisuus vesillä 
liikuttaessa.

Koulutusta kalastusseurojen jäsenistölle hankkeen puitteissa järjestettiin Vääksyssä, Lah-
dessa Kuhmoisissa sekä Savonlinnassa.

Vapaa-ajankalastajapiirien, kalastusseurojen ja muiden järjestöjen leirejä hanke oli järjes-
tämässä ja toteuttamassa 11 leirillä, joiden lisäksi hanketyöntekijä osallistui yksityisten 
järjestämiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. 

Vuonna �008 hanke on ollut myös mukana suunnittelemassa kalastusaiheista toimintaa 1 
�00 nuorelle tulevan kesän 4H-suurleiriä varten.

Kaikkiaan Kalakaveri-hankkeeseen osallistui 30 kalastusseuraa. Talkootyöläisiä oli 170 ja 
talkootyötunteja heille kertyi 1 500. Lapsia ja nuoria hankkeessa oli mukana noin 3 500.

Kaverin Kanssa Kalaan 

Valtaosa Kaverin Kanssa Kalaan -koululaistapahtumista järjestettiin valtakunnallisen 
kalastuspäivän yhteydessä.

Niiden lisäksi �5 muuhun KKK-tilaisuuteen yhteensä 3 356 kävijää, joista lapsia � 981. 
Talkoolaisia oli mukana �10 henkeä. Raportoitujen KKK-tilaisuuksien lisäksi on järjestetty 
myös runsaasti tilaisuuksia, joista ei ole saatu tietoja.

Tilaisuuksista on kerrottu päivälehdissä sekä alueellisissa radio- ja tv-lähetyksissä.

Kaverin Kanssa Kalaan -leiriin osallistui �5 lasta ja nuorta sekä neljä järjestäjää. 

Maaseudun Tulevaisuuden kanssa järjestettiin KKK-valokuvauskilpailu.

Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) kanssa järjestettiin kaloihin, kalastuk-
seen ja vesiympäristöön liittyvä kirjoituskilpailu, johon laajasta tiedottamisesta huolimatta 
ei saatu osanottajia.
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Loppuvuoden aikana järjestettiin Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lounais-Suomen, Etelä-
Suomen, Hämeen ja Kainuun kalakummien palautetilaisuudet. Tilaisuuksissa kerättiin 
kalakummeilta palautetta kalakummitoiminnasta ja ehdotuksia sen kehittämisestä 

Lapsesta kalaan

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

Toimintavuonna täsmennettiin hankkeen toimintasuunnitelmat toimikunnittain, kuvattiin ja 
hankittiin aineistoa lehtiartikkeleita, tiedotusta ja esitteitä varten sekä tuotettiin hankkeen 
yleisesite ja lasten kalastuskilpailuesite. 

Hanketta esiteltiin nuorisovetäjä- ja kalakummikoulutuksissa, naisten valtakunnallisessa 
koulutuksessa ja muutamien vapaa-ajankalastajapiirien omissa koulutuksissa. 

Meri kutsuu -messuilla esiteltiin hanketta ja opastettiin kalaan pienen lapsen kanssa. Val-
takunnalliselle perheleirille 7.–10.8. Särkisalossa järjestettiin teemaan liittyvää ohjelmaa. 
Lisäksi tuotettiin PowerPoint-esitys nuorisovetäjien ja kalakummien käyttöön sekä hank-
keesta että aiheesta Pienen lapsen kanssa kalaan.

Alueelliset kalastuksenohjaajat

Keskusjärjestöllä oli vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuna kolme nuorten kalas-
tuksenohjaajaa muutaman kuukauden mittaisissa työsuhteissa. He järjestivät yhteensä 141 
tapahtumaa, joissa tavoitettiin 4 933 nuorta ja 1 �0� aikuista. Työntekijät palkattiin TE-
keskusten myöntämillä kalastuksenhoitomaksuvaroilla, yhteistyökumppanien avustuksilla 
ja keskusjärjestön omilla varoilla. 

2 aikuisTen kalasTusharrasTuksen edisTäminen

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 110 000 kappaletta. Li-
säksi jaettiin muita kalastusharrastukseen liittyviä julkaisuja. 

Ympäristötoiminta
Vapaa-ajankalastajien ympäristöohjelma julkaistiin vuoden alussa. Sitä jaettiin halukkaille 
messuilla, seminaareissa ja muissa tapahtumissa. Uudesta ympäristöohjelmasta lähetet-
tiin lehdistötiedote, joka ylitti uutiskynnyksen useissa medioissa. Järjestön kotisivuille 
perustettiin oma osio ympäristöasioille, kyseisessä osiossa voi tutustua myös uuteen 
ympäristöohjelmaan.

SVK:n jäsenille ja muille vapaa-ajankalastajille tiedotettiin mahdollisuudesta osallistua 
vesiympäristön tilaa kuvaavien indikaattorikalalajien havainnointiin. Havaintojen ilmoit-
tamista helpottamaan avattiin kotisivujen ympäristöosioon lomake, jonka kautta havain-
toja voi helposti ilmoittaa. Jäsenlehdessä, järjestön kotisivulla sekä keskustelupalstalla 
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uutisoitiin ajankohtaisista ympäristöasioista. Jäsenlehden jokaisessa numerossa kerrottiin 
vesiympäristön tilaa kuvaavista vedenlaatuparametreista ja niiden tulkinnasta.

Viisaasti Vesillä ja Rannoilla -opasta jaettiin metsähallituksen opastus- ja toimipisteissä, 
ympäristökeskuksissa sekä niin järjestön kuin vapaa-ajankalastajapiirienkin toteuttamissa 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

SVK:llä oli edustaja liikenne- ja viestintäministeriön Veneilyasiain neuvottelukunnassa. 
Veneilyasiain neuvottelukunta tarjoaa vesilläliikkujille tärkeän ja tehokkaan yhteisen 
vuorovaikutuskanavan, jonka johdosta yhteisymmärrys vesillä liikkujien kesken kasvaa, 
ja tätä kautta turvallisuus lisääntyy.

Vesipuitedirektiivi

SVK:n edustajat osallistuivat vesienhoidon yhteistyöryhmissä vesienhoitosuunnitelmien 
valmisteluun. Vesienhoitosuunnitelmien avulla on määrä saavuttaa vesipuitedirektiivissä 
tavoitteeksi asetettu vesien hyvä tila vuoteen �015 mennessä. Keskusjärjestössä tutustuttiin 
ehdotuksiin alueellisiksi vesienhoitosuunnitelmiksi ja valmisteltiin piireille ohjeistusta lau-
sunnon antamisen tueksi. Vesienhoitosuunnitelmia koskeva kuulemisaika alkoi 31.10.�008. 
Vesipuitedirektiivin etenemisestä kerrottiin jäsenlehdessä, kotisivuilla ja tiedotteissa.

Pielisen Järvilohi ja Taimen

Keskusjärjestö osallistui Pielisen järvilohen ja järvitaimenen palauttamishankkeeseen 
yhdessä kehittämiskeskus PIKESin kanssa. Loppuvuodesta hankkeessa oli lyhytaikaisissa 
työsuhteissa kolme työntekijää.

Vapaa-ajankalastuksen edistäminen

Kalastuslainsäädäntö

Merkittävin vapaa-ajankalastuksen edistämiseen vaikuttava asia oli kalastuslain kokonais-
uudistuksen aloittaminen. Keskusjärjestö antoi asiasta laajan lausunnon ja käsitteli tulevaa 
uudistusta myös vuosikokouksissaan. Keskusjärjestön edustajiksi lakityöryhmään nimettiin 
Ilkka Mäkelä, kalastusoikeusjaostoon Ilkka Sailo, rahoitusjaostoon Helena Grönqvist, 
valvontajaostoon Sisko Siiankoski ja elinkeinojaostoon Riitta Ruuskanen.

Toinen vapaa-ajankalastuksen kannalta merkittävä asia oli lohenkalastusta säätelevän 
asetuksen muuttaminen ja siihen liittyvä kalastusasetuksen muutos, joihin keskusjärjestö 
otti kantaa useaan otteeseen.

Loppuvuodesta nousi esiin EU:n komission ehdotus kalastuksen valvonnasta, joka ensim-
mäistä kertaa ehdotti myös vapaa-ajankalastukseen kohdistuvia saaliskiintiöitä.

EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjes-
töjen ja Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa.

Kalastuksenhoitomaksusta ja -rekisteristä sekä viehekalastusmaksusta tiedottaminen

Kalastuksenhoitomaksua ja viehekalastusmaksua ja niiden maksutapoja esiteltiin järjestön 
julkaisuissa ja esitteissä, joita jaettiin valtakunnallisesti merkittävillä messuilla, muissa 
yleisötapahtumissa sekä kouluissa ja yhteistyökumppanien leiritapahtumissa.
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Lisäksi keskusjärjestön työntekijät antoivat sekä henkilökohtaista neuvontaa asiassa että 
esittelivät kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujärjestelmää yhteistyökumppaneiden 
julkaisemissa lehdissä. Keskusjärjestön kotisivuilla tiedotettiin maksujen perusteista ja 
maksutavoitteista.

Eduskunnan kalapäivä järjestettiin kolmannen kerran 8.4. eduskunnassa yhteistyössä 
Suomen Ammattikalastajaliiton, Suomen Kalakauppiasliiton, Suomen Kalankasvattajalii-
ton, Pro Kalan, Eduskunnan kalakerhon ja Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön 
kanssa. Lisäksi useat kala-alan yritykset osallistuivat tilaisuuden järjestelyihin toimittamalla 
tuotteitaan tilaisuuden buffet-pöytään.

Kuntien osallistuminen vapaa-ajankalastuksen edistämiseen

114 kunnalle lähetettiin kysymyslomake, jossa kaavoitukseen, rakentamiseen, kalastuslu-
piin, vesien hoitotoimiin, opetustoimeen ja matkailuun liittyvin kysymyksin kartoitettiin 
kuntien osallistumista vapaa-ajankalastuksen edistämiseen. 

Vastauksia saatiin yhteensä 41 eli vastausprosentti oli 35,9. 

Selvitys liittyi MMM:n asettamaan tulostavoitteeseen, jolla pyritään saamaan kunnat huo-
lehtimaan kuntalaisten kalastusmahdollisuuksista. Tavoite jatkuu toimintavuonna �009, 
jolloin vapaa-ajankalastajapiireille ja seuroille laaditaan toimintamallit vaikuttaa kuntien 
tarjoamiin kalastusmahdollisuuksiin.

Jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen 

SVK avusti jäsenjärjestöjään niiden valittaessa maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 
tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen yleiskalastusoikeuksien rajoittamisesta annetuista 
päätöksistä. Valitukset kohdistuivat Uudenmaan merialueeseen. Valituksissa keskityttiin 
valitusoikeuksiin ja yleiskalastusoikeuksia rajoittavan kiellon vuosittaiseen kestoon. 
Annettujen rajoitusten perusteina olivat merilintujen suojelu sekä petokalojen kutualue. 
Valituksissa korostettiin myös sitä, että kiellot edustavat vapaa-ajankalastajiin kohdistuvaa 
syrjintää, koska mitään muuta vesillä tapahtuvaa aktiviteettia ei samanaikaisesti rajoitettu, 
ja lisäksi kieltoalueilla sai edelleen kalastaa omistajan myöntämällä luvalla.

Kalastusaluetoiminta
Kalastusalue-edustajien koulutus

Kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajille suunnatussa koulutuksessa keskeisinä tavoit-
teina olivat kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien lisääminen. 
Kala- ja ympäristötoimikunta järjesti vapaa-ajankalastuksen ja kalastusaluetoiminnan 
alueseminaarit Piikkiössä sekä Joroisissa, ja niissä oli yhteensä 51 osanottajaa. Kalastus-
alue-edustajien lisäksi tilaisuuksiin kutsuttiin kalastusjärjestöjen, hallinnon ja kuntien edus-
tajia. Koulutusaiheina olivat muun muassa vieraslajit, alueelliset kysymykset, ilmaston- ja 
jääpeitteen muutoksen vaikutus kalakantoihin, vesienhoitosuunnitelmat, lähikalastuspaik-
kojen kehittäminen yhteistyössä kalaseurojen ja kuntien kanssa sekä ympäristöohjelman 
toteuttaminen. Kalastusaluetoiminnan kautta kohdennettiin kesämökkiläisiin kalastuksen 
ohjauksen sekä säätelyn merkitystä sekä ohjattiin kesämökeillä vapaa-aikanaan kalastavia 
hyödyntämään luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena 
oli löytää uusia toimijoita kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajiksi. Uusia henkilöitä 
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tavoitettiin alueellisilla seminaareilla sekä vapaa-ajankalastajapiirien järjestämillä, paikal-
lista kalastusaluetoimintaa käsittelevillä tilaisuuksilla. Nimettyjä kalastusalue-edustajia 
SVK:n jäsenliitoilla oli noin 360 henkilöä. Valitettavasti kalastussäädökset eivät uudis-
tuneet vielä niin, että SVK:n vapaa-ajankalastajapiirit olisivat voineet nimetä edustajia 
kalastusalueiden kokouksiin. Keskusjärjestön toimihenkilöt ja jäsenjärjestöjen edustajat 
osallistuivat aktiivisesti TE-keskusten tai kalatalouskeskusten järjestämiin maakuntien 
kalastusaluepäiviin.

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

SVK osallistui myös MMM:n asettaman Kalastusalueiden taloushallinto II -työryhmän  
toimintaan.

Lähikalastuspaikkojen kehittäminen

Taajaan asuttujen alueiden lähikalastuspaikkoja kehitettiin ongintaan, pilkintään, heitto- ja 
perhokalastukseen yhteistyössä kalaseurojen, TE-keskusten, kalastusalueiden ja kuntien 
kanssa.

Vuoden 2008 kalastusalueeksi valittiin Keski-Karjalan kalastusalue, jonka lupamyynti 
on kasvanut merkittävästi, ja kalastusalue on rakentanut useita palvelurakenteita.

Matkailutoiminta 
Matkailutoimikunta hankki yhteistyökumppaneita ja jäsenetukohteita eri puolilta Suomea 
kalastusmatkailun aktivoimiseksi. Toimikunta toimi yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa 
kohteiden ja palvelujen markkinoinnissa verkkosivuilla ja antoi kalastusmatkailuun liittyvää 
neuvontaa eri yrityksille. Vuoden aikana yhteistyötä tehtiin yli 50 eri matkailuyrityksen 
kanssa, joista 30 toimii järjestön uusina jäsenetukohteina.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Kotimaan lukijamatka 
järjestettiin 14.–18.7. Käsivarteen Peeran Retkeilykeskukseen. Matkalla kalastettiin moni-
puolisesti alueen joissa ja järvissä, sekä Norjassa merellä ja Skibotn-joella. Lukijamatkan 
yhteydessä tiedotettiin Käsivarren kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -leh-
dessä ja kotisivuilla. Ulkomaan lukijamatka suuntautui Ruotsiin Kalix-joelle Jockfalliin 
�3.–�7.6. Matkoille osallistui yli 40 henkilöä.

SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin Kalastusmatkailun sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa ka-
lastuslupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kausittaisesta kalapai-
kasta, kalastuskohteista, Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoista ja jäseneduista.

LaatuApajat-kalastuskohteiden internetsivuston päivitys saatiin valmiiksi. Sivusto käsittää 
64 eri kalastuskohdetta eri puolilta Suomea. Kohteiden luokittelussa on otettu huomioon 
palvelut, kalasto ja ympäristö. Luontaiset kalakannat ovat luokittelussa tavoiteltava tila 
kalastuskohteelle. 

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. Toimikunta 
osallistui kalastusmatkailuseminaariin. Vapaa-ajankalastaja-kalenterissa tiedotettiin Ah-
venanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä. Keskusjärjestön verkkosivuille perus-
tettiin kalastusmatkailun sivusto. Suunniteltiin vuoden �009–�013 matkailukalastuksen 
toimintaa.

Jäsenlehti, julkaisut ja muu tiedottaminen

Vapaa-ajan Kalastaja 

Keskusjärjestö julkaisi Vapaa-ajan Kalastaja -nimistä jäsenlehteä. Lehti ilmestyi 7 kertaa, 
ja sen painos oli keskimäärin 51 000 kappaletta.

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 kappaletta.

Julkaisut

Vapaa-ajankalastaja-kalenteri julkaistiin 5 000 kappaleen painoksena.

Julkaistiin uudet kalankäsittelyesitteet kuhasta ja hauesta 10 000 kappaleen painoksina. 
Julkaistiin Lapsesta kalaan -hankkeen yleisesite ja esite lasten kilpakalastuksesta 10 000 
kappaleen painoksina. Suunniteltiin valtakunnallisen kalastuspäivän esite yhdessä Kala-
talouden Keskusliiton kanssa. Lisäksi aloitettiin Lähde kalaan -esitteiden uudistaminen 
sekä suunniteltiin uusia esitteitä.

Uusintapainokset julkaistiin seuraavista esitteistä ja oppaista:
Kaverin Kanssa Kalaan -opas, �0 000,
Arsi Ahvenan askartelukirja, �0 000
Lähde kalaan -sarja, 4 eri esitettä, yhteensä 40 000
Koukusta keittiöön, 4 eri esitettä, yhteensä 40 000
Ahdin antimia, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, 10 000
Kaverin Kanssa kalaan -juliste 1 000 kappaletta

Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin, editoriohjelma uusittiin ja 
aloitettiin ulkoasun uudistus. Kotisivuille avattiin englannin- ja ruotsinkieliset osiot sekä 
seurojen yhteystietojen hakemisto piireittäin. Vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumina 
ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja.

Muu tiedottaminen ja koulutus 

Otettiin käyttöön keskusjärjestön tuotteiden markkinointisuunnitelma ja aloitettiin ta-
pahtumia ja toimintaa koskevan markkinointisuunnitelman tekeminen. Koottiin idealista 
kausittaisesta tiedottamisesta. 

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille laa-
dittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä postitettiin jäsenseuroille 4 kappaletta.  

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin kymmenkunta kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita 
ajankohtaisista aiheista lähti 34. 

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin jatkokoulutustilaisuus valokuvaamisesta.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta 

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan an-
siomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 70, ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki 
myönnettiin eri lajien suurimpien kalojen pyytäjille. 

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

Messut

SVK:lla oli oma osasto Kalaan 08 -messuilla Helsingissä, Perho-messuilla Tampereella 
19.–�0.4., Lapin Erämessuilla Rovaniemellä 16.–18.5., Riihimäen Erämessuilla 5.–8.6., 
Farmari-messuilla Lahdessa 30.7.–3.8. ja Meri kutsuu -messuilla Turussa 7.–9.3. Lisäksi 
SVK osallistui Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Etelä-Suomen Vapaa-ajankalasta-
japiirin kanssa Vene-messuille �.–10.�. SVK avusti muita alueellisia toimijoita niiden 
järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa. 

3 kansainVälinen ToiminTa

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

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.

4 kilpailuToiminTa

Kansallinen kilpailutoiminta jatkui vilkkaana vuonna �008. SM-tason kilpailuiden lisäksi 
kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät tuttuun tyyliin useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. 
Kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 300 000. Edellisvuosista 
hiukan supistunut määrä johtuu vuoden �008 erittäin leudosta talvesta, jonka takia useita 
pilkkikilpailuja jouduttiin perumaan.

Tänä vuonna nähtiin järjestölehdessämme kilpailu-uutisoinnin osalta uudistus, kun kilpai-
luista ja kilpailujen tuloksista kasattiin siihen tarkoitukseen omat kilpailusivut. Kilpailusivut 
julkaistiin numeroissa 3 ja 6.
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Kansalliset kilpailut
SM-pilkki Vääksyn Vesijärvellä 9.3 keräsi noin � 500 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi 
Päijät-Hämeen Kalamiespiiri ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 
ja SVK:n kotisivuilla.

Veteraanien SM-pilkki jätettiin ainakin kahden vuoden tauolle, eli kilpailua ei vuonna 
�008 järjestetty. 

SM-lohipilkki käytiin perinteisesti Enonkosken Pirttilahdella. Kisa järjestettiin 30.3. ja 
keräsi ��4 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Kaivoksen Kalamiehet ry. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-mormuska käytiin 1�.4. Kuusamojärven Tolppaniemessä. Kilpailuun otti osaa yh-
teensä 114 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat Kuusamon Uistinseura. Tulokset on julkaistu 
SVK:n kotisivuilla.

SM-rautupilkki järjestettiin jo tutuksi tulleella Inarin Tuulispääjärvellä. 19.4. käytyyn 
kisaan osallistui 1�1 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Lapin vkp. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 4 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-soutu-uistelu käytiin 19.–�0.7. yökisana Kolovedellä. SM-kisaan otti osaa 33 vene-
kuntaa. Järjestelyistä vastasi Heinäveden Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

Veneonginnan SM käytiin 17.8. jo toista kertaa. Kilpailupaikka oli Otavan satama. Kilpai-
luun osallistui 14 venekuntaa eli �8 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Otavan Kalamiehet. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kilpaonki ratkottiin 19.–�0.7. Kalajärven tekoaltaalla Seinäjoella.  Kilpailu keräsi 
yhteensä 1�4 kilpailijaa. Vuoden �009 Naisten MM-joukkue, nuorten PM-joukkue sekä 
MM-seurajoukkue ratkottiin samalla. SVK:n onkijaosto päätti kuitenkin myöhemmin, ettei 
Suomi enää osallistu PM-onkeen. Järjestelyistä vastasi Seinäjoen Seudun Onkijat. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-heittouistelu käytiin �6.7. Liperin Kirkkorannassa. Kisa kokosi 40 venekuntaa. Jär-
jestelyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetomestaruuskisat Liperin Kirkkorannassa �7.7. keräsi 40 venekuntaa. Jär-
jestelyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kesäonki kisattiin �.8. Iijoella Iissä. Kilpailu keräsi vain noin 6�0 kilpailijaa. Jär-
jestelyistä vastasi Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu käytiin 6.–7.9. Perniön Lohirenkaalla. Kisaan otti 
osaa 19 joukkuetta, ja voiton vei Saaristomeren Perhokalastajat. Järjestelyistä vastasi Järvi-
Suomen Kilpaperhokalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta käytiin 9.–10.8 Lempäälän kanavalla. 
Mittelöön otti osaa 38 henkilöä. Kisassa ratkottiin vuoden �009 edustusjoukkueet MM-, 
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EM- ja PM-kisoihin. SVK:n onkijaosto päätti kuitenkin myöhemmin, ettei Suomi enää 
osallistu PM-onkeen. Järjestelyistä vastasi Lempäälän kalakerho. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 5 ja SVK:n kotisivuilla. 

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin 30.–31.8 Lohjalla. Majoituspaikkana toimi 
Lohjan Kalaseuran kalamaja, ja järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen vkp SVK:n nuorisotoi-
mikunnan avustuksella. Kilpailuun osallistui seitsemän joukkuetta. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-perhoon Kuusamon Oulankajoella 30.–31.8 osallistui 40 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasivat yhteistyössä Siilasmajan Kilta, Kuusamon Perhokalastajat ja Sallan Perhokerho. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 sekä SVK:n kotisivuilla.

Nuorten SM-perho järjestettiin �3.8. Suurella Kangaslammella. Kisaan otti osaa 16 nuor-
ta perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasi Riistaveden Perhokalastajat sekä Mika Hiltunen 
Pielaveden Perhokalastajista. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

SM-kelluntarengasperhokalastuksen kilpailu jouduttiin jälleen kerran perumaan heikon 
osallistumismäärän takia.

SM-tuulastus käytiin �0.9. Liperin Kirkkorannalla. Kisa keräsi yhteensä �9 venekuntaa. 
Järjestelyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-laituripilkki kisailtiin Raision Hahdenniemessä �1.9. Kilpailuun otti osaa 33� kilpaili-
jaa. Järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen vkp. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin �9.11. Lammin biologisella asemalla Lammilla. Kysy-
mykset laativat SVK:n kalatalouskonsulentit Marcus Wikström ja Juha Ojaharju. Yleisessä 
sarjassa vei LUK Pohjanmaalta kultaiset mitalit jo kolmannen kerran peräkanaa. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 1/�009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhonsidonta käytiin jo toistamiseen SVK:n kilpailuna, ja kisapaikkana oli tällä 
kertaa Kajaani. Kilpailussa on kolme sarjaa; yleinen, nuoret (kaksi sarjaa: alle 15 v. ja alle 
18 v.) ja lohiperho. Näiden lisäksi käytiin myös joukkueiden välistä kilpailua. Nuorten 
alle 15 v. sarjassa nähtiin kahdeksan kilpailijaa, samoin kuin alle 18 v. sarjassa. Yleiseen 
sarjaan otti osaa 15 ja Lohiperho-sarjaan 19 perhonsitojaa. Joukkueita oli neljä. Järjeste-
lyistä vastasi Kajaanin Perhokerho. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
7 ja SVK:n kotisivuilla.

Kansainväliset kilpailut

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

MM-kilpaonki käytiin 6.–7.9 Italian Spinadescossa. Joukkueeseen kuuluivat Jouni Lill-
man, Lasse Laukkarinen, Tero Isokorpi, Matti Sakkara ja Marko Ekroth. Kapteenina toimi 
Jari Seppälä. Joukkueen sijoitus oli 34. Henkilökohtaisessa kilpailussa Lasse Laukkarinen 
oli paras suomalainen, sijaluvulla 106. 

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa järjestettiin 14.–15.6 Ranskan Niortissa. 
Suomea kilpailussa edusti vuoden �007 suomenmestarijoukkue Onkiteam, johon kuuluivat  
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Sami Kainulainen, Esa Kervinen, Lasse Laukkarinen, Matti Sakkara ja Jouni Lillman. 
Suomen sijoitus oli 16. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

EM-kilpaonki järjestettiin �8.–�9.6. Tsekin Morava-joella. Suomea edustivat Seppo Pönni, 
Jari Seppälä, Heikki Matikainen, Pekka Rintamaa ja Risto Koskinen. Joukkueen kapteenina 
toimi Petri Hakamäki ja avustajina Leila Matikainen, Ville Lehtinen ja Keijo Rintamaa. 
Henkilökohtaisessa sarjassa paras suomalainen oli Seppo Pönni sijoittuen sijalle 58. Jouk-
kuekisassa Suomi oli �0. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.

Kilpaonginnan naisten MM-kilpailu käytiin 16.–17.8. Unkarin Szolnokissa. Suomen 
joukkueen muodostivat Tuula Arila, Leila Matikainen, Tuula Punttila, Sarianne Snellman 
ja Arja Taponen. Joukkueen kapteenina toimi Heikki Matikainen ja avustajina mukana 
olivat Ilari Arila, Tapio Punttila ja Juhani Taponen, joka toimi myös varakapteenina. Jouk-
kuekisassa Suomi oli 16. Arja Taponen oli parhaimpana suomalaisena 40. Kilpailusta on 
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

MM-perhokalastus käytiin ��.–30.3. Rotoruassa, Uudessa-Seelannissa. Suomen jouk-
kueen muodostivat Jouni Neste, Jarkko Suominen, Olli Toivonen, Janne Pirkkalainen ja 
Ville-Antti Jaakkola. Kapteenina toimi Mika Vainio. Joukkuekisassa Suomi saavutti 10. 
sijan. Henkilökohtaisessa kilpailussa paras suomalainen Janne Pirkkalainen sijoittui 8:
nneksi. Muiden sijoitukset olivat �5, 5�, 58 ja 64. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 3.

EM-perhokalastus kisailtiin 10.–18.5 Cantabriassa, Espanjassa. Suomen joukkueeseen 
kuuluivat Tuomas Lappalainen, Pauli Salmela, Aleksi Vasu, Heikki Kurtti ja Mikko Rä-
sänen. Kapteenina toimi Tuomas Lappalainen. Joukkue jäi kilpailussa 17:nneksi. Henki-
lökohtaisessa kilpailussa paras suomalainen oli Mikko Räsänen sijalla 57. Kilpailusta on 
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 4.

Pohjoismaiden pilkkimestaruus järjestettiin �3.�. Norjan Ringerikessä. Kilpailun koko-
naisvoitto meni Ruotsille, ja Suomi jätettiin viimeiseksi. Suomen joukkueeseen kuuluivat 
(miehet) Pentti Koponen, Harri Nikula, Mikko Väänänen; (miesveteraanit) Tapio Mesi-
äinen, Vesa Poutanen, Heikki Matikainen; (naiset) Anneli Pöyry, Tiina Karhunen, Sirpa 
Penttonen; (naisveteraanit) Raija Kortelainen, Terttu Kopra ja Asta Honkonen; (miesjuni-
orit) Sami Nousiainen, Eero Kovanen ja Joni Kaipainen; (naisjuniorit) Sanna Nousiainen, 
Kati Kuutsa ja Elli Paananen. Kapteenina toimi Tapani Kurki. Kilpailusta on kirjoitettu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3.

Mormuskoinnin MM-kilpailu kisailtiin �3.–�4.�. Venäjän Lipetskissä. Suomea edusti-
vat Timo Hirvelä, Vesa Kuusela, Toni Stenberg, Esa Hurri, Olli Saarela ja Elisa Saarela. 
Kapteenina toimi Seppo Pönni. Maiden välisessä mittelössä Suomi sijoittui tällä kertaa 10:
nneksi. Suomalaisista paras oli Elisa Saarela sijalla 35. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 3.

Kilpaonginnan PM-kisat käytiin �6.–�7.7. Tanskan Nyborgin linnan vallihaudalla. 
Suomea edustivat (seniorit) Simon Gray, Hannu Lehtonen, Tom Sirviö ja (juniorit) Juuso 
Tamminen. Kaksi juniorijoukkueeseen kuuluvaa kilpailijaa ilmoittivat loppumetreillä 
erinäisistä syistä pois jäämisestään, eikä heidän tilalle ehditty enää saamaan korvaavia 
onkijoita. Näin ollen Suomi osallistui vajaalla joukkueella ja maiden välisessä mittelössä 
Suomi jätettiinkin viimeiseksi. Voiton vei odotetusti isäntämaa Tanska. Suomen kapteenina 
toimi Tom Sirviö.
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5 järjesTö, hallinTo ja TyönTekijäT

Jäsenet
Keskusjärjestön jäseniä olivat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja 
Kalastajaliitto, Suomen Urheilukalastajain Liitto sekä 13 vapaa-ajankalastajapiiriä: Kainuun 
Vapaa-ajankalastajat ry, Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Kaakkois-Suomen Va-
paa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Pohjanmaan 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Lapin Vapaa-
ajankalastajat ry, Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Savon Vapaa-ajanka-
lastajapiiri ry, Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri 
ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.

Helsingin hovioikeus hylkäsi 17.1�. Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton kanteen uusien 
sääntöjen hyväksymistä vastaan. SMKL:n haettua vuoden �009 puolella päätöksestä valitus-
lupaa korkeimpaan oikeuteen on näiden sääntöjen käyttöönottokielto edelleen voimassa.

Kokoukset
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin �6.4. Helsingissä.

Syyskokous pidettiin 30.11. Lammilla. Syyskokouksen yhteydessä �9.11. järjestettiin 
syysneuvottelupäivä. 

Hallitus, toimikunnat ja työryhmät

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 viisi kertaa.

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Ilkka 
Pirinen, Jouni Neuvonen ja Jorma Jantunen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Lajikoh-
taisissa jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), 
Seppo Taipale, Harri Kähärä, Elmo Olkkola ja Juhani Lauronen; onkijaosto: Jorma Jantunen 
(pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Seppo Pönni, Kimmo Hyvärinen ja Jaakko Knaapila; 
perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Markus Tandefelt, Juha Viista, 
Mika Hiltunen, Petri Virolainen, Pasi Kettunen; uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Marcus 
Wikström (siht./SVK), Raimo Loukonen, Juha Kosonen ja Jukka Mantsinen. 

Uistelu- ja pilkkijaosto kokoontuivat vuonna �008 kerran ja onkijaosto kaksi kertaa. Per-
hojaosto piti yhden puhelinkokouksen.

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Ismo Koivula, Juha Väisä-
nen, Eero Hakala, Reijo Lähteenmäki, Kalle Pitkänen ja sihteerinä kalatalouskonsulentti 
Risto Tarikka. Ympäristöasioista vastasi kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju. Toimikunta 
kokoontui kolme kertaa.
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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 jäseni-
nä Anna-Liisa Römpötti, Tapani Hyvönen, Ensio Karhu, Kari Skyttä, Jukka Vetikko sekä 
sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa. 

Viestintätoimikunta kokoontui kolme kertaa ja siihen kuuluivat puheenjohtaja Sulo 
Tiainen, Jukka Mantsinen, Jouko Keto, Ilkka Lehtinen, Kati Myllys ja sihteerinä Jaana 
Vetikko.

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat Markku 
Nieminen, Ilkka Mäkelä, Ilkka Sailo ja Sulo Tiainen. Toimituskunta yhdessä päätoimittaja 
Veli-Matti Saksin, toimitussihteeri Jaana Vetikon ja kalatalouskonsulenttien kanssa laati 
lehden vuoden �009 sisältösuunnitelman ja kansikuvasuunnitelman sekä alustavan sisäl-
tösuunnitelman vuodelle �010. Lisäksi jatkettiin kuva-arkiston keräämistä ja aloitettiin 
sähköisen kuva-arkiston rakentaminen sekä suunniteltiin lukijatutkimus.

Toiminta- ja taloustyöryhmä teki hallituksen toimeksiannosta esityksiä järjestön toimin-
nan kehittämisestä. Ryhmään kuuluivat Tommi Eskonen, Merja Kekki, Stina Koivisto, Juha 
Kotola, Jukka Luomala, Eero Luostarinen, Harri Ojanperä ja Jouko Ojanperä. Työryhmä 
kokoontui kolme kertaa.

Työntekijät
Keskusjärjestössä työskentelivät

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

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
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TE-keskuksien myöntämillä kalastuksenhoitomaksuvaroilla palkattiin lyhytaikaisina 
projektityöntekijöinä nuorisotoimintaa edistämään Etelä-Savoon Aki Hirvonen (5 kk), 
Pohjois-Karjalaan Teemu Kortelainen (� kk), Keski-Suomeen Olli Lahtinen (4 kk) ja 
Hämeeseen Paavo Paldanius (3 kk).

Toimipaikat
Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie �–6 A 11 Helsingissä yhteistilois-
sa Vapaa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Tämän lisäksi aluetyöntekijöille 
oli vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Mikkelissä, 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. 

6 lausunnoT ja kannanoToT

Utlåtande om skötsel- och användningsplanen för Ekenäs och Hangö östra skärgård, 
19.1�.�008
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön valvonta- 
järjestelmästä, 18.1�.�008
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden  
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksusta, 3.11.�008 
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, 
�0.10.�008  
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, Maatalousjaosto, Kuulemistilaisuus 10.10.�008 
Lausunto kalataloustarkkailuiden kehittämistyöryhmän raportista, 1.9.�008 
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kalastuslain 
muuttamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta kalastusasetuksen muuttamiseksi, 
13.6.�008 
Lausunto MMM:n asetuksesta viljeltävien kalojen pidolle asetettavista eläin- 
suojeluvaatimuksista, 6.6.�008 

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
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Lausunto Kemi-Ounasjoki työryhmän väliraportista, 13.6.�008 
Lausunto ehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta 
Tornionjoen kalastusalueella, 9.6.�008 
Lausunto kalastuslain ja -asetuksen uudistamisen tarpeista, �1.5.�008 
Lausunto Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallisesta toimenpideohjelmasta 
�008-�013, �.5.�008 
Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisiin kalastussääntö- 
neuvotteluihin liittyen, 4.�.�008 
Lausunto muistiosta sekä ehdotuksista valtioneuvoston asetuksesta lohiasetuksen 
rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa sekä valtioneuvoston asetuksesta  
kalastusasetuksen (1116/198�) muuttamisesta, �8.1.�008 

19.�.�009 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty �5.4.�009 keskusjärjestön kevätkokouksessa.

▪
▪

▪
▪

▪

▪


