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TOIMINTAKERTOMUS 2009

Vuosi 2009 oli Keskusjärjestön 10. 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 602 kala- ja eräseurassa oli yhteensä 51 358.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksenharrastaji-
en yhteinen järjestö. Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista 
kalastusta suosittuna suomalaisena luontoharrastuksena, jonka edellytysten turvaamiseksi 
järjestö toimii vesiensuojelun, kestävän kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajär-
jestelmien puolesta. 

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

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvuuksia ovat maan kattava kalaseuro-
jen verkko, suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta.

Vuonna 2009 Keskusjärjestön toimintaan sisältyi mm. seuraavaa:

SVK lisäsi lasten ja nuorten kalastusharrastusta
Keskusjärjestö, piirit ja seurat järjestivät yli 200 lasten, nuorten ja perheiden leiriä, joille 
osallistui runsaat 4 000 leiriläistä. Yhteistyökumppanien 4H, Parasta Lapsille ja Metsä-
hallitus kanssa oli yhteisiä leirejä, kalastuskouluja ja muita tapahtumia yli 2 000 lapselle 
ja nuorelle. 

Nuorten onki- ja perhepäivän tapahtumissa kävi 4 000 osanottajaa 120 paikkakunnalla. 
Valtakunnalliseen pilkkipäivän 65 tapahtumaan osallistui 5600 pilkkijää.

Kalakaveri -hanke avusti seurojen kalastuskouluja ja -kerhoja, järjesti leirejä ja esitteli 
kalastusta nuorten kalastusmessuilla, Lapsesta kalaan -hanke tuotti lasten ympäristöoppaan 
ja materiaalia lasten kalastusharrastusta varten, ja Kaverin kanssa kalaan antoi kalastus-
opastusta 20 000 koululaiselle. 

Vapaa-ajan Kalastaja, oppaat, tiedotteet ja kotisivut kertoivat 
harrastuksesta
Vapaa-ajan Kalastaja -jäsenlehti ilmestyi 7 kertaa (painos 51 000 kpl) ja aikuisille ka-
lastuksen harrastajille jaettiin lähes 20 erilaista esitettä ja opasta, yhteensä 120 000 kpl. 
Lapsille ja nuorille tuotettiin uusia oppaita ja esitteitä ja kaikkiaan niitä jaettiin 70 000 kpl.

Kalastuslupajärjestelmää, kalastusharrastusta ja järjestön toimintaa esiteltiin kotisivuilla 
(www.vapaa-ajankalastaja.fi, 1,03 miljoonaa latausta) ja keskustelufoorumilla (www.
kalajuttu.com, 2,59 miljoonaa latausta).

SVK toimi kestävän käytön ja kalavesien puolesta
SVK osallistui kalastuslain kokonaisuudistuksen valmistelutyöhön ja tuotti sitä varten 
selvityksen vapaa-ajankalastajien käyttämistä kalastusmenetelmistä.
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Vapaa-ajankalastajapiirit aloittivat uusien edustajien nimeämisen 223 kalastusalueen ko-
koukseen.

Indikaattorikalalajien seuranta keräsi tietoa vesiympäristön muutoksesta ja Specimen-
kalastuskilpailu teki tunnetuksi monilajista kalastusta.

Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä

SVK järjesti 16 kalastusmuodon SM-kilpailut. Kansallisten kalastuskilpailujen yhteen-
laskettu osallistujamäärä oli noin 350 000, ja SVK:n joukkueet osallistuivat kahdeksaan 
MM-, EM- ja PM-tason kalastuskilpailuun.

KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintatavoitteet vuosille 2008–2012, 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

KOULUTUS, LEIRIT, KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT

Nuorisotoimijoita koulutettiin Valtakunnallisen nuorisotyöseminaarin yhteydessä Tampe-
reen Varalassa 18.–19.9. Perjantaipäivän seminaarissa oli 80 osallistujaa ja perjantai-illan 
ja lauantain nuoriso-ohjaajakoulutukseen osallistui 24 henkilöä.

Keskusjärjestön leirejä järjestettiin 3. Valtakunnalliselle nuorten leirille Viitasaarella 
30.6.–2.7. osallistui noin 50 nuorta. Nuorten ja perheiden leiri Kannonkoskella 23.–26.7. 
keräsi hieman yli 20 osallistujaa. Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettiin leiri 
Kuhmossa 23.–25.6. Leirille osallistui 20 nuorta. Keskusjärjestön lisäksi piirit ja seurat 
järjestivät arviolta 200 leiriä, joille osallistui noin 4000 nuorta. Leirien järjestämisen suosio 
on lisääntynyt.

Seuroja kannustettiin nuorten kalakerhojen käynnistämiseen Kalakerhot Käyntiin-
kilpailulla. Kilpailuun osallistui 15 seuraa tai seurayhtymää. Kilpailuun osallistuneet 
seurat järjestivät yhteensä yli 150 kerhoiltaa, joihin osallistui noin 400 nuorta. Nuorten 
osallistumiskertoja tuli yhteensä noin 2500. Avoimissa kalastus ja koulutustilaisuuksissa 
kilpailuun osallistuneet seurat tavoittivat noin 3000 nuorta. Kilpailun voitti Lapinlahden 
Pilkkijät. Seuran 24 kerhoillassa oli keskimäärin 20 osallistujaa. Uusia nuorisojäseniä 
seuraan liittyi yli 20. 

Uusi alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä lähti hyvin käyntiin. Har-
rastemerkkijärjestelmän säännöt ja näyttölomakkeet julkistettiin keväällä. Pronssisen 
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harrastemerkin suoritti 34 nuorta ja hopeisen merkin 10 nuorta. Harrastemerkeistä saatu 
palaute oli positiivista.

Keskusjärjestö toimitti mitalit noin 120 nuorten onki- ja perhepäivään. Tilaisuuksiin 
osallistui arviolta 4000 henkilöä, joista 3000 oli nuoria.

Valtakunnallista pilkkipäivää vietettiin jo toista kertaa, tällä erää arkipäivänä 25.3. Päi-
vämäärä oli lähinnä suositus, ja hyvin monessa paikassa tästä poikettiinkin. Tapahtuma 
herätti jälleen kerran mediassa laajasti kiinnostusta. Pilkkipäivästä kuulutettiin ainakin  
47 lehdessä, 11 radioasemalla ja yhdellä TV-kanavalla. Valtakunnallista pilkkipäivää käy-
tiin ainakin 44 paikkakunnalla, ja näillä järjestettiin yhteensä 65 tapahtumaa. Pilkkipäivän 
päätapahtuma vietettiin tällä kertaa Jyväskylän Palokkajärvellä. 

Tapahtumat keräsivät ainakin 5 595 pilkinnän ystävää, joista 4 716 oli nuoria ja lapsia. 
Pilkkikansaa opasti peräti 435 SVK:n piirien ja seurojen pilkinnän taitajaa. 

Nuorten SM-toimintakilpailuun 29.–30.8. Jalasjärvellä otti osaa yhdeksän joukkuetta 
yhteensä kuudesta eri vapaa-ajankalastajapiiristä. Kilpailun voitti Pohjanmaan 1. joukkue. 
Kilpailun tulevaisuus näyttää hyvälle joukkuemäärien kasvettua parin viime vuoden aikana.

Nuorten vaapunsuunnittelukilpailun voitti kuusivuotias Toni Virtanen Oripäästä. Eri-
koisväritteistä Nils Master Haka DD -vaappua teetettiin jälleen 600 kpl. Vaapuista suurin 
osa myytiin vuoden aikana.

Nuoria innostettiin kalastukseen kirjoittamalla heitä kiinnostavia artikkeleita Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehteen ja Keskusjärjestön kotisivuille. Järjestön nettisivuilla sekä keskustelu-
sivuilla osoitteessa oli nuorille oma osio. Keskustelusivuilla oli vuoden vaihtuessa noin 
600 rekisteröitynyttä käyttäjää. 

Nuorille suunnattua Arsi Ahvenan askartelukirjaa jaettiin 20 000 kappaletta ja Ahdin anti-
mia -kirjasta 10 000 kappaletta. 

YHTEISTYÖJÄRJESTÖT

Yhteistyötä muiden lapsi-, nuoriso- ja luontojärjestöjen kanssa jatkettiin. Pääyhteistyö-
kumppaneita olivat 4H, Metsähallitus ja Parasta Lapsille.

Yhteistyötä oli vuoden aikana lähes sadan eri 4H-yhdistyksen kanssa, mikä on kolmannes 
kaikista 4H-yhdistyksistä. Kalastusopetusta sai vuoden aikana noin 2 000 4H-kerholaista 
ja leireille osallistunutta. Tehdyn tutkimuksen mukaan 4H-yhdistykset olivat pääosin 
tyytyväisiä toimintaan ja halusivat kehittää sitä. Marraskuussa järjestettiin 4H:n ja SVK:n 
edustajien kesken kaksipäiväinen neuvottelutilaisuus, jossa sovittiin yhteistyön jatkamisesta 
ja uusista yhteistyömuodoista.

Parasta Lapsille ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä aikaisempien vuosien tapaan. Vaasassa 
partiolaisten kanssa toimittiin kalakerhon järjestämisessä yhteistyössä: partiolaisilta saa-
tiin vuokrattua edullisesti tila käyttöön kalakerholle, vastavuoroisesti partiolaiset saivat 
osallistua kalakerhon toimintaan. 

Metsähallituksen kanssa järjestettiin yhteisiä kalastuskouluja sekä kalastusleiri Kuhmossa. 
Kalastuskouluissa oli yhteensä 40 oppilasta, ja leirille osallistui 20 nuorta.
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Viron urheilukalastajien kanssa sovittiin tulevasta yhteistyöstä, johon kuuluu kansainvälisen 
leirin järjestäminen Virossa kesällä 2010.

HANKKEET

Kalakaveri 2006–2010

Kalakaveri-hankkeessa pääpaino oli kalastusseurojen ja ei-kalastavien järjestöjen yhteis-
työn lisäämisessä. Samalla jatkettiin kerhojen, kalastuskoulujen sekä kalastusmessujen 
järjestämistä. Kalastusseurojen osaamista ja palveluja tarjottiin lasten ja nuorten järjestöille 
ja kouluille. 

Kalastuskouluja järjestettiin 13 ja niiden osallistujamäärät vaihtelivat 8–20 osallistujan 
välillä. Aiheina kalastuskouluissa olivat uistelu, onkiminen, perhokalastus sekä heitto-
kalastus. Lisäksi kalastuskouluissa opastettiin osallistujille kalastuslupakäytäntöä sekä 
kalankäsittelytaitoja.  

Leirejä järjestettiin yhteensä 19, 16 eri paikkakunnalla. Leirien osallistujamäärät vaihtelivat 
12–50 välillä. Leiritoiminnassa yhteistyötä tehtiin seurakuntien, 4H:n, kalastusalueiden, 
vapaa-ajankalastajapiirien ja kalastusseurojen kanssa. 

Nuorten kalastusmessut järjestettiin Kotkassa (350 oppilasta) ja Lahdessa (700 oppilasta). 
Mukana messuja järjestämässä olivat paikalliset kalastusseurat, Metsästäjäin keskusjärjestö, 
Kymin- Karhulan riistanhoitoyhdistys, Hämeen ja Päijät-Hämeen kalatalouskeskukset, 
Kalastusmuseoyhdistys, Lahden suunnistajat, 4H, SPR Kymi sekä Koulutuskeskus Salpaus. 

Useamman kalastusseuran yhteisiä nuorten kalastuskerhoja toimi Mikkelissä, Lahdessa, 
Varkaudessa, Vaasassa ja Jyväskylässä. Kerhojen kävijämäärät vaihtelivat 5–40 nuoreen /  
kerhoilta. Kerhoiltoja järjestettiin 12–28 kertaa / kerho. 4H:n kanssa yhteistyönä käynnis-
tettiin kalastuskerhot Kotkaan ja Rautjärvelle.

Yksittäisten seurojen kerhotoimintaa tuettiin Turussa, Heinolassa, Savonlinnassa ja  
Sulkavalla.

Koulutustilaisuuksia kalastusseurojen jäsenistölle järjestettiin Lahdessa ja Tampereella.

Koulujen välisiä kalastuskilpailuja sekä yksittäisten koulujen kalastuspäiviä järjestettiin 
Haukivuorella, Kerimäellä, Nastolassa, Mikkelissä, Haminassa, Heinävedellä, Kotkassa, 
Korialla, Kalkkisissa, Varkaudessa, Rautjärvellä, Parikkalassa, Voikkaalla, Heinolassa, 
Lahdessa, Kajaanissa, Turengissa, Kuortaneella, Vaasassa, Nurmossa ja Helsingissä.

Koululaisten metsäteemapäiville hanke osallistui Lappeenrannassa ja Imatralla. Koulujen 
kansa käydyssä yhteistyössä opastusta sai reilut 4 000 oppilasta. Hankkeesta ja hankkeen 
toiminnoista perustettiin SVK:n nettisivuille oma sivusto, jossa esitellään hankkeen ai-
kana toteutettuja toimintoja sekä opastetaan kalastusseuroja tapahtumien ja yhteistyön 
järjestämisessä. 

Lisäksi hanketta esiteltiin Meri kutsuu -messuilla Turussa, Lounais-Suomen valistusse-
minaarissa, Mahdollisuuksien torilla Savonlinnassa, Kenkäveron käsityöläismarkkinoilla 
Mikkelissä, Korian Erämessuilla, kalastusalueiden tapahtumissa sekä piirien, seurojen ja 
ei-kalastavien järjestöjen kokouksissa. 
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Lehtijuttuja hankkeen toiminnasta kirjoitettiin 10 ja radiohaastatteluja tehtiin 2.

Kaverin Kanssa Kalaan

Kaverin Kanssa Kalaan kampanjassa oli välivuosi. Siitä huolimatta kalakummit vierailivat 
ahkerasti kouluissa ja järjestivät erilaisia kalastustempauksia.

Kouluvierailuja oli arviolta noin 200–300. Kalastustempauksia järjestettiin noin 30–40. 
Tampereen kahteen tempauspäivään toukokuussa osallistui noin 1 100 koululaista. Suuria 
tapahtumia järjestettiin myös muissa kaupungeissa.

Kalastusopetusta on vuoden aikana eri yhteyksissä saanut noin 20 000 lasta ja nuorta. Lop-
puvuodesta saatiin Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjaan mukaan uusi kampanjakummi, 
kun metalliyhtye Celestyn Rumpali Jere Luokkamäki tuli mukaan kummiksi.

Lapsesta kalaan

Hankkeen 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 julkaistiin lapsiaiheinen kalastusartikkeli jokaisessa Vapaa-ajan Kalas-
tajan numerossa (7 kpl), järjestettiin lasten kalastusaiheinen piirustuskilpailu, lähetettiin  
8 lapsen kanssa kalaan -aiheista tiedotetta sekä tuotettiin lasten kalajuliste, ympäristöopas, 
turvallisuusesite ja 3 uutta askartelutehtävää. Lisäksi aloitettiin kalastajan solmut, kalastajan 
siimat ja lähikalastuspaikkaesitteen tuottaminen ja otettiin uusintapainokset Ahdin antimia 
-kalaoppaasta sekä Arsi Ahvenan askartelukirja. Keskusjärjestön kotisivuille perustettiin 
hankkeelle oma osionsa, jossa julkaistiin 15 lapsiaiheista peruskalastusartikkelia.

Lisäksi täydennettiin nuorisovetäjien ja kalakummien käyttöön tehtyä Pienen lapsen kanssa 
kalaan -Powerpoint-esitystä.

Hanke esittäytyi lapsimessuilla 3.–5.4. Helsingissä. SVK:n osastolla lapsille tarjottiin 
askartelua, ongintaa ja satutuokio Ahdin ja Wellamon kanssa sekä tietoa kalastusseurojen 
lapsitoiminnasta. Lisäksi hanketta esiteltiin valtakunnallisessa nuorisotyöseminaarissa, 
muilla messuilla, joihin keskusjärjestö osallistui sekä muutamien vapaa-ajankalastajapiirien 
omissa koulutuksissa. Hankkeessa tuotettua materiaalia jaettiin näiden tapahtumien lisäksi 
myös muutamiin helsinkiläisiin päiväkoteihin, Helsingin kaupungin liikuntaviraston jär-
jestämiin kalastustapahtumiin sekä Kuopion yliopiston lasten liikunta- ja ravitsemustut-
kimusyksikön käyttöön.

Hankkeen tiimoilta järjestettiin perheiden kalastusviikonloppu 7.–9.8. Särkisalon Klip-
pulassa. Viikonloppuun osallistui 42 henkeä. Valtakunnallisella perheleirillä järjestettiin 
teemaan liittyvää ohjelmaa.

Valtakunnallinen kalastuspäivä 26.8.

Kalastuspäivän teemana oli Bongaa fisu ja siihen liittyen järjestettiin 16.5. kalabongauskisa. 
Bongauskisaan saapui 49 ilmoitusta. 
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Valtakunnallisen kalastuspäivän päätapahtuma järjestettiin Kuopiossa. Eri puolilla Suomea 
järjestettiin 48 tapahtumaa. Näissä vieraili arviolta 14 500 kalastuksen ystävää. 

Kalastuspäivän ohjelma seurasi edellisvuosien jalanjälkiä, eli eri kalastustapojen esittelyä 
ja ohjattua kalastusta, perehtymistä kotimaisiin kaloihin ja niiden käyttöön.

Uusi kalastuspäivän esite – nimeltä Kalastus on kivaa – näki päivänvalon SVK:n ja KKL:n 
yhteistyön saavutuksena.

Vuoden 2009 kalastuspäivän järjestämisestä vastasi Kalatalouden Keskusliitto ja sen 
alueelliset kalatalouskeskukset yhdessä eduskunnan kalakerhon, MMM:n kala- ja riis-
taosaston, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, kalastusvälinevalmistajien ja 
-maahantuojien sekä kalastusalan lehtien kanssa. 

Oma Kalaämpäri

Keskusjärjestö toteutti yhdessä Ristiinan mielenterveysyhdistyksen kanssa Ristiinassa 
hanketta Oma Kalaämpäri – mielen kuntouttaminen luonto-opetuksella ja kalastushar-
rastuksella. Hanke kuului Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 
Leader-toimintalinjaan Veej´jakaja -toimintaryhmän alueella. Hankkeessa oli palkattuna 
kalastuksenohjaaja. Hankkeessa opetettiin kalastamaan pilkillä, ongella, virvelillä ja 
verkoilla. Lisäksi korjattiin ja valmistettiin kalastusvälineitä, järjestettiin keskustelutilai-
suuksia asiantuntijoiden opastuksella, tutustumisretkiä ja muita luontoon liittyviä tapah-
tumia. Hankkeesta on valmistunut väliraportti ajalta 1.1.–30.6. Etelä-Savon ELY-keskus 
on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa 28.2.2010 asti, jonka jälkeen valmistuu vuoden 2009 
loppuvuotta koskeva raportti.

Alueelliset kalastuksenohjaajat

Keskusjärjestöllä oli vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuna kalastuksenohjaaja 
Keski-Suomen alueella. Kalastuksenohjaaja työskenteli tuntipalkkaperusteisesti, ja siten 
hänen työpanostaan oli käytettävissä koko toimintavuoden ajan. Keski-Suomessa toteutui 
24 kerhoiltaa yhdessä talkoolaisten kanssa. Kerhoiltoihin osallistui 164 nuorta. Työntekijä 
osallistui myös valtakunnallisen pilkkipäivän samoin kuin onkipäivän toteuttamiseen ja 
Keski-Suomen Erämessuille.

2 AIKUISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN

YMPÄRISTÖTOIMINTA

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n internet-sivuilla julkaistiin ajankohtaisia ym-
päristöaiheisia uutisia, aiheina olivat mm. vesienhoitosuunnitelmat, pienvesien hoito ja 
luonnossa liikkuminen. Kaikkiaan ympäristöaiheisia uutisia julkaistiin noin 30 kpl. 

Kevätkutuisten kalojen kutunoususta puroihin lähetettiin toukokuun alussa lehdistötiedote.

Kotisivuilla ja keskustelupalstalla kerrottiin SVK:n jäsenten mahdollisuudesta osallistua 
Virtavesien hoitoyhdistyksen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton järjestämiin purokunnos-
tustalkoisiin.
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Eri puolilla maata osallistuttiin vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun vesienhoidon 
yhteistyöryhmissä. SVK:n työntekijät avustivat Vapaa-ajankalastajapiirejä vesienhoito-
suunnitelmia koskevien lausuntojen laatimisessa.

Indikaattorikalajien seurantaa markkinoitiin näkyvästi. Toukokuussa tehtiin indikaat-
torikala-aiheesta haastattelu YLE:lle, tuloksena oli kaksi radio-ohjelmaa joita esitettiin 
valtakunnan verkossa sekä YLE:n alueradioissa. Kesäkuun puolivälissä lähetettiin aiheesta 
lehdistötiedote, joka julkaistiin useissa suurissa sanomalehdissä. STT teki aiheesta vielä 
erillisen uutisen, joka myös julkaistiin lehdistössä laajasti. Havaintoilmoituksia indikaat-
torikaloista tuli SVK:n sivustolla olevan ilmoituslomakkeen kautta yhteensä 62 kpl.

Specimen-kilpailun avulla edistettiin kestävää ja monipuolista vapaa-ajankalastusta, eri-
tyisesti pyrittiin lisäämään kiinnostusta särkikalojen kalastamiseen. Specimen-kilpailusta 
kerrottiin jäsenlehden numerossa 2/09. Aihe oli esillä myös numeron 3/09 säynävän onginta-
artikkelissa ja 5/09 sorvan onginta-artikkelissa.

Lehdistötiedote Specimen-kilpailusta lähetettiin 21.1. ja se julkaistiin laajasti alan lehdissä 
ja nettisivuilla.

M&K 4/09 numerossa oli Ari Paatajan kirjoittama kahden aukeaman juttu aiheesta, ar-
tikkelia varten toimitettiin Paatajalle valokuvia ja annettiin tarvittavia lisätietoja aiheesta.

Keväällä 26.–27.5. kuvattiin kahden päivän ajan Erätulilla-ohjelmaan jaksoa, jonka aiheena 
oli Specimen-kalastus. Juha Ojaharju osallistui SVK:n puolelta ohjelman tekoon. Ohjelma 
esitettiin kahdesti YLE TV2 -kanavalla (30.10. ja 1.11.).

SVK:n keskustelupalstalla on pidetty Specimen-kilpailun pistetilannetta säännöllisesti ajan 
tasalla, sekä aktiivisesti neuvottu osallistujia kilpailuun liittyvissä kysymyksissä.

Specimen-kilpailuun osallistui vuoden aikana 58 henkilöä ja 20 kpl 2–3 hengen joukkuetta.

Vesipuitedirektiivi

SVK:n edustajat osallistuivat vesienhoidon yhteistyöryhmissä vesienhoitosuunnitelmien 
valmisteluun. Keskusjärjestö ohjasi vapaa-ajankalastajapiirejä, jotka antoivat lausuntonsa 
ehdotuksista alueellisiksi vesienhoitosuunnitelmiksi.

Pielisen Järvilohi ja Taimen

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

Viisaasti vesillä ja Rannoilla -esitettä jaettiin niillä messuilla ja tapahtumissa, joihin 
Keskusjärjestö osallistui. Myös vapaa-ajankalastajapiirien eri tapahtumissa esitettä oli 
kävijöiden otettavissa.

Keskusjärjestöllä oli edustaja liikenne- ja viestintäministeriön alaisessa Veneilyasiain neu-
vottelukunnassa. Neuvottelukunta on tehokas usean toimijatahon vuorovaikutuskanava, 
joka eri keinoin pyrkii lisäämään yhteisymmärrystä vesillä liikkujien kesken turvallisuutta 
siten parantaen.
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VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN

Kalastuslainsäädäntö
Kalastuslain uudistaminen eteni verkkaisesti. Työryhmä antoi asiasta väliuraporttinsa 
vuoden lopulla. SVK:n edustaja jätti väliraporttiin eriävän mielipiteen.

Keskusjärjestön edustajana lakityöryhmässä on Ilkka Mäkelä. Työryhmän jaostoissa SVK:n 
edustajina olivat kalastusoikeusjaostossa Ilkka Sailo, rahoitusjaostossa Helena Grönqvist, 
valvontajaostossa Sisko Siiankoski ja elinkeinojaostossa Riitta Ruuskanen.

SVK osallistui aktiivisesti EU:n komission ehdottaman valvonta-asetuksen ja yhteisön 
kalastuspolitiikan uudistusehdotuksen käsittelyyn. Jälkimmäisestä annettiin lausunto  
komissiolle vuoden lopussa.

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

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

Kuntien osallistuminen vapaa-ajankalastuksen edistämiseen

Vapaa-ajankalastaja -lehdessä julkaistiin artikkeli kuntien eri käytännöistä hoitaa kalas-
tusasioita omalla alueellaan. 

Keskusjärjestö laati suunnitelman toimenpiteistä, joilla kunnat voisivat kehittää vapaa-
ajankalastuspalvelujaan ja vapaa-ajankalastajapiireille ja -seuroille laadittiin ohje aloitteista, 
joita toteuttamalla kunnat voisivat parantaa kalastusmahdollisuuksiaan.

Aiheesta on lisäksi annettu sekä puhelinneuvontaa että kerrottu eri messuilla ja tapahtu-
missa.

Jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen

Sekä vapaa-ajankalastajapiirejä että -seuroja on avustettu asiakirjojen hankinnassa ja 
muutosten/valitusten laatimisessa luonnonsuojelualueilla koskien alueella tapahtuvaa 
liikkumista ja vieheellä kalastamista. Toimintavuonna saatiin kaksi korkeimman hallinto-
oikeuden päätöstä, jotka eivät muuttaneet Uudenmaan TE-keskusken päätöstä kieltää lääni-
kohtaisella viehekalastusluvalla tapahtuva viehekalastus Länsi-Uudellamaalla kalastuslain 
11 § 2. momentin perusteella.

Jäsenjärjestöjä on myös avustettu raha-anomusten laatimisessa alueellisille TE-keskuksille.
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KALASTUSALUETOIMINTA

Kalastuslain 73 § muuttui 1.9.2009 alkaen niin, että SVK:n vapaa-ajankalastajapiirit voivat 
lähettää kaksi edustajaa kuhunkin kalastusalueen kokoukseen. Lakimuutoksesta tiedotettiin 
piireille ja seuroille.

Kalastusalueiden Pohjois-Suomen vapaa-ajankalastajaedustajille järjestettiin koulutus-
tilaisuus Kemissä. Tilaisuuteen osallistui 34 henkilöä. Kalastusaluetoimintaa käsiteltiin 
useimpien vapaa-ajankalastajapiirien neuvottelupäivillä sekä kokouksissa. Järjestetyissä 
tilaisuuksissa tavoitettiin uusia toimijoita kalastusalueiden vapaa-ajankalastajien kalastus-
alue-edustajiksi. Koulutuksen keskeisinä tavoitteina oli kestävä vapaa-ajankalastus sekä 
edustajien toimintavalmiuksien lisääminen. Koulutusaiheina olivat muun muassa alueelliset 
kysymykset, vesienhoidon toimenpideohjelmat, virtavesien kunnostaminen, lähikalas-
tuspaikkojen kehittäminen yhteistyössä kalaseurojen ja kuntien kanssa sekä kalastuslain 
uudistaminen. Kalastusaluetoiminnan kautta kohdennettiin kesämökkiläisiin kalastuksen 
ohjauksen sekä säätelyn merkitystä sekä ohjattiin kesämökeillä vapaa-aikanaan kalastavia 
hyödyntämään luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Toimintavuoden yhtenä tavoittee-
na oli löytää uusia toimijoita kalastusalueiden virkistyskalastajaedustajiksi. Nimettyjä 
kalastusalue-edustajia SVK:n jäsenjärjestöillä oli noin 380. Keskusjärjestön toimihenkilöt 
ja vapaa-ajankalastajapiirien edustajat osallistuivat aktiivisesti TE-keskusten tai kalatalo-
uskeskusten järjestämiin maakuntien kalastusaluepäiviin.

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

Lähikalastuspaikkojen kehittäminen
Taajaan asuttujen alueiden lähikalastuspaikkoja kehitettiin ongintaan, pilkintään, heitto- ja 
perhokalastukseen yhteistyössä kalaseurojen, kalastusalueiden ja kuntien kanssa. Lapsesta 
Kalaan -hankkeessa tuotettiin esite lähikalastuspaikkojen kehittämiseksi.

Vuoden 2009 kalastusalueeksi valittiin Lounais-Suomen kalastusalue. Kalastusalue on 
muun muassa ylläpitänyt useita koskikalastuspaikkoja, osallistunut tutkimustoimintaan 
sekä toteuttanut virtavesikunnostuksia.

MATKAILUTOIMINTA

Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita esitte-
lemällä ja toimimalla yhteistyössä matkailuyritysten, sekä kuntien matkailuorganisaatioiden 
kanssa. Neuvontaa annettiin noin 50 yritykselle ja kunnalle. Yli 30 matkailuyritystä toimi 
järjestön jäsenetukohteina.

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

LaatuApajat kalastuskohteiden internetsivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin omana osanaan 
järjestön matkailun verkkosivuja. Sivustolla esiteltiin 64 eri kalastuskohdetta eri puolilta 
Suomea. Kohteiden luokittelussa huomioitiin palvelut, kalasto ja ympäristö. LaatuApajat-
sivuston erityisesti lapsiperheille sopivat yksittäiset kohteet nimettiin Lapsesta Kalaan- 
kohteiksi.
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Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Kotimaan lukijamatka 
järjestettiin 13.–17.7. Lappiin Peeran Retkeilykeskukseen. Matkalla kalastettiin Käsivarren 
alueen joissa ja järvissä Suomessa sekä Ruotsin tunturialueella ja Norjassa jäämerellä. 
Lukijamatkan yhteydessä tiedotettiin kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Ulkomaan lukijamatka järjestettiin Venäjälle Kuolan 
alueen tundralle 21.–28.11. Matkoille osallistui noin 40 henkilöä.

Matkailijat Kalassa – Luvat Kunnossa -hankkeessa kerättiin ja valmisteltiin aineistoa 
kalastuslupajärjestelmää esittelevän esitevihkosen sisällöksi. Vuonna 2010 julkaistava 
esitevihkonen palvelee kalastuslupien myynnin ja matkailun asiakaspalvelun sektoria.

Keskusjärjestö osallistui Peeran Retkeilykeskuksen kalastuspalveluiden kehittämiseen, 
kalastuskohteiden kartoitukseen ja verkkosivujen päivittämiseen. Peeran Retkeilykeskus 
toimi järjestön jäsenetukohteena.

Vapaa-ajankalastajapiireissä toimiville matkailuvastaaville järjestettiin koulutustilaisuus 
Suomussalmella Hossassa 5.–7.6. Koulutuksessa tiedotettiin kalastusmatkailusta ja ideoitiin 
järjestön toimintaa kalastusmatkailun sektorilla.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin kalastuskohteita. Osallistuttiin Lapin liiton 
koordinoimaan Kemijoen alueen kalastusmatkailun kehittämisen työryhmään. Vapaa-
ajankalastajan kalenterissa tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä. 

JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUUT TIEDOTTAMINEN

Vapaa-ajan Kalastaja 

Keskusjärjestö julkaisi Vapaa-ajan Kalastaja -nimistä jäsenlehteä. Lehti ilmestyi 7 kertaa, 
ja sen painos oli keskimäärin 48 000 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 20 000 kpl.

Laadittiin lehden vuoden 2010 sisältösuunnitelma ja kansikuvasuunnitelma sekä alustava 
sisältösuunnitelma vuodelle 2011. Lisäksi jatkettiin kuva-arkiston keräämistä, otettiin 
sähköinen kuva-arkisto käyttöön, aloitettiin lehden ulkoasun uudistuksen suunnittelu sekä 
toteutettiin lukijatutkimus internet-kyselynä.

Julkaisut

Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 4 500 kappaleen painoksena.

Julkaistiin uudet kalankäsittelyesitteet särjestä ja lahnasta, kumpikin 10 000 kpl painoksina. 
Julkaistiin lasten ympäristöopas ja turvallisuusesite, molemmat 10 000 kpl painoksina, 
sekä lasten kalajuliste 1000 kpl painoksena. Julkaistiin valtakunnallisen kalastuspäivän 
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esite yhdessä Kalatalouden Keskusliiton kanssa 20 000 kpl suomenkielisenä ja 2000 kpl 
ruotsinkielisenä painoksena. Lisäksi uudistettiin Lähde kalaan -esitteet (8 kpl) kukin  
10 000 kpl painoksina sekä suunniteltiin uusia esitteitä.

Uusintapainokset julkaistiin lisäksi seuraavista julkaisuista:
• Arsi Ahvenan askartelukirja, 20 000 kpl
• Ahdin antimia, päiväkoti-ikäisten kalastusesite, 10 000 kpl
• Hauki ruodottomaksi fileeksi, 10 000 kpl
• Kuha ruodottomaksi fileeksi, 10 000 kpl.

Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin sekä ulkoasu uudistettiin. Vapaa-
ajankalastajien keskustelufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja. Kävijöitä SVK:n 
kotisivuilla oli 260 000, ja keskustelufoorumin käyntikertoja kertyi 2,4 miljoonaa.

Muu tiedottaminen ja koulutus 

Laadittiin keskusjärjestön viestintäsuunnitelma vuosille 2010–2011. Otettiin käyttöön 
Keskusjärjestön tapahtumia ja toimintaa koskeva markkinointisuunnitelma. Aloitettiin 
Keskusjärjestön messurekvisiitan kartoitus ja uuden suunnittelu.

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille 
laadittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä postitettiin jäsenseuroille 4 kpl. 
Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin kymmenkunta kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita 
ajankohtaisista aiheista lähti 32 kpl. Mediaseurantaohjelmia kartoitettiin ja kokeiltiin.

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus haastattelun tekemisestä.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta 

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan 
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 68 kpl ja suurkalastajan kultainen ansio-
merkki myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. 

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

Messut

Keskusjärjestöllä oli oma messuosasto GoExpon yhteydessä olleilla Kalastusmessuilla 
Helsingissä 13.–15.3. (kävijöitä messuilla 34 000), Lapsi-messuilla Helsingissä 3.–5.4. 
(kävijöitä messuilla 66 000), Perho-messuilla Tampereella 25.–26.4. (kävijöitä messuil-
la 2 500), Luonto & Erä -messuilla Jyväskylässä 5.–7.6. (kävijöitä messuilla 15 000), 
Farmari-maatalousnäyttelyssä Kokkolassa 30.7.–2.8. (kävijöitä messuilla 76 000). Lisäksi 
Keskusjärjestö osallistui Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Vene-messuille 
Helsingissä 7.–15.2. (kävijöitä messuilla 79 500), Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastaja-
piirin kanssa Meri kutsuu -messuille Turussa 13.–15.3. (kävijöitä messuilla 10 000), Poh-
jois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Oulun Erämessuille Oulussa 21.–24.5. 
(kävijöitä messuilla 48 000), Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Korian 
Erämessuille 5.–7.6. (kävijöitä messuilla 28 000), Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiirin 
kanssa Muikku & Pottu -tapahtumaan Lappeenrannassa syyskuussa (kävijöitä 35 000), 



13SVK  |  TOIMINTAKERTOMUS 2009

Kuhaveljien ja Hämeen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa kalamarkkinoille Hämeenlinnassa 
4.–5.4. ja 26.–27.9. (kävijöitä markkinoilla 28 000) sekä elomessuille Hämeenlinnassa 
15.–16.8. (kävijöitä messuilla 20 000) ja Mielenterveys-messuille Oma Kalaämpäri -hank-
keen kanssa 17.–18.11. (kävijöitä messuilla 4 000). Lisäksi avustettiin muita alueellisia 
toimijoita niiden järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

3 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja kansain-
välisen urheilukalastuksen keskusjärjestön (CIPS) ja sen lajiliittojen (FIPS mouche,  
FIPS ed) toimintaan.

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

SVK osallistui EU:n komission kuulemiseen yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta.

Ruotsin Sportfiskarna -järjestön kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen 
suojelemiseksi ja kalastusmatkailun edistämiseksi. Viron urheilukalastajajärjestön kanssa 
on valmisteltu yhteistä nuorisoleiriä vuodelle 2010.

4 KILPAILUT

VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA

Kilpailutoimikunta valitsi Vuoden Vapaa-ajankalastajan ensimmäistä kertaa. Titteli myön-
netään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. Jokainen vapaa-ajankalastajapiiri sai 
joulukuun loppuun mennessä esittää yhden ansiokkaan henkilön perusteluineen. 

Kilpailutoimikunnan valintaan vaikutti seuraavat kriteerit: aktiivinen osallistuminen jär-
jestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys 
(esim. jonkun lajin uusi SE).

Vuoden 2009 Vapaa-ajankalastajaksi valittiin Eero Mäki Kaakkois-Suomesta. 

KANSALLISET KILPAILUT

Kansallinen kilpailutoiminta jatkui kunnon talven saattelemana vilkkaana vuonna 2009. 
SM-tason kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät tuttuun tyyliin useita 
tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 
noin 350 000. 

Viime vuodesta tutuiksi tulleet VAK-lehden kilpailusivut saivat jatkoa. Kilpailusivut jul-
kaistiin numeroissa 3 ja 6.

SM-pilkki Pieksämäen Pieksäjärvellä 15.3. keräsi noin 2340 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Etelä-Savon Vapaa-ajankalastapiiri ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 3/2009 ja SVK:n kotisivuilla.
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Veteraanien SM-pilkki oli edelleen tauolla vuonna 2009, eli kilpailua ei järjestetty. 

SM-mormuska käytiin 29.3. Murtosen järvellä Juvalla. Kilpailuun otti osaa yhteensä 
77 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat VaPa Varkaus ja Juvan Urheilukalastajat. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-lohipilkki käytiin 5.4. Kajaanin Iso-Ruuhijärvellä. Kisa keräsi 473 kilpailijaa. Järjes-
telyistä vastasi Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 3/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

Kiiskipilkinnän SM-kilpailut järjestettiin muutaman vuoden mittaisen tauon jälkeen 18.4. 
Nissinjärvellä Kuusamossa. Kilpailuun otti osaa yhteensä 134 kilpailijaa. Järjestelyistä 
vastasi Kuusamon Uistinseura ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja-lehdessä 
3/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-rautupilkkiä ei vuonna 2009 järjestetty. 

SM-soutu-uistelu käytiin 13.–14.6. Sulkavalla. SM-kisaan otti osaa 57 venekuntaa, joista 
30 sai saalista. Järjestelyistä vastasi Sulkavan Vapaveikot ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta käytiin tällä kertaa kaksiosaisena; 4.–5.7. 
Saimaan kanavalla (Lappeenranta) ja 8.8. Pussilantaipaleen kanavalla Varkaudessa. Mit-
telöön otti osaa 33 henkilöä. Kisassa ratkottiin vuoden 2010 edustusjoukkueet MM- ja 
EM-kisoihin. Onkijaosto oli jo päättänyt, ettei Suomi enää osallistu PM-kisoihin ja että 
tilalle viritetään Baltic-kisa seurajoukkueille. Muut Pohjoismaat olivat samoilla linjoilla 
ja Ruotsi ilmoitti, ettei järjestä PM-onkikisaa vuonna 2009. Maajoukkueiden loppukar-
sintajärjestelyistä vastasivat Maver Team Finland ja VaPa Varkaus. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-kilpaonki ratkottiin 18.–19.7. Huittisten Loimijoella. Kisa keräsi yhteensä 116 kilpai-
lijaa, joista viisi keskeytti kilpailun. Vuoden 2010 Naisten MM-joukkue sekä MM-seura-
joukkue ratkottiin samalla. Järjestelyistä vastasi Länsi-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-heittouistelu käytiin 25.7. Oravaisten merialueella. Kisa kokosi 47 venekuntaa. Jär-
jestelyistä vastasi Oravais fiskargille yhdessä PilkKingsin kanssa. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetomestaruuskisat kisattiin 26.7. Oravaisten merialueella, ja kilpailu keräsi 
ainoastaan 16 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Oravais fiskargille yhdessä PilkKingsin 
kanssa. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kesäonki kisattiin jälleen tutulla Jaalan ja Iitin kunnissa sijaitsevalla Kimolan ka-
navalla. Kilpailu, joka järjestettiin 2.8., keräsi noin 900 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi 
Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja-
lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

Veneonginnan SM käytiin 8.–9.8. Hartolan Jääsjärvellä. Kilpailuun osallistui 13 venekun-
taa eli 26 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.
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SM-perhon loppukilpailu käytiin 15.–16.8. Riistaveden Suurella Kangaslammella sekä 
Kaavin Vaikkojoella. Mukaan kisaan pääsi 40 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat yhteis-
työssä Riistaveden Perhokalastajat ja Pielaveden Perhokalastajat Mika Hiltusen toimiessa 
kilpailun johtajana. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 sekä 
SVK:n kotisivuilla.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin 29.–30.8. Jalasjärvellä, Koskut-järven rannalla. 
Järjestelyistä vastasi Pohjanmaan vkp. Kilpailuun osallistui yhdeksän joukkuetta peräti 
kuudelta eri piiriltä. Kisavoiton vei Pohjanmaan 1-joukkue. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu käytiin 5.–6.9. Karkkilassa. Kisaan otti osaa 
24 joukkuetta, ja kultamitalit ripustettiin tällä kertaa Pirkanmaan Perhokalastajien kakkos-
joukkueen kauloihin. Järjestelyistä vastasi jälleen kerran Järvi-Suomen Kilpaperhokalas-
tajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

Vuorossaan neljännet SM-tuulastuskisat käytiin 19.9. Hartolan Jääsjärvellä. Kisa keräsi 
tismalleen saman verran venekuntia kuin viime vuonna eli 29 kpl. Järjestelyistä vastasi 
Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 
ja SVK:n kotisivuilla.

SM-laituripilkki käytiin 20.9. Lohjan Aurlahdella. Kilpailuun otti osaa viime vuoteen 
verrattuna reilut 50 henkilöä enemmän eli yhteensä 388 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi 
Etelä-Suomen vkp. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n 
kotisivuilla.

Nuorten SM-Perho järjestettiin 22.–23.9. Ylöjärven Julkujärvellä. Kilpailuun saapui 
13 nuorta perhokalastajaa. Kisaisäntänä toimi Pirkanmaan Perhokalastajat. Tulokset on 
julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kelluntarengas-perhokalastuksen kilpailu jouduttiin edelleen perumaan heikon 
osallistumismäärän takia.

SM-perhonsidonta on vakiinnuttanut paikkansa SVK:n kisana. Kilpailu käytiin 14.–15.11. 
Jyväskylässä. Kilpailussa on kolme sarjaa: yleinen, nuoret (kaksi sarjaa: alle 15 v. ja alle 
18 v.) sekä lohiperho. Näiden lisäksi käytiin myös joukkuekilpailua. Nuorten alle 15 v. 
sarjassa nähtiin kuusi, ja alle 18 v. sarjassa 16 kilpailijaa. Yleiseen sarjaan otti osaa 17 ja 
Lohiperho-sarjaan 32 perhonsitojaa. Joukkueita oli 11 kpl. Järjestelyistä vastasi tällä kertaa 
Keski-Suomen Perhokalastajat ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
7/2009 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 28.11. Päivölän kansanopistolla Tarttilassa. Kysymyk-
set laativat tuttuun tyyliin SVK:n kalatalouskonsulentit Marcus Wikström ja Juha Ojaharju. 
Yleisen sarjan voiton vei jo neljättä kertaa putkeen Lakeuden UK Pohjanmaalta. Tulokset 
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 1/2010 ja SVK:n kotisivuilla.

KANSAINVÄLISET KILPAILUT

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa Keskusjärjestö osallistui totutusti MM-, EM- ja 
PM-tason kilpailuihin.
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Mormuskoinnin MM-kilpailu kisailtiin 14.–15.2. Puolan Augustówssa. Suomea edustivat 
Timo Hirvelä, Harri Nikula, Jaakko Kaski, Toivo Karhunen ja Elisa Saarela. Kapteenina 
toimi Olli Saarela ja varamies oli Ari Grönholm. Maiden välisessä mittelössä Suomi si-
joittui jälleen 10:nneksi jättäen taakseen vain USA:n joukkueen. Paras suomalaisista oli 
Harri Nikula sijalla 28. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3/2009.

Pohjoismaiden pilkkimestaruus järjestettiin 21.2. Ruotsin Norasjönillä. Kokonaisvoit-
to meni toistamiseen Ruotsille, ja Suomi jäi hopealle. Suomen joukkueeseen kuuluivat 
(miehet) Lasse Laukkarinen, Jussi Voutilainen, Harri Mansikkala, (miesveteraanit) Eljas 
Laukkanen, Pentti Oksanen, Heikki Matikainen, (naiset) Irma Floor, Tiina Karhunen, Liisa 
Korhonen, (naisveteraanit) Raija Kortelainen, Tuula Arila ja Asta Honkonen, (miesjuniorit) 
Oskari Villman, Miska Niskanen ja Joni Kaipainen, (naisjuniorit) Heini-Maria Hemminki, 
Kati Kuutsa ja Elli Paananen. Kapteenina toimi Tapani Kurki. Kilpailusta on kirjoitettu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3/2009.

Vuoden 2009 MM-perhokalastus käytiin 5.–12.6. Skotlannin Drymenissa. Perhokalastuk-
sen Suomen maajoukkue sijoittui neljänneksi Skotlannissa pidetyissä kilpailuissa häviten 
vain seitsemällä pisteellä kolmanneksi sijoittuneelle Skotlannin joukkueelle. Sijoitus on 
suomalaisten kaikkien aikojen paras Skandinavian ulkopuolella järjestetyissä kilpailuissa. 
MM-kilpailussa oli mukana 23 maajoukkuetta ja 119 kilpailijaa. Suomen joukkueeseen 
kuuluivat kapteeni Mika Vainio ja kilpailijat Martti Lähteenmäki, Jarkko Suominen,  
Janne Pirkkalainen, Juhani Rosenström, Olli Toivonen ja varamies-manageri Tero  
Mäntylä. Tapahtumassa kalastettiin viisi osakilpailua kolmen päivän aikana, ja yhteispisteet 
ratkaisivat loppusijoitukset. Paras suomalainen oli Olli Toivonen sijoittuen kahdeksanneksi. 
Muiden sijoitukset olivat 15, 37, 49 ja 65. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja- 
lehdessä 6/2009.

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa järjestettiin 13.–14.6 Slovakian Madunices-
sa. Suomea edusti vuoden 2008 suomenmestarijoukkue F.I.S.H. Suomen sijoitus oli 23. 

EM-kilpaonki järjestettiin 27.–28.6. Slovenian Radecessa. Suomea edusti Tapio Tapani-
nen, Seppo Vähäsarja, Marko Ekroth, Lasse Laukkarinen ja Mika Jylhäkorpi. Joukkueen 
kapteeneina toimivat Pasi Okkonen ja Birgitta Viidanoja. Huoltajina toimivat vuorostaan 
Aleksi Jylhäkorpi ja Harri Sipola. Henkilökohtaisessa sarjassa paras suomalainen oli Lasse 
Laukkarinen sijoittuen sijalle 58. Joukkuekisassa Suomi nappasi 26. sijan. Kilpailusta on 
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009.

Naisten kilpaonginnan 16. MM-kilpailut käytiin 22.–23.8. Pohjois-Italian Fiuma Mandri-
alla. Suomea edustivat Tuula Arila, Leila Matikainen, Riitta Isokorpi, Sarianne Snellman 
ja Arja Taponen. Joukkueen kapteeneina toimivat Heikki Matikainen ja Juhani Taponen. 
Joukkuekisassa Suomi ylsi tasasijoille 10–13 Portugalin, Romanian ja Espanjan kanssa. 
Leila Matikainen onki parhaana suomalaisena sijalle 19. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009.

MM-kilpaonki käytiin 5.–6.9. Alankomaiden Almeressa. Joukkueeseen kuuluivat Jouni 
Lillman, Sami Kainulainen, Seppo Pönni, Matti Sakkara ja Risto Koskinen. Kapteenina 
toimi Petri Hakamäki. Joukkueen sijoitus oli 34. Suomalaisista parhaiten onki Jouni  
Lillman, sijalle 17. Joukkueena Suomi ylsi sijalle 22, jota voidaan pitää ainakin kohtuul-
lisena saavutuksena. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6/2009.
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EM-perhokalastuksen kisanäyttämö oli tänä vuonna Irlannin Killarneyssä. Kilpailu 
käytiin 20.–26.9. Suomen joukkueessa perhostelivat Arto Kokkila, Ville-Antti Jaakkola, 
Ville Vainio, Heikki Kurtti ja Mikko Räsänen. Kapteenina toimi Jani Ollikainen. Jouk-
kue sijoittui kilpailussa 8:nneksi. Henkilökohtaisessa kilpailussa parhaalle sijoitukselle 
suomalaisista ylsi Arto Kokkila, sijalla 13. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6/2009.

PM-kilpaonkea järjestäneet Pohjoismaat tekivät yhteisen päätöksen haudata kyseisen 
kisan kutistuneen mielenkiinnon vuoksi. Tilalle tulee mahdollisesti seurajoukkueille  
tarkoitettu Baltic-kisa.

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 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Pohjanmaan 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Lapin Vapaa-
ajankalastajat ry, Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Savon Vapaa-ajan- 
kalastajapiiri ry, Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen Vapaa-ajankalastajapii-
ri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.

Korkein oikeus hylkäsi 8.5.2009 Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton valituslupahake-
mukset koksien uusia sääntöjä ja valtionavustusten käyttöä.

Uudet säännöt otettiin käyttöön SVK:n syyskokouksessa.

SVK:n syyskokous erotti Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton jäsenyydestään maksa-
mattomien jäsenmaksujen vuoksi.

KOKOUKSET

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 25.4. Helsingissä.

Syyskokous pidettiin 29.11. Valkeakoskella. Syyskokouksen yhteydessä 28.11. 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 Häyri-
nen, Esko Ijäs, Stina Koivisto, Veikko Meskanen ja Hannu Routio. Sihteerinä toimi Ilkka 
Mäkelä.  Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa.

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Väisänen, Ismo Koivula, 
Eero Hakala, Reijo Lähteenmäki, Jussi Aaltonen ja sihteerinä kalatalouskonsulentti Risto 
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Tarikka. Ympäristöasioista vastasi kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju. Toimikunta ko-
koontui kaksi 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), 
Jussi Rossi, Harri Kähärä, Elmo Olkkola ja Kyösti Kauppinen; onkijaosto: Jorma Jantunen 
(pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Seppo Pönni, Kimmo Hyvärinen ja Jaakko Knaapila; 
perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Janne Pirkkalainen, Juha Viis-
ta, Mika Hiltunen, Petri Virolainen ja Pasi Kettunen; uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), 
Marcus Wikström (siht./SVK), Raimo Loukonen, Juha Kosonen ja Jukka Mantsinen. Uis-
telu-, pilkki- ja onkijaosto kokoontuivat vuonna 2009 kaksi kertaa. Perhojaosto kokoontui 
yhden kerran ja piti lisäksi kaksi puhelinkokousta

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

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Kultanen-Mäkinen ja jäse-
ninä Anna-Liisa Römpötti, Tapani Hyvönen, Merja Kekki, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen, 
Jukka Vetikko (vpj.) sekä sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa.

Viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. Siihen 
kuuluivat puheenjohtaja Jouko Keto, Ilkka Lehtinen, Kati Myllys, Mikko Salokannel ja 
sihteerinä Jaana Vetikko.

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat Mark-
ku Nieminen, Ilkka Mäkelä, Ilkka Sailo, Jouko Keto, Reijo Kallunki ja Stina Koivisto. 
Sihteerinä toimi lehden toimitussihteeri Jaana Vetikko ja puheenjohtajana päätoimittaja 
Veli-Matti Saksi.

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 toimialueena Lapin ja Oulun läänit ja toimen-

kuvanaan kalastusmatkailu, perhokalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen 
neuvonta 

• 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  

nuoriso ja perhetoiminta
• kalatalouskonsulentti Risto Tarikka toimenkuvanaan kalavedenhoito ja kalastusalue-
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toiminta, toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Saimaa
• kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimialueena Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi ja 

Päijät-Häme ja toimenkuvanaan Kalakaveri 2006–2010 -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.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuna nuorten kalastuksen ohjaajana Keski-Suo-
messa oli Olli Lahtinen ja Oma Kalaämpäri -hankkeessa Etelä-Savossa Aki Hirvonen.

TOIMIPAIKAT

Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie 2–6 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  
kehittämistä. 

Keskusjärjestön tilintarkastajina toimivat KHT Lars Winberg ja Tapio Lönn.

JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ 

SVK oli Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA), kansainvälisen kilpailukalastuk-
sen järjestön (CIPS) ja sen perhokalastuksen (FIPS mouche) ja makean veden kalastuksen 
(FIPS ed) lajiliittoihin.

SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalauta-
kuntaan sekä Ulkoilufoorumiin.

SVK oli Palvelutyönantajien jäsen.

6 LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

• Lausunto yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta / Vihreä kirja 2009 – CFP  
Reform / Green Book 2009, 30.12.2009

• Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain valvontasäännösten muuttami-
sesta, kalastuslain kokonaisuudistustyöryhmän valvonajaoston väliraportti 2009, 
30.11.2009
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• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kalastuslain muuttamisesta, 
19.11.2009

• Lausunto hallituksen esityksestä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2010  
(HE 138/2009 vp), maa- ja metsätalousministeriön hallinnon pääluokka /  
kalatalous, 6.11.2009

• Vastine Tenojoen kalastussääntöön liittyvässä asiassa, 6.11.2009 
• Lausunto hallituksen esityksestä kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, 8.10.2009 
• Lausunto Suomen ja Ruotsin välisestä rajajokisopimuksesta 30.9.2009 
• SVK:n kommentit rahoitusjaoston muistioon, 5.9.2009 
• Lausunto happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämistä  

selvittäneen ohjausryhmän raportista, 31.8.2009 
• Lausunto luonnoksesta Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämis- 

ohjelmaksi, 6.7.2009  
• Lausunto hallituksen esityksestä kalastuslain 8 §:n 1 momentin muuttamisesta, 

4.6.2009 
• Lausunto Suomen kannanotoista yhteisen kalastuspolitiikan Vihreän kirjan linjaus-

vaihtoehtoihin, 2.6.2009 
• Lausunto Suomen kannanotoista yhteisen kalastuspolitiikan Vihreän kirjan linjaus-

vaihtoehtoihin, 15.5.2009 
• Lausunto Itäisen Suomenlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 

13.5.2009 
• Lausunto yhteisen kalastuspolitiikan valvonta-asetuksesta ja siitä laaditusta  

valtioneuvoston kirjelmästä, 29.4.2009 
• Lausunto koskien hallituksen esitystä kalastuslain muuttamisesta (73 § ja 77 a §), 

30.3.2009 
• Lausunto luonnoksesta asetukseksi eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla, 20.3.2009 
• Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuonna 2009, 

13.3.2009 
• Lausunto ehdotuksesta vesilainsäädännön uudistamiseksi, 20.2.2009 
• Lausunto ehdotuksesta MMM:n geenitekniikkastrategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 

vuosille 2009-2013, 22.1.2009

25.2.2010 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty 24.4.2010 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 
kevätkokouksessa.


