
Suomen Vapaa-ajankalaStajien keSkuSjärjeStö
SVk

Sivu

1  LapSet, nuoret ja perheet    2

2  aikuiSten kaLaStuSharraStukSen ediStäminen 6

3  kanSainväLinen toiminta 12

4  kiLpaiLut 13

5  järjeStö, haLLinto ja työntekijät 17

6  LauSunnot ja kannanotot 19

toimintakertomuS 2010



2Svk  |  toimintakertomuS 2010

kertomuS VuoDen 2010 toiminnaSta

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintatavoitteet vuosille 2008–2012,  
hyväksytty 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

Nuorisotoimijoiden koulutukset järjestettiin itäisellä ja läntisellä alueella lokakuussa. 
Läntiseen koulutukseen Ähtärissä osallistui 15 nuoriso-ohjaajaa. Itäiseen koulutukseen 
Lapinlahdella osallistui 10 nuoriso-ohjaajaa. Samassa yhteydessä järjestettyyn Nuori Vetäjä 
-koulutuksen ensimmäiseen osioon osallistui kuusi nuorta.

Keskusjärjestön leirejä järjestettiin kolme. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestet-
tiin leirit Taivalkosken Ylimaassa 7.–11.7. sekä Nurmeksen Peurajärvellä 2.–4.7. Yhteensä 
leireille osallistui noin 50 nuorta. Keskusjärjestön perheleiri järjestettiin Rautavaaran 
Metsäkartanolla 19.–22.7. Leirille osallistui yli 30 leiriläistä.

Kotimaassa järjestettyjen leirin lisäksi 10 Keskusjärjestön nuorta osallistui Virossa Pranglin 
saarella järjestettyyn yhteisleiriin. Kokemukset leiristä olivat positiiviset, ja yhteistyötä 
leiritoiminnassa jatketaan.

Keskusjärjestön järjestämien leirin lisäksi piirien ja jäsenseurojen järjestämiä leirejä oli 
yli 100, joihin osallistui noin 2000 nuorta.

Seuroja kannustettiin nuorten kalakerhojen käynnistämiseen Kalakerhot Käyntiin -kilpai-
lulla. Kilpailuun hyväksyttiin mukaan 10 seuraa tai seurayhtymää. Kilpailuun osallistuneet 
seurat järjestivät yhteensä noin 100 kerhoiltaa tai muuta tapahtumaa, joihin osallistui noin 
250 nuorta. Nuorten osallistumiskertoja tuli yhteensä noin 1500. Avoimissa kalastus- ja 
koulutustilaisuuksissa kilpailuun osallistuneet seurat tavoittivat noin 2000 nuorta. Kilpailun 
voitti Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat. Toiseksi sijoittui Salon Seudun Kalastuskeho ja 
kolmanneksi Kokkolan Virkistyskalastajat onkikouluteemalla. Kilpailun yhteistyökump-
paneina toimivat Wiggler sekä Samfishing.

Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä toista vuotta. Harras-
temerkkijärjestelmä sai edelleen hyvää palautetta. Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 
48 nuorta ja hopeisen merkin 10 nuorta.

Keskusjärjestö toimitti mitalit noin 130 nuorten onki- ja perhepäivään. Tilaisuuksiin 
osallistui arviolta 4000 henkilöä, joista 3000 oli nuoria.
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Valtakunnallista pilkkiviikkoa vietettiin viikolla 12. Lapsille ja nuorille järjestettiin 83 
pilkkitapahtumaa, joista pääosa oli pilkkiviikolla. Tapahtumat houkuttelivat kaiken kaikki-
aan 5167 pilkkikalastuksen ystävää, joista 4524 oli nuoria ja lapsia. Heitä opasti 466 SVK:n 
piirien ja seurojen pilkinnän taitajaa. Päätapahtuma oli Vaasassa. Pilkkitapahtumat saivat 
laajasti julkisuutta. Tapahtuma oli esillä ainakin 50 lehdessä ja kahdeksalla radioasemalla. 

Vapapäivä järjestettiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa 12.6. Vapapäivänä nuoret 
saivat kalastaa ilmaiseksi 11 Metsähallituksen kalastuskohteessa. Oppia ja neuvoja tarvit-
sevia lapsia ja perheitä varten kohteissa olivat Keskusjärjestön kalakummit. Vapapäivänä 
järjestettiin myös viiden tapahtumapaikan välinen kalakisa, jonka voitti Vaalan Manaman-
salo. Lapsia ja nuoria osallistui tapahtumaan noin 400.

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Heinolan maalaiskunnassa Rievelin mutkassa 
28.–29.8. Kilpailuun osallistui kahdeksan joukkuetta. Kilpailun voitti Pohjanmaan piiri, 
toiseksi sijoittui Lounais-Suomi ja kolmanneksi Hämeen joukkue.

Nuorten vaapunvärityskilpailuun osallistui noin 100 nuorta. Kilpailun voitti 11-vuotias 
Arttu Kunnaspuro Isojoelta. Vuosivaappua teetettiin 600 kappaletta, ja vaappumallina 
toimi Nils Master Invincible.

Nuoria innostettiin kalastukseen kirjoittamalla heitä kiinnostavia artikkeleita Vapaa-ajan 
Kalastajan nuorten sivuille ja Keskusjärjestön kotisivuille. Järjestön nettisivuilla sekä kes-
kustelusivuilla osoitteessa oli nuorille oma osio. Keskustelusivuilla oli vuoden vaihtuessa 
noin 760 rekisteröitynyttä käyttäjää. 

Nuorille suunnattua Arsi Ahvenan askartelukirjaa jaettiin 20 000 kappaletta ja Ahdin anti-
mia -kirjasta 10 000 kappaletta. Uutena esitteenä julkaistiin Kireitä siimoja -kalastusopas, 
jota jaettiin 20 000 kappaletta. Lasten ympäristöopasta jaettiin 10 000 kappaletta ja uutta 
ruotsinkielistä Lasten ympäristöopasta jaettiin 5 000 kappaletta.

Lapsille suunnatun uuden puuhakirjan Saija Särjen valmistelutyöt aloitettiin. Puuhakirja 
valmistuu keväällä 2011.

Hankkeet

kalakaveri 2006–2010

Kalakaveri-hanke päättyi maaliskuussa. Tammikuu hankkeessa käytettiin kalastusseurojen 
hakemusten tekoon, kerhojen käynnistämiseen sekä pilkkitapahtumien ja leirien valmis-
teluun. Helmikuussa osallistuttiin kerhojen pitämiseen ja järjestettiin nuorten pilkkileiri 
Susiniemessä. Maaliskuussa hanke osallistui kahdelle pilkkileirille, järjesti kolmelle 
koululle pilkkipäivät sekä piti pilkkikalastuskoulun Mikkelin Valkealla. Yhteensä tapahtu-
missa tavoitettiin noin 500 oppilasta. Hankkeesta kirjoitettiin loppuraportti sekä lehtijuttu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen.         

kaverin kanssa kalaan

Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjassa oli tempausvuosi. Vuoden aikana kalastuksessa ja 
siihen liittyvissä asioissa sai opetusta lähes 25 000 henkilöä, joista yli 20 000 oli lapsia ja 



4Svk  |  toimintakertomuS 2010

nuoria. Kalaopetusta järjestettiin tapahtumissa ja tempauksissa kautta maan. Kampanja 
toimi myös internetissä, jonka kautta tavoitettiin tuhansia koululaisia. Pääosan kalaopetusta 
järjestivät kalakummit ja muut kalastusseurojen vapaaehtoiset.

Kalakummikoulutuksia järjestettiin 14. Niissä kävi  yhteensä 206 henkilöä.

KKK-tapahtumat olivat laajasti esillä eri medioissa. Vuoden aikana hanke oli esillä  
70 lehti- ja 20 radiojutussa. Televisiossa hankkeesta kerrottiin 12 kertaa.

Kampanjan ensimmäisen tempausviikon aikana järjestettiin Virtuaalinen pilkkiviikko. Vii-
kon aikana peruskoululaiset tutustuivat pilkkimiseen pelaamalla pilkkipeliä. Pilkkipelinä 
toimi tapahtumaa varten muokattu ProPilkki2-pelin versio, johon oli tehty automaattinen 
tuloslaskenta. Kilpailun voittaja palkittiin yhteistyökumppanien lahjoittamin kalastusvä-
linein.

Keväällä järjestetyn toisen tempausviikon aikana kalakummit järjestivät kalastustapahtumia 
ympäri maata. Viikolla järjestettiin myös kampanjan päätapahtuma Kokkolassa.

Kaverin Kanssa Kalaan -leiri järjestettiin Nurmeksen Peurajärven erämaa-alueella. Leirille 
osallistui 35 nuorta. Osallistujat tulivat paitsi Itä-Suomesta, myös Hämeestä, Pohjanmaalta, 
Kainuusta ja Lapista. 

Toukokuussa julkistettiin vuoden loppuun saakka kestänyt valokuvauskilpailu. Kilpailu 
järjestettiin yhteistyössä Opetushallituksen ja Maaseudun Tulevaisuuden kanssa. Kilpailun 
kolme parasta palkittiin kalastusvälinein. Voittaja pääse lisäksi kalareissulle valitsemansa 
KKK-kampanjakummin kanssa.

Koulujen luonto- ja kalakerhojen esiselvityksen aikana kerhotoimintaa järjestettiin viidellä 
koululla. Yhteistyötä tehtiin Tampereen, Mikkelin ja Viialan kaupunkien kanssa. Kerhoihin 
osallistui ala-asteikäisiä oppilaita 5–10/kerho. Kerhokertoja järjestettiin 35.   

Kampanjaa varten tuotettiin materiaalia seuraavasti: Kalapolkujulisteita 65 yhdeksän  
julisteen sarjaa, 600 kappaletta kalakummilippiksiä sekä 20 000 kappaletta Kireitä Siimoja 
-lehteä.

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 jatkettiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä nuorten kalastajien esittelyjä, 
tuotettiin Kalastajan siimat-, Kalastan solmut-, Lähikalastuspaikat -esitteet sekä ruotsin-
kielinen Lasten ympäristöopas, tuotettiin yhdessä valtakunnallinen kalastuspäivä -hankkeen 
kanssa Kalastuskärpänen-tarra. Lisäksi aloitettiin ruotsinkielisen Lapsen kanssa kalaan  
-esitteen ja Saija Särjen askarteluvihon tuottaminen ja otettiin uusintapainokset Arsi Ahve-
nan askartelukirjasta, Ahdin Antimia -kalaoppaasta ja Lähde kalaan -sarjan kalastusesitteis-
tä. Keskusjärjestön kotisivuille hankkeen nimikkosivulle tuotettiin lisää kalastusvinkki- ja 
kalastusvälineiden valmistusjuttuja. Kotisivujen kalastusmatkailun Laatuajapat-osion 
luokituksiin lisättiin tieto, soveltuuko paikka lapsiperheen kalastuspaikaksi. 
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Hanke esittäytyi lapsimessuilla 23.–25.4. Helsingissä. SVK:n osastolla lapsille tarjottiin 
askartelua, ongintaa Ahdin ja Vellamon kanssa sekä tietoa kalastusseurojen lapsitoiminnasta. 
Lisäksi hanketta esiteltiin muilla messuilla, joihin Keskusjärjestö osallistui sekä muutamien 
vapaa-ajankalastajapiirien omissa koulutuksissa. Hankkeessa tuotettua materiaalia jaettiin 
näiden tapahtumien lisäksi myös muutamiin helsinkiläisiin ja turkulaisiin päiväkoteihin ja 
esikouluihin, Helsingin kaupungin liikuntaviraston järjestämiin kalastustapahtumiin sekä 
Kuopion yliopiston lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusyksikön ja Metsähallituksen 
käyttöön.

Perheiden kalastusviikonloppu järjestettiin 6.–8.8. Särkisalon Klippulassa. Osallistujia 
oli 46. Valtakunnallisella perheleirillä sekä kahdella lasten ja nuorten leirillä järjestettiin 
teemaan liittyvää ohjelmaa.

Naisten valtakunnallinen kalastuskoulutus oli 22.–23.5. Kannonkoskella. Osallistujia oli 
18. Lisäksi ohjattiin vapaa-ajankalastajapiirejä ja seuroja järjestämään touko–elokuussa 
onki- ja perhepäiviä lapsi–perheteeman ympärillä ja toimitettiin niihin mitalit palkinnoiksi. 
Onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 150. Myös valtakunnallisen pilkkiviikon 22.–28.3. 
ja valtakunnallisen kalastuspäivän 25.8. ohjelmissa otettiin lapsi–perheteema huomioon.

Valtakunnallinen kalastuspäivä 2010

Kalastuspäivän alueellisia tapahtumia oli 53, yhteensä 46 paikkakunnalla. Päätapahtuma 
oli Tampereella, ja siellä vieraili pitkälti toistatuhatta henkeä. Tapahtumat keräsivät yh-
teensä 13 363 kävijää, joista lapsia ja nuoria oli 11 532. Aluetapahtumia järjestämässä oli 
SVK:n seuroilta ja piireiltä henkilökuntaa/talkoolaisia yhteensä 573. Päivä oli esillä 56 
sanomalehdessä, 29 radiokanavalla ja neljällä TV-kanavalla.

Kalastuskärpänen-tarran suunnittelukilpailuun tuli 672 ehdotusta 47:stä eri koulusta. 
Voittaneesta ehdotuksesta teetetty tarra jaettiin kaikille tapahtumissa vierailleille nuorille 
ja koululaisille.

Kalastuspäivän järjestämisestä vastasi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, ja 
sen alueelliset vapaa-ajankalastajapiirit yhdessä eduskunnan kalakerhon, MMM:n kala- 
ja riistaosaston, Kalatalouden Keskusliiton, kalastusvälinevalmistajien ja -maahantuojien 
sekä kalastusalan lehtien kanssa.

oma kalaämpäri

Keskusjärjestö toteutti yhdessä Ristiinan mielenterveysyhdistyksen kanssa Ristiinassa 
hanketta Oma Kalaämpäri – mielen kuntouttaminen luonto-opetuksella ja kalastusharras-
tuksella. Hankkeen palkattuna toimi Aki Hirvonen.

Hankkeessa opetettiin kalastamaan pilkillä, ongella, virvelillä ja verkoilla. Lisäksi korjat-
tiin ja valmistettiin kalastusvälineitä, tehtiin tutustumisretkiä ja muita luontoon liittyviä 
tapahtumia. Osanottajia tapahtumissa oli yhteensä noin 1000, joista 650 nuorta.

Hanke päättyi 31.3., ja siitä laadittiin loppuraportti.
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YHteiStYö nuorten kalaStuSHarraStukSen eDiStämiSekSi

Suomen 4H-liiton kanssa jatkettiin yhteistyötä ja pantiin alulle uusia toimintamuotoja. 
4H-liitto aloittaa kalastusaiheisten teemakerhojen järjestämisen alueyhdistyksissään. 
Kerhoja on kaksi eritasoista: Kalakaverit-kerho alakouluikäisille ja Kalataitajat-kerho 
yläkouluikäisille. Kerhoihin osallistuminen antaa valmiudet ja mahdollisuuden SVK:n 
pronssisen ja hopeisen harrastemerkin suorittamiseen. Merkin suorittaminen edellyttää 
SVK:n jäsenseuraan liittymistä. Toinen uusi toimintamuoto Suomen 4H-liitolla on vuoden 
2011 keväällä aloitettava nuorten Kala-Topi-kalastuskilpailu. SVK toimittaa kilpailuun 
palkinnoksi yhteistyökumppaneilta saatuja vieheitä. Kalakummit vierailivat aikaisempien 
vuosien tapaan 4H:n leireillä opettamassa kalastusta.

Parasta Lapsille -järjestön kanssa jatkettiin yhteistyötä aikaisempien vuosien tavoin.

Metsähallituksen kanssa järjestettiin aiemmin mainittu Vapapäivä 12.6. sekä leirit 
Taivalkoskella ja Nurmeksessa.

Viron urheilukalastajien kanssa kehitettiin yhteistyötä ja osallistuttiin Virossa Pranglin 
saarella järjestettyyn leiriin.

alueelliset kalastuksenohjaajat

Yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirien kanssa SVK:llä oli osa-aikaisia kalastuksenohjaajia 
Etelä-Savossa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Etelä-Savossa järjestettiin erilaisia tapahtumia 69, joissa tavoitettiin yhteensä lähes  
1200 nuorta. Talkootyötunteja kertyi yhteensä noin 270. 

Hämeessä järjestettyihin nuorten kalastuskerhoihin ja muihin tapahtumiin osallistui  
1601 lasta ja nuorta.

Kaakkois-Suomessa järjestettiin lapsille ja nuorille 21 tapahtumaa, joissa osallistujia oli 
yhteensä 1233. Talkootyötunteja kertyi yhteensä 511.

Keski-Suomessa järjestettiin lapsille ja nuorille yhteensä 66 kerho-, leiri- ja muita tapah-
tumia, joihin osallistui yhteensä 1818 lasta ja nuorta sekä heidän lisäkseen 2275 muuta 
henkilöä.

Tapahtuminen järjestämiseen osallistuneet kalaseurojen ihmiset tekivät yhteensä  
1152 talkootuntia.

2 aikuiSten kalaStuSHarraStukSen eDiStäminen

YmpäriStötoiminta

Indikaattorikalajien esiintymisestä vuonna 2009 saadut ilmoitukset koottiin ja käy-
tiin läpi vuoden 2010 aikana.  Ilmoituksista viisi oli puutteellisia. Luotettavia ilmoi-
tuksia oli yhteensä 57. Hyväksytyt ilmoitukset sijoitettiin ilmoituspaikkansa mukaan 
pisteiksi kartalle. Pisteet merkittiin kalan lajin mukaan eri väreillä. Indikaattori-
kalahavaintoja esittävä Google-kartta laitettiin SVK:n nettisivujen ympäristöosioon: 
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 www.vapaa-ajankalastaja.fi > Ympäristö > Indikaattorikalat > Indikaattorikalahavainnot.

Vapaa-ajankalastajilla oli mahdollisuus osallistua kahden eri tahon järjestämiin purokun-
nostuksiin. Ensimmäinen purokunnostustapahtuma oli 30.6.–4.7. Karijoen Kariluomalla. 
Tapahtuman järjesti Suomen Luonnonsuojeluliitto. Toinen mahdollisuus oli osallistua Suo-
men Virtavesien Hoitoyhdistyksen Etelä-Suomessa järjestämiin purokunnostustalkoisiin. 
Kesän aikana oli yhteensä yhdeksän kunnostustapahtumaa. Purokunnostuksista tiedotettiin 
Keskusjärjestön nettisivuilla ja keskustelupalstalla.

Specimenkilpailun avulla edistettiin kestävää ja monipuolista vapaa-ajankalastusta. 
Kilpailuun osallistumista yksinkertaistettiin ja kilpailutilanteen seuraamista parannettiin 
kuvagalleriaohjelman päivittämisellä. Lisäksi uusimmat kilpailuun ilmoitettujen kalojen 
kuvat laitettiin näkymään SVK:n kotisivujen ja keskustelupalstan etusivulla. Kilpailun 
sääntöjä uudistettiin painorajojen osalta, ja uutena sarjana mukaan tuli nuorten sarja. Kil-
pailusta kerrottiin jäsenlehden numeroissa 2, 5 ja 7. Specimenkilpailun yleiseen sarjaan 
osallistui yhdeksän ja nuorten sarjaan viisi henkilöä.

Vesipuitedirektiivi

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

Saimaanlohi-hanke

Hankkeessa selvitettiin vapaa-ajankalastajajärjestöjen keskuudessa järvilohistrategian ja 
toimenpideohjelman nykytilaa ja arvioitiin ongelmia. Vapaa-ajankalastajapiirien neuvotte-
lupäivillä ja kalastusseurojen tilaisuuksissa selvitettiin vapaa-ajankalastajien suhtautumista 
suunniteltuihin järvilohen pyyntirajoituksiin, saaliskiintiöihin ja alamittaan. Järvilohialueen 
uistelukilpailuja järjestävien kalaseurojen ja harrastajien keskuudessa tehtiin kysely, jossa 
selvitettiin miten vapaa-ajankalastajat ovat sitoutuneet ja toteuttaneet järvilohistrategian 
tavoitteita. Hankkeen tulokset otetaan huomioon järvilohistrategian päivittämisessä.

Viisaasti vesillä ja rannoilla -esitettä jaettiin messuilla ja tapahtumissa, joihin Keskus-
järjestö 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 
parantaen.

Vapaa-ajankalaStukSen eDiStäminen

kalastuslainsäädäntö

Keskusjärjestö teki kalastuslain uudistamista varten selvityksen vapaa-ajankalastajien 
käyttämisestä kalastusmenetelmistä ja niiden kehityssuunnista.
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SVK järjesti 30.9. Helsingissä vapaa-ajankalastusta ja sen kehitystä käsittelevän seminaarin, 
joka oli osa lakiuudistuksen alueellisten seminaarien sarjaa.

Lakiuudistukseen liittyen SVK järjesti 26.8. kansainvälisen seminaarin vapaa-ajankalas-
tuksen eurooppalaisista käytännöistä. Seminaarissa oli osanottajia 15 Euroopan maasta.

Kalastuslain uudistaminen eteni verkkaisesti. Käsittelyssä olivat muun muassa kalatalouden 
aluehallinto ja rahoitusjärjestelmä. Vuoden lopussa lakiuudistuksen valmistumiselle annet-
tiin vuosi lisäaikaa. Työryhmä hyväksyi esityksen nykyisen kalastuslain valvontasäädösten 
uudistamisesta, ja asiaa koskeva hallituksen esitys valmistui syksyllä 2010.

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

EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastus- 
järjestöjen ja Euroopan vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa. Esillä olivat muun muassa 
EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, Itämeren lohen käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä 
EU:n kalastuspolitiikan valvonta-asetus. Lohiasiasta lähetettiin kirje EU-komissiolle ja 
valvonta-asetuksesta annettiin lausunto.

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

kuntien osallistuminen vapaa-ajankalastuksen edistämiseen

Keskusjärjestö toteutti suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla kunnat voisivat kehittää vapaa-
ajankalastuspalvelujaan. Vapaa-ajankalastajapiireille ja -seuroille laadittiin ohje aloitteista, 
joita toteuttamalla kunnat voisivat parantaa kalastusmahdollisuuksiaan. Aiheesta on lisäksi 
annettu puhelinneuvontaa ja kerrottu eri messuilla ja tapahtumissa.

jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen

Sekä vapaa-ajankalastajapiirejä että seuroja on avustettu asiakirjojen hankinnassa ja muutos-
ten/valitusten laatimisessa luonnonsuojelualueilla koskien alueella tapahtuvaa liikkumista 
ja vieheellä kalastamista. Jäsenjärjestöjä on myös avustettu raha-anomusten laatimisessa 
alueellisille ELY-keskuksille.



9Svk  |  toimintakertomuS 2010

kalakantojen Hoito ja -kalaStuS

Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin useimpien vapaa-ajankalastaja-
piirien neuvottelupäivillä sekä kokouksissa. Järjestetyissä tilaisuuksissa tavoitettiin uusia 
toimijoita kalastusalueiden vapaa-ajankalastajien kalastusalue-edustajiksi. Koulutuksen 
keskeisinä tavoitteina oli kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien 
lisääminen. Koulutusaiheina olivat muun muassa alueelliset kysymykset, vesienhoidon 
toimenpideohjelmien toteuttaminen, virtavesien kunnostaminen, lähikalastuspaikkojen 
kehittäminen yhteistyössä kalaseurojen ja kuntien kanssa sekä kalastuslain uudistaminen. 
Kalastusaluetoiminnan avulla korostettiin vapaa-ajankalastuksen ohjauksen ja säätelyn 
merkitystä sekä ohjattiin vapaa-aikanaan kalastavia hyödyntämään luontaisesti lisääntyviä 
kalakantoja. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli löytää uusia toimijoita kalastusalueiden 
virkistyskalastajaedustajiksi. Kalastusalueisiin nimettyjä henkilöitä SVK:n jäsenjärjes-
töillä oli lähes 400. Keskusjärjestön toimihenkilöt ja vapaa-ajankalastajapiirien edustajat 
osallistuivat aktiivisesti ELY-keskusten tai kalatalouskeskusten järjestämiin maakuntien 
kalastusaluepäiviin.

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

Keskusjärjestön syyskokouksen edellä Valkeakoskella järjestettiin kalastusalueseminaari, 
johon osallistui yli 70 henkilöä vapaa-ajankalastajapiirien edustajina.

lähikalastuspaikkojen kehittäminen

Taajaan asuttujen alueiden lähikalastuspaikkoja kehitettiin ongintaan, pilkintään, heitto- ja 
perhokalastukseen yhteistyössä kalaseurojen, kalastusalueiden ja kuntien kanssa. Lapsesta 
kalaan -hankkeessa tuotettua esitettä lähikalastuspaikkojen kehittämisestä jaettiin kalastus-
seuroille, kalastusalueille sekä tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Vuoden 2010 kalastusalueeksi valittiin Inarin kalastusalue. Kalastusalue on muun muassa 
suunnitelmallisella toiminnalla pyrkinyt säilyttämään alkuperäiset taimen-, nieriä-, siika- ja 
harjuskannat mahdollisimman elinvoimaisina ja puhtaina. Kalastusaleen kalastussääntö 
ohjaa Inarijärven ja sivuvesistöjen kalastusta esimerkillisesti luontaisten kalakantojen 
kestävään käyttöön sekä istutusten parempaan tuottoon.

matkailutoiminta

Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita 
esittelemällä ja toimimalla yhteistyössä matkailuyritysten, sekä kuntien matkailuorga-
nisaatioiden kanssa. Neuvontaa annettiin noin 3 480 yritykselle, matkailukeskukselle ja 
kunnalle. Yli 30 matkailuyritystä toimi järjestön jäsenetukohteina.

EAA:n vuosikokouksessa ja sen yhteydessä järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa 
jaettiin osanottajille laaja tietopaketti Suomen kalastusmahdollisuuksista, joita esiteltiin 
myös muussa kokouksen oheisohjelmassa. Kokoukseen osanottajat edustivat 16 euroop-
palaista vapaa-ajankalastuksen ja kalastusvälineteollisuuden järjestöä.

SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin matkailun sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastus-
lupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kausittaisesta kalapaikasta, 
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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. 

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Kotimaan lukijamatka 
järjestettiin 12.–16.7. Lappiin Peeran Retkeilykeskukseen. Matkalla kalastettiin Käsivarren 
alueen joissa ja järvissä Suomessa, sekä Ruotsin tunturialueella ja Norjassa jäämerellä. 
Ulkomaan lukijamatka järjestettiin Norjaan Finnmarkiin 12.–16.4. Matkalla pilkittiin 
rautua, harjusta, taimenta ja ahventa alueen järvillä. Lukijamatkojen yhteydessä tiedotet-
tiin kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. 
Matkoille osallistui noin 50 henkilöä.

Matkailijat kalassa – luvat kunnossa -hankkeessa julkaistiin 16-sivuinen opas, jossa 
esiteltiin Suomen kalastuslupajärjestelmä, kalojen rauhoitusajat ja alamitat, usein kysyt-
tyä, sekä neuvontajärjestöjen ja viranomaisten yhteystiedot. Opas palvelee kalastuslupien 
myynnin ja matkailun asiakaspalvelun sektoria. Oppaan jakelu kattoi kaikki postit ja 
asiamiespostit, kaikki R-kioskit, yli 3000 majoitusliikettä ja matkailutoimistoa, kunnat 
ja kaupungit sekä useita matkailukeskuksia. Opas käännettiin englanniksi, ruotsiksi ja 
venäjäksi. Painosmäärä oli yhteensä 60 000, ja lisäksi opas päivitettiin luettavaksi SVK:n 
kotisivuille. 

Keskusjärjestö osallistui Peeran Retkeilykeskuksen toimintaan. Peeran Retkeilykeskus 
myytiin syksyllä 2010 uudelle yrittäjälle.

Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin kalastuskohteita. Vapaa-ajankalastajan Kalenterissa 
tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokien 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.

Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa muun muassa eri 
kalastusmuodoista, 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 kappaletta.

Laadittiin lehden vuoden 2011 sisältösuunnitelma ja kansikuvasuunnitelman sekä alustava 
sisältösuunnitelma vuodelle 2012. Lisäksi jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä 
ja suunniteltiin lehden ulkoasun uudistus loppuun.
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julkaisut

Vapaa-ajankalastajan Kalenteri julkaistiin 4000 kappaleen painoksena.

Julkaistiin uudet kalankäsittelyesitteet ahvenesta ja lohikaloista kumpikin 10 000 kappaleen 
painoksina. Julkaistiin Kalastajan siimat-, Kalastajan solmut- ja Lähikalastuspaikat-esitteet, 
kukin 10 000 kappaleen painoksina sekä lasten ruotsinkielinen ympäristöopas 5000 kap-
paleen painoksena. Lisäksi 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
• Lahnan perkaus selän kautta, 10 000 kpl
• Särjen fileointi, 10 000 kpl
• Lähde kalaan -esitesarja, 8 esitettä, kukin 10 000 kpl 

Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin. Vapaa-ajankalastajien keskus-
telufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja. Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla oli 
4 254 238. Keskustelufoorumiin käyntikertoja kertyi 3 126 677. Avattiin ja ylläpidettiin 
Keskusjärjestön Facebook-sivu, jossa oli 496 ”tykkääjää” ja kommenteilla keskimäärin 
1600 sivunäyttöä.

muu tiedottaminen ja koulutus 

Suunniteltiin Keskusjärjestön jäsentutkimusta ja jäsenhankintaa. Kartoitettiin ja suunni-
teltiin Keskusjärjestön messurekvisiittaa. 

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille 
laadittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä postitettiin jäsenseuroille 4. Vapaa-
ajankalastajapiireille lähetettiin kymmenkunta kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita ajan-
kohtaisista aiheista lähti 36. Mediaseurantaohjelmia kartoitettiin ja kokeiltiin.

Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus reportaasin tekemisestä.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta 

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan  
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 52 ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki 
myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. 

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

messut

Keskusjärjestöllä osallistui omalla messuosastolla Kalastusmessuihin (osa GoExpoa) 
Helsingissä 5.–7.3. (kävijöitä messuilla 28 500), Lapsi-messuihin Helsingissä 23.–25.4. 
(kävijöitä messuilla noin 61 000), Perho-messuihin Tampereella 24.–25.4. (kävijöitä  
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messuilla 2500), Riihimäen Erämessuihin 10.–13.6. (kävijöitä messuilla 47 000) sekä 
Farmari-maatalousnäyttelyyn Mikkelissä 29.7.–1.8. (kävijöitä messuilla 71 000). Keskus-
järjestö osallistui myös Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Vene-messuille 
Helsingissä 12.–21.2. (kävijöitä messuilla 76 600) ja Lounais-Suomen Vapaa-ajankalas-
tajapiirin kanssa Meri kutsuu -messuille Turussa 12.–14.3. (kävijöitä messuilla 10 000). 
Lisäksi avustettiin 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.

Seminaari eurooppalaiSeSta Vapaa-ajankalaStukSeSta

SVK järjesti 26.8. Helsingissä seminaarin vapaa-ajankalastuksen eurooppalaisista käytän-
nöistä (Seminar on European Practices in Recreational Fishing). Suomalaisten osanottajien 
lisäksi seminaarin osallistui vapaa-ajankalastuksen tutkijoita ja vapaa-ajankalastusjärjes-
töjen edustajia 15 Euroopan maasta, yhteensä 66 osallistujaa. Valtiovallan tervehdyksen 
seminaarissa esitti ministeri Sirkka-Liisa Anttila. 

Seminaarin esitelmät on julkaistu SVK:n kotisivuilla ja ne on linkitetty seminaariin osal-
listuneiden eurooppalaisten järjestöjen kotisivuille, joten ne ovat laajasti Euroopan vapaa-
ajankalastajaliiton ja sen jäsenjärjestöjen kotisivuilla kävijöiden luettavissa.

Seminaarissa pidetyistä esitelmistä ja keskusteluista on laadittu artikkeleita, joista ensim-
mäinen on julkaistu Vapaa-ajan Kalastajassa 6/2010 ja seuraavat julkaistaan Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehden kevään 2011 numeroissa. Seminaaria on esitelty myös eurooppalaisten 
vapaa-ajankalastusjärjestöjen jäsenlehdissä.

Seminaarista laadittiin lehdistötiedote, jota jaettiin laajasti ennen seminaarin järjestämistä ja 
seminaarin jälkeen asiasta tiedotettiin lehdistötiedotteella, jossa kerrottiin myös vuosikoko-
uksen tuloksista. Molemmat tiedotteet saivat kohtuullisesti julkisuutta eri tiedotusvälineissä.

Seminaarin osanottajat saattoivat tutustua suomalaiseen vapaa-ajankalastukseen seminaa-
rissa käydyissä keskusteluissa. Tämän lisäksi seminaarin ulkomaalaisille osanottajia jaettiin 
tietopaketti suomalaisesta kalastusmatkailusta, jota täydennettiin EAA:n vuosikokouksen 
osanottajille ja heidän seuralaisilleen järjestetyllä risteilyllä ja seuralaisille tarkoitetulla 
oheisohjelmalla vuosikokouksen aikana.

eea:n VuoSikokouS 27.–28.8.

Euroopan vapaa-ajankalastajaliiton (European Anglers Alliance, EAA) vuosikokoukseen 
osallistui kaikkiaan 16 järjestön edustajat 15 Euroopan maasta. 
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Suomessa vuosikokous pidettiin ensimmäistä kertaa EAA:n historiassa Vuosikokouksen ja 
siihen liittyvän kansallisen ohjelman järjestelyistä vastasi Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö.

EAA:n vuosikokous käsitteli normaalien vuosikokousasioiden lisäksi erityisesti Itämeren 
ja Tenon lohikantojen suojeluun ja kalastukseen liittyviä kysymyksiä, joilla luonnollisesti 
on erityisen suuri merkitys myös Suomen kalastusmatkailulle. 

Vuosikokous hyväksyi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön yhdessä Norjan ja 
Ruotsin vapaa-ajankalastajajärjestöjen kanssa valmistelevat asiakirjat Itämeren luonnon-
lohikantojen suojelusta ja käytöstä sekä Tenojoen kalastussäännön uusimisesta.

EAA:n neljähenkiseen hallitukseen valittiin Pohjoismaiden edustajaksi SVK:n toimin-
nanjohtaja Ilkka Mäkelä.

Ruotsin Sportfiskarna-järjestön kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen 
suojelemiseksi ja kalastusmatkailun edistämiseksi ja Norjan Norges Jeger- og Fisker-
forbundin kanssa Tenojoen lohen suojelemiseksi. Viron urheilukalastajajärjestön kanssa 
järjestettiin yhteinen nuorisoleiri Virossa.

4 kilpailut

VuoDen Vapaa-ajankalaStaja

SVK:n kilpailutoimikunta valitsi Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi 2009 Eero Mäen 
Kaakkois-Suomesta. Hänet palkittiin SVK:n kevätkokouksen yhteydessä. Vuoden Vapaa-
ajankalastajan valintaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, 
aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys.

kanSalliSet kilpailut

SM-tason kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät tuttuun tyyliin useita 
tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 
noin 350 000. 

VAK-lehden kilpailusivut julkaistiin numeroissa 3 ja 6.

SM-mormuska kisattiin 7.3. Säkylän Pyhäjärvellä. Kisan osallistujamäärä nousi 
132 kilpailijaan, mikä oli varsin hieno saavutus. Järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen 
Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n 
kotisivuilla.

SM-pilkki kisailtiin 21.3. Oulun merialueella, ja kilpailu keräsi 1581 pilkkijää. Järjestelyistä 
vastasi Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla. Kilpailusta uutisoitiin myös muualla netissä 
sekä ainakin kahdessa sanomalehdessä.

SM-lohipilkki pilkittiin 28.3. Enonkosken Pirttilahdella. Kisa keräsi peräti 580 kilpaili-
jaa. Määrää voidaan pitää erinomaisena. Järjestelyistä vastasi Kaivoksen Kalamiehet ry. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 ja SVK:n kotisivuilla.
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SM-rautupilkki järjestettiin perinteikkäällä Inarin Tuulispääjärvellä. 17.4. käytyyn 
kisaan osallistui 121 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, 
Ivalon Erämiehet ry ja TEM´S ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3 
ja SVK:n kotisivuilla.

Kiiskipilkinnän SM-kilpailut käytiin 24.4. jälleen kerran Nissinjärvellä Kuusamossa. 
Kilpailuun osallistui yhteensä 129 kilpailijaa, eli osallistujamäärä on pysynyt kutakuinkin 
samana. Järjestelyistä vastasi Kuusamon Uistinseura ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 4 ja SVK:n kotisivuilla.

Nuorten SM-perho järjestettiin 12.–13.6. Keuruun–Multian koskireitillä. Kilpailuun 
saapui viime vuoden tapaan vain 13 nuorta perhostajaa. Järjestelyistä vastasivat Tarhapään  
Koskikalastajat, Keuruun Urheilukalastajat ja Keuruun Perhokalastajat. Tulokset on jul-
kaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-soutu-uistelu käytiin 17.7. Liperissä. SM-kisaan osallistui 31 venekuntaa, joista 27 
saivat saalista. Kisajärjestelyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu 
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kilpaonki kisattiin 17.–18.7. Saimaan kanavalla. Kisa keräsi yhteensä 103 kilpailijaa. 
Vuoden 2011 MM-seurajoukkue ratkottiin samalla. Järjestelyistä vastasi Lahden OnkiTeam. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

Joroisissa 24.7. käytyyn SM-heittouisteluun osallistui 39 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi 
VaPa Varkaus. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SVK:n vetomestaruuskisat kisattiin 25.7. Joroisissa. Kilpailu houkutteli 28 venekuntaa 
paikan päälle. Kisajärjestelyistä vastasi VaPa Varkaus. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kesäonki kisattiin vuoden tauon jälkeen taas Iijoella. Kilpailu käytiin 1.8., ja siihen 
osallistui 649 onkijaa. Järjestelyistä vastasi Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta käytiin taas kaksiosaisena: 8.8. Seinä-
joen Kyrkösjärvellä ja 18.–19.9. Helsingin Arabianrannassa. Ensimmäiseen karsintaan 
osallistui 40 henkilöä, ja heistä 31 jatkoi kakkoskarsintaan. Karsinnoissa ratkottiin vuo-
den 2011 edustusjoukkueet MM- ja EM-kisoihin. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat 
Keski-Hämeen Kilpakoukku ja Team FISH. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja 
-lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-perhon finaali käytiin 21.–22.8. Merikarvialla. Järjestelyistä vastasivat yhteistyössä 
Saaristomeren Perhokalastajat, Länsirannikon Perhokalastajat ja Lounais-Saariston Urheilu-
kalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 sekä SVK:n kotisivuilla. 
Lisäksi kilpailusta oli iso juttu Satakunnan Kansassa, ja kisa nähtiin Erätulilla-ohjelmassa 
23.9. (uusinta 25.9.). 

Veneonginnan SM kisattiin 22.8. Varkauden Huruslahdella. Kilpailuun osallistui saman 
verran venekuntia kuin viime vuonna eli 13. Järjestelyistä vastasi Varkauden Talvionkijat. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
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Nuorten SM-toimintakilpailun taistot käytiin 28.–29.8. Heinolan Rievelinmutkassa. 
Järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. Kilpailuun osallistui tällä 
kertaa kahdeksan joukkuetta viidestä eri piiristä. Kisavoiton vei Pohjanmaan 1-joukkue. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla. 

SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu käytiin 11.–12.9. Kerimäellä. Kisaan osallis-
tui 14 joukkuetta. Kirkkaimmat mitalit menivät tällä erää Ääneseudun Perhokalastajien 
joukkueelle. Järjestelyistä vastasivat Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat ja Savonlinnan 
Seudun Perhokalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n 
kotisivuilla.

Ensimmäiset epäviralliset MM-tuulastuskilpailut SVK:n nimissä käytiin 7.9. Kisa keräsi 
17 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Salpausselän Pilkkijät. Tulokset on julkaistu Vapaa-
ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-tuulastuskisa iskettiin 18.9. Vääksyn Vesijärvellä. Kisa keräsi 30 venekuntaa. Järjes-
telyistä vastasi Salpausselän Pilkkijät. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 
6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-kelluntarengasperhokalastuksen kilpailu käytiin 18.9. Ylöjärven Julkujärvellä. 
Kisaan osallistui 11 kilpailijaa. Kisajärjestelyistä vastasi Pirkanmaan perhokalastajat. 
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-laituripilkki kisattiin 19.9. Kuopion Maljalahdessa. Kilpailun suosio on pysynyt 
korkeana, nyt kisaan osallistui 392 kilpailijaa, mikä oli toiseksi suurin laituripilkkikisan 
osanottomäärä koskaan. Järjestelyistä vastasi Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ja 
Puijon Pilkki. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.

SM-perhonsidonta käytiin 13.–14.11 Joensuussa. Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa 
nähtiin kahdeksan, ja alle 18-vuotiaiden sarjassa viisi kilpailijaa. Yleisessä sarjassa kilpaili 
19 ja Lohiperho-sarjassa 23 perhonsitojaa. Joukkueita oli 6. Järjestelyistä vastasi Joen-
suun Perhokalastajat ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7 ja SVK:n 
kotisivuilla.

SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 28.11. tutussa paikassa eli Päivölän kansanopistolla 
Tarttilassa. Kysymykset laativat totutusti SVK:n kalatalouskonsulentit Marcus Wikström 
ja Juha Ojaharju. Yleisen sarjan voitti Lakeuden UK Pohjanmaalta, jo viides kerta perä-
jälkeen. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 1/2011 ja SVK:n kotisivuilla.

kanSainVäliSet kilpailut

Pohjoismaiden pilkkimestaruuskilpailu järjestettiin Vääksyn Vesijärvellä 13.3. Suomi 
voitti maiden välisen mittelön, Ruotsi sijoittui toiseksi ja Norja kolmanneksi. Suomen 
joukkueeseen kuuluivat (miehet) Jouni Neuvonen, Risto Rautiainen, Jussi Rossi, (mies-
veteraanit) Tapio Mesiäinen, Reijo Viertola, Tapio Lustig, (naiset) Aila Räsänen, Tiina 
Karhunen, Tuula Ryhänen, (naisveteraanit) Pirjo Mesiäinen, Tuula Arila ja Seija Orpana, 
(miesjuniorit) Heimo Männistö, Esa Rautiainen ja Joni Kaipainen, (naisjuniorit) Emmi 
Vihtalahti, Elli Paananen ja Minna Ulmala. Kapteenina toimi Janne Nielikäinen. Kilpailusta 
on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 
Kisasta uutisoitiin kolmessa sanomalehdessä.
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Mormuskoinnin MM-kilpailu käytiin 13.–14.3. USA:n Rhinelanderissa. Suomea edus-
tivat Tapani Kurki, Arto Lehto, Ari Grönlund, Petri Ahola ja Vesa Kuusela. Kapteenina 
toimi Seppo Pönni, valmentajana Kimmo Lintilä ja varamiehenä Harri Nikula. Kisoi-
hin osallistui 11 maata. Maiden välisessä mittelössä USA voitti, ja Suomi sijoittui nyt 
seitsemänneksi. Paras suomalaisista oli Ari Lehto, joka saavutti hienon neljännen sijan. 
Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3. Lisäksi kilpailusta uutisoitiin 
neljässä eri sanomalehdessä.

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa järjestettiin 12.–13.6 Puolan Poznanissa. 
Suomea edusti jälleen F.I.S.H.-joukkue, johon kuului Lasse Laukkarinen, Jari Seppälä, 
Matti Sakkara, Simon Gray ja Pasi Mäkinen. Kapteeneina toimivat Timo Ylitalo ja Petri 
Hakamäki. Joukkueen sijoitus oli 21. 

MM-perhokalastus käytiin 14.–21.6. Puolan San-joella. MM-kilpailussa oli tällä kertaa 
mukana 25 maajoukkuetta, ja Suomi nappasi komeasti kuudennen sijan. Jarkko Suominen 
sijoittui 133 perhostajan joukossa mainiosti kuudenneksi. Suomen joukkueeseen kuului-
vat Jarkko Suominen, Arto Kokkila, Ville-Antti Jaakkola, Olli Toivonen ja Tero Mäntylä. 
Kapteenina toimi Mika Vainio ja varamies-managerina Jyrki Hiltunen. Kilpailusta on 
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

MM-kilpaonki käytiin 26.–27.6. Espanjan Meridassa. Joukkueeseen kuuluivat Jouni 
Lillman, Ville Lehtinen, Seppo Pönni, Marko Ekroth ja Pekka Rintamaa. Kapteeneina 
toimi Timo Ylitalo ja Petri Hakamäki ja joukkueen reservinä Ville Rämä. Joukkueen  
sijoitus oli hienosti kahdeksas. Paras suomalainen oli Marko Ekroth sijalla 39. Kilpailusta 
on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

EM-kilpaonki järjestettiin 4.–5.9. Portugalin Coruchessa. Suomea edustivat Lasse Lauk-
karinen, Jari Seppälä, Tero Isokorpi, Antero Kiviniemi ja Matti Sakkara. Kapteeneina 
toimivat Ville Rämä ja Petri Hakamäki. Henkilökohtaisessa sarjassa paras suomalainen oli 
jälleen Lasse Laukkarinen sijalla 43. Joukkuekisassa Suomi jäi toiseksi viimeiselle sijalle 
eli 16:nneksi. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.

EM-perhokalastuksen mittelö käytiin Bosnia-Herzegovinan Banja Lukassa. Kilpailu 
käytiin 6.–12.9. Suomen joukkueen muodostivat Arto Kokkila, Antti Vappula, Saku  
Nieminen, Jyrki Hiltunen ja Kalle Auramaa. Kapteenina toimi Antti Vappula, joka siis 
myös kilpaili. Joukkue sijoittui kilpailussa 12:nneksi. Paras suomalainen oli Antti Vappula, 
sijalla 28. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.

Naisten kilpaonginnan MM-kilpailut käytiin 30.–31.10. Etelä-Afrikan Bloemhofissa. 
Suomea edustivat Jaana Vetikko, Liisa Paavilainen, Riitta Isokorpi, Sarianne Snellman ja 
Arja Taponen. Joukkueen kapteeneina toimi Jyri Behmerståhl. Arja Taponen onki suomalai-
sista parhaiten yltäen sijalle 31. Maininnan arvoista on myös kilpaonginnan ensikertalaisen 
Jaana Vetikon 41. sija, joka samalla oli joukkueen toiseksi paras sijoitus. Joukkuekisassa 
Suomi ei kuitenkaan pärjännyt, vaan jäi sijalle 11, jättäen taakseen ainoastaan Tsekin. 
Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7.
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5 järjeStö, Hallinto ja tYöntekijät

jäSenet

Keskusjärjestön jäseniä olivat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Urheilu-
kalastajain 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-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Savon 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-
ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.

Suomen Kalamiesten Keskusliitto päätti liittovaltuustonsa kokouksessa 11.12.2010  
toimintansa purkamisesta 31.12.2010 mennessä.

Vuonna 2010 Keskusjärjestössä oli 50 462 henkilöjäsentä. 31.12.2010 maksaneita henkilö-
jäseniä oli 46 229.

kokoukSet

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 24.4. Helsingissä.

Syyskokous pidettiin 30.10. Valkeakoskella. Syyskokouksen yhteydessä 29.10. järjestettiin 
syysneuvottelupäivä, jonka aiheena oli kalastusaluetoiminta. 

HallituS, toimikunnat ja tYörYHmät

Hallitus 

Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Markku Markkula ja varapuheenjohtajina Erkki 
Pulliainen, Kari Rajamäki ja Janne Seurujärvi.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Ojanperä, varapuheenjohtajana Stina Koivisto 
sekä muina hallituksen jäseninä Timo Hartikainen, Merja Kekki, Jarmo Kuntonen, Jukka-
Pekka Kynsijärvi, Jarmo Niitynperä, Tapani Pihlajamäki ja Juha Pölkki. Sihteerinä toimi 
Ilkka Mäkelä.  Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa, joista kaksi 
oli sähköpostikokouksia.

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Väisänen, Ismo Koivula, 
Eero Hakala, Reijo Lähteenmäki, Jussi Aaltonen ja sihteerinä kalatalouskonsulentti Risto  
Tarikka. Ympäristöasioista vastasi kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju. Toimikunta  
kokoontui kaksi kertaa.

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Ilkka 
Pirinen, Jouni Neuvonen ja Jorma Jantunen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Laji-
kohtaisissa 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 
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Knaapila; perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Janne Pirkkalai-
nen, Juha Viista, Mika Hiltunen, Petri Virolainen ja Pasi Kettunen; uistelujaosto: Jouni  
Neuvonen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Raimo Loukonen, Juha Kosonen ja Jukka 
Mantsinen. Uistelu- ja onkijaosto kokoontuivat vuonna 2010 kerran ja pilkkijaosto kaksi 
kertaa. Perhojaosto piti yhden puhelinkokouksen.

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 kevätkauden Janne Rautanen. Janne Rautasen vuorot-
teluvapaan aikana (1.8.–31.12.) sihteerinä toimi Janne Tarkiainen. Toimikunta kokoontui 
neljä kertaa.

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

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat 
Markku 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 31.10. saakka, toimenkuvanaan hankkeet, markki-

nointi, 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, vuorotteluvapaalla 1.8.–31.12.
• 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 2006–2010 -hanke ja seurojen nuoriso-
toiminta, Janne Rautasen vuorotteluvapaan sijaisena 1.8.–31.12.

• tiedottaja Jaana Vetikko toimialueena Lounais-Suomi ja toimenkuvanaan Vapaa-ajan 
Kalastaja -lehden toimittaminen, suurkalat sekä tiedottaminen
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• kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimialueena Etelä- ja Kaakkois-Suomi  
ja toimenkuvanaan kilpailut ja ruotsinkielinen neuvonta.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuina olivat nuorten kalastuksen ohjaajana Aki 
Hirvonen Etelä-Savossa, Eero Mäki Kaakkois-Suomessa ja Olli Lahtinen Keski-Suomessa. 
Aki Hirvonen työskenteli myös Oma Kalaämpäri -hankkeessa Etelä-Savossa 1.1.–31.3.

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

• Concerning the negative trend for Baltic wild salmon 2010, 8.10.2010  
(kirje EU-komissiolle)

• Lausunto hallituksen esityksestä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2011  
(HE 126/2010 VP), maa- ja metsätalousministeriön hallinnon pääluokka /  
kalatalous, 6.10.2010 

• Lausunto hallituksen esityksestä vesilainsäädännön uudistamiseksi  
(HE 277 / 2009VP), 6.10.2010 (eduskunnan ympäristövaliokunnan  
kuulemistilaisuus)
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• Lausunto Selkämeren kansallispuiston perustamisesta HE 103/2010 VP, 23.9.2010 
(eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuus)

• Lausunto luonnoksesta Euroopan unionin komission asetukseksi neuvoston  
asetuksen (EY) no 1224/2009 toimeenpanosta, 23.9.2010 (eduskunnan  
maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemistilaisuus)

• Lausunto järvilohistrategian päivittämisestä, 23.9.2010
• Lausunto maa- ja metsätalousministeriön määräyskirjeluonnoksista, 22.7.2010
• Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalojen  

VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta, 
26.5.2010

• Lausunto Selkämeren kansallispuiston perustamisesta, 25.5.2010
• Lausunto hallituksen esityksestä kalastuslain muuttamiseksi (HE 29/2010VP), 

28.4.2010
• Lausunto hallituksen esityksestä vesilainsäädännön uudistamiseksi  

(HE 277 / 2009VP), 13.4.2010
• Lausunto ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella vuonna 2010, 

19.3.2010
• Lausunto Suomen ja ruotsin välisestä rajajokisopimuksesta he 264/2009vp, 

19.2.2010
• Lausunto Suomen ja Ruotsin välisestä rajajokisopimuksesta, 7.2.2010

26.3.2010 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty 16.4.2010 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön 
kevätkokouksessa.


