
  
 

OHJEET MERKKISUORITUKSEN VASTAANOTTAJALLE 
 

SVK, Nuorten harrastemerkkijärjestelmä 

 

Harrastemerkkijärjestelmä tuo uutta sisältöä kalakerhojen nuorten toimintaan. Samalla se motivoi 

uusia nuoria liittymään kalastusseuroihin ja sitouttaa jo jäsenenä olevia nuoria kalakerhon 

toimintaan. 

Merkkikokeita voidaan suorittaa lähes kaikenlaisissa tilaisuuksissa. Kokeen suorittaminen sopii 

erityisen hyvin seuran kalakerhon, leirin tai toimintapäivän yhteyteen. Merkkikokeen harjoittelusta 

saadaan lisäksi kivaa tekemistä seuran nuorisotapahtumiin. Kokeessa nuori osoittaa taitonsa 

tekemällä vaaditut asiat sekä vastamaalla tietoja mittaaviin kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti 

harrastemerkkilomakkeelle.  

Hyväksytyn kokeen jälkeen järjestäjä on oikeutettu tilaamaan nuorelle tason mukaisen 

harrastemerkin sekä diplomin. Merkkikokeen suorituslomake tulee postittaa samassa yhteydessä 

keskusjärjestölle.  Merkki ja diplomi maksavat 2€/kpl (omakustannehinta). Tilauksen yhteydessä 

tarvitsee ilmoittaa keskusjärjestölle nuoren nimi, syntymäaika, seura ja kokeen 

suorittamispäivämäärä. Tilaus suoritetaan keskusjärjestön toimistolta. 

Harrastemerkin sekä diplomin luovutus sopii hyvin kerhojen päättötilaisuuksiin tai seuran 

kokouksin/juhlien yhteyteen. Erityisen hyvästä perustelusta keskusjärjestö voi toimittaa seuralle jo 

ennen kokeen järjestämistä harrastemerkin ja diplomin, jotka saa luovuttaa vasta HYVÄKSYTYN 

kokeen jälkeen. Keskusjärjestön harrastemerkki voidaan myöntää vain Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseuraan kuuluvalle nuorelle. Seuraan kuulumattomat nuoret 

voivat suorittaa merkin, mutta heitä ei voida palkita harrastemerkillä ja diplomilla. 

Merkkijärjestelmä on kolmiportainen ja alemman tason merkki tulee aina olla suoritettuna ennen 

seuraavaa tasoa. Merkkijärjestelmä on alle 18-vuotiaille (tai samana vuonna18 täyttäville) nuorille. 

 

Merkkien suoritus ja näytön vastaanotto 
 

1. Pronssinen harrastemerkki 

Merkkikokeen voi vastaanottaa aikuinen seuran jäsen tai piiri/keskusjärjestön toimija.  

 

1. nuoren tulee kuulua johonkin SVK:n jäsenseuraan 

2. merkin suorittaja voi rakentaa onkilaitteen annetuista tai omista tarvikkeistaan. Hänen tulee osata 

rakentaa onkilaite, jossa on koukku, painotus sekä koho, joka kelluu pystyssä tai siten, että vain 

antenni näkyy. 

3. kalankäsittelytaitojen osaamisen arviointiin tarvitaan kala, jolla nuori osittaa taidot. Hänen tulee 

osata alkukäsittely; tainnutus ja verestys. Allergikoille riittää, kun he osaavat kertoa vaadittavat 

työvaiheet. 

4.  osata tehdä siimaan tai naruun unisolmu sekä viehesolmu  

5. kalantunnistus oikeista kaloista tai kalojen kuvista. 

 

 



2. Hopeinen harrastemerkki 

Merkkikokeen voi vastaanottaa aikuinen seuran jäsen tai piiri/keskusjärjestön toimija.  

 

1. tulee olla osoittanut aktiivisuutta seuran toiminnassa ja osallistunut vähintään 5 tapahtumaan ja 

ollut jäsenenä seurassa vähintään 1 vuoden. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi kokouksia, leirejä, 

kerhoiltoja tai mitä vain seuran/piirin/keskusjärjestön organisoimia tapahtumia. 

 

2. tulee osata rakentaa kalastusväline/viehe (perho, värikoukku, vaappu, pilkki, lusikkauistin/lippa 

tai muu vastaava). Nuori rakentaa käytännössä kyseisen kalastusvälineen osana koenäyttöä. Mikäli 

aika estää työn tekemisen loppuun voi nuori esitellä tarvittavat työvaiheet kalastusvälineen 

valmiiksi saamiseksi. 

 

3. hallita hyvät kalankäsittelytaidot (hyvä alkukäsittely sekä perkaus). Nuoren tulee osata tainnuttaa 

ja verestää kala sekä osata sen perkaaminen. Allergikoille riittää, kun he osaavat kertoa vaadittavat 

työvaiheet. 

4. osata maamme kalastuslupakäytäntö (nuoret, aikuiset sekä yli 65-vuotiaiden luvat) 

5.  tulee tuntea alueen yleisimpien kalalajien lain määräämät alamitat. Alueen yleisimmillä kaloilla 

tarkoitetaan seuran alueen pääasiallisia kalastuksen kohteena olevia kaloja, joille laki määrää 

alamitat. Mikäli kalastusalue tai -viranomainen on muuttanut alamittaa,  niin sitä ei tarvitse tietää. 

Kokeen järjestäjä kertoo voimassa olevat alamitat. 

 

3. Kultainen harrastemerkki 

Merkkikokeen voi vastaanottaa seuran tai piirin jäsen, joka on osallistunut keskusjärjestön 

nuoriso-ohjaaja koulutukseen. Merkkisuorituksen voi vastaanottaa myös järjestön työntekijä. 

1. ollut jäsenenä vähintään 3 vuotta seurassa. Jäsenenä järjestössä eli ei välttämättä kyseisen seuran 

jäsenenä. 

2. vuoden toimintaa nuorten toiminnan ohjaajana tai jäsenenä seuran toimikunnassa tai Nuori 

Vetäjä-koulutuksen suorittamista 

3. tulee osata veneilyyn liittyvät perustaidot (kardinaalimerkit ja rekisteröidyn veneen 

turvavarusteet) 

4. tulee tuntea Suomen yleisimmät kalalajit ja kalan rakenne. Kaloja tulee tunnistaa 20-30 eri lajia 

ja tunnistaa myös yleisimpien särkikalojen ja lohikalojen erot. Esimerkiksi erottaa taimen lohesta tai 

tunnistaa lahna, sulkava ja pasuri. Koe voidaan suorittaa oikeista kaloista tai kalojen kuvista. 

5. tulee tuntea taimenen, lohen, harjuksen ja ravun rauhoitusajat 

 

 

Hopeisen ja kultaisen merkin suorittamisen välissä tulee olla vähintään 1 vuosi. Pronssisen ja 

hopeisen merkin suorittamisen väliä ei ole määrätty. Kokeita ei kuitenkaan voi suorittaa yhdellä 

kertaa. 

 

 

 


