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Kun syntymäkaupunki on meren rannalla, on helppo innostua kalastuksesta jo 
nuorena. Kemiläisenä minä jopa suunnittelin opiskelevani opettajaksi, jotta sai-
sin kesät vain kalastella. Aivan ei urasuunnitelma toteutunut, mutta eipä ole 
harrastusta haitannut eikä hidastanut. Edelleenkään en tiedä rentouttavampaa 
ajanvietettä kuin kalastaminen. 

Me täällä Kemissä pääsemme nauttimaan erinomaisista kalastusolosuh-
teista; on poukamia ja lahtien rantoja missä onkia ja uistella. Ja koko ajan me-
ren läheisyys houkuttelee tarttumaan kalastusmahdollisuuksiin vuodenajasta 
riippumatta. Meillä täällä Kemissä on myös jotain erikoisempaa; makeanvede-
nallas. Merenlahdesta muodostettu järvi on vuosikymmenien ajan tarjonnut 
luonnonkauniin ympäristön eri sukupolvien nauttia kalastusharrastuksesta ja 
kalapaikan antimista. 

Tämä makeanvedenallas tunnetaan Veitsiluodon Kalapaikkana, ja sen ylläpi-
dosta ovat huolehtineet Veitsiluodon Kalamiehet ry jo vuodesta 1959 lähtien. 
Tämän aktiivisen porukan toiminnassa on aina ilo olla mukana. Yli 30 tapah-
tumaa mahtuu heidän vuosikalenteriinsa kalastuskohteiden kehittämisen ja 
seuratoiminnan laajentamisen ohella. Erityisesti heidän nuorille suunnattu toi-
mintansa ja koululaisten kalastuskoulutukset ovat ilonaihe. Paikallisen kalastus-
tietoisuuden siirtäminen seuraaville sukupolville varmistaa jatkuvuuden tälle 
ikiaikaiselle taidolle. 
Toivotan kaikki SM Lohipilkit 2023 tapahtumaan osallistuvat tervetulleiksi naut-
timaan leppoisasta seurasta ja kireistä siimoista. Ei tarvitse mennä merta edem-
mäs kalaan, kun tapaamme Veitsiluodon Kalapaikan jäällä. 

Matti Ruotsalainen  
Kemin kaupunginjohtaja 



SM-LOHIPILKKI 2023 OHJELMA

31.3.2023 Perjantai

14.00 - 18.00 Kilpailutoimisto avoinna Rytikatu 27, 94830 Kemi
Ilmoittautumiset kilpailuun ja muutokset ennakkoilmoittau-
tumisiin

1.4.2023  Lauantai

7.00 Kilpailutoimisto aukeaa kilpailukeskuksessa, Rytikatu 27, 
94830 Kemi

7.00 Ilmoittautuminen avoinna
Mahdollisuus aamupalaan (puuro, leipää, juomat) aamupalat on ennakkoon 
tilattava. Tilaus: Aili Virtala puh 040-510 5874

10.30 Kaupunginjohtajan tervehdys

11.00 Kilpailun avaus
11.30 Siirtyminen kilpailualueelle alkaa

12.00 SM-Lohipilkki kilpailuaika alkaa

15.00 Punnituslinjasto avataan
16.00 SM-Lohipilkki kilpailuaika päättyy, siirtymäaika alkaa

(noin) 18.00 Palkintojenjako alkaa

20.00 Kilpailualue suljetaan

Yhteystiedot

Kilpailun johtaja Pekka Rajala puh. 040-848 9422 pekka.rajala@pp.inet.fi
Sihteeri Jari Vesaluoma puh. 040-837 7992 jari.vesaluoma@gmail.com
Kilpailun toimihenkilö Tomi Pekkinen puh. 045-510 232
Ensiapu, SPR Helvi Hamari puh. 040-913 5172
Yleinen hätänumero 112
Ennakkoilmoittautuminen 30.3. mennessä pekka.rajala@pp.inet.fi 
Ilmoittautuminen paikan päällä kilpailutoimistolla Rytikarin Työväentalolla 
edellisenä iltana
31.3. klo 16.00 – 20.00 ja kilpailupäivän 1.4. aamuna klo 7.00 alkaen.
Osallistumismaksut: miehet ja naiset 20 €, nuoret 0 € ja joukkueet 30 €.



TERVETULOA SM-LOHIPILKKIIN

Veitsiluodon Kalamiehet ry on yli 60-vuotisen 
historian aikana ollut järjestämässä monenlai-
sia kilpailuja aina MM-perho kilpailuista pai-
kallisiin koitoksiin. Nyt seura on saanut järjes-
tettäväkseen SM-lohipilkit 1.4.2023. Olemme 
luoneet hyvät puitteet juuri tämän kaltaisia 
kilpailuja varten. Seuramme sisältä on löyty-
nyt paljon vapaaehtoisia kilpailujärjestelijöitä 
ja lisäksi olemme saaneet myös seuran ulko-
puolisia vapaaehtoisia mukaan. Yhteistyössä 
järjestelyissä ovat mukana muun muassa pii-
rijärjestömme Lapin Vapaa-ajankalastajat, 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, 
Veitsiluodon Kisaveikot, Suomen Punaisen 

Ristin aluetoimijoita, partiolaisia ja Kemin kaupunki. Seuramme toivottaa kaikki 
kilpailijat ja kisavieraat tervetulleiksi Veitsiluodon Kalapaikalle Kemiin.

Kireitä siimoja toivottaen,

Pekka Rajala
kilpailun johtaja
Veitsiluodon Kalamiehet ry puheenjohtaja

SM
LOHIPILKKI



www.ma-leech.com
050-5692 707
Markku AutioOSTA AITO, OSTA AITO AUTIO

MA-Muikku, Mutu3ja2, Kilpa, Micro-Mutu, Mutu-leech

MUTU-leech

HYVIN VARUSTETUISTA

KALASTUSTARVIKELIIKKEISTÄ

KÄYPPÄ KATTOON !              

TALVESTA TALVEEN
PARAS VIEHE KAIRANREIKÄÄN

MA MUTU-LEECH on monipuolinen pilkki ja 
painoperho, joka on pilkkikilpailuiden kilpai-
lumenestyjä, jota todistavat kolme voittoa 
Miljoonapilkissä.  Markku Autio valmistaa 
myös erinomaisia MUIKKU, MUTU2 ja 
MUTU3 tasapainopilkkejä sekä erityyppisiä 
mormyskoja; kuten Kilpa ja -Perhomorri, 
Rautu-MUTU ja kuvien Micro-MUTU. Kai- 
kissa MA-tuotteissa on kemiallisesti teroi- 
tettu korkealaatuinen väkäsellinen koukku.by Markku Autio

MICRO-MUTU” juu kyllä me taijetaan Äijä lähteä
 kotia saunanlämmitykseen”



HYVÄT SM-LOHIPILKIN YSTÄVÄT

Kalastuskilpailut ovat Suomen Vapaa-ajankalas-
tajien Keskusjärjestön näkyvimpiä ja suosituim-
pia tapahtumia, jotka liikuttavat laajasti kalas-
tuskansaa tapahtumapaikasta riippumatta. 
Kilpailutoiminnan terveyshyödyt ovat kiistatto-
mia, niin fyysisesti kuin sosiaalisestikin tarkas-
teltuna. 
 
SM-lohipilkin kohdelajina on yleensä kirjolohi, 
joka on pilkkijälle haastava kalalaji ja moni 
poistuukin jäältä saaliitta. Tästä huolimatta kil-
pailu houkuttaa ja innostaa vuosittain satoja 
kalamiehiä ja -naisia jäälle, yhä uudestaan ja 
uudestaan. Yhtenä syynä saattavat olla kir-
jolohen rajut tärpit, jotka kyllä pilkkijät tunte-
vat varmasti sydämeensä asti. Tärpin jälkeen kalan saaminen jään kuivemmalle 
puolelle ei ole sekään kirkossa kuulutettu, vaan toivottu lopputulema on mo-
nesti kiinni pilkkijän väsytystaidoista suhteessa kalan vedenalaisen akrobati-
aan.   
 
Muutaman pandemiavuoden jälkeen on kilpailutoiminta palannut takaisin uo-
milleen. Veri vetää pilkkijöitä jäälle ja Veitsiluodon Kalapaikka tarjoaa mainiot 
puitteet SM-lohipilkin järjestämiselle. 
Kemissä nähdään 1.4.2023 toivon mukaan runsaasti pilkkijöitä. Toivotaan myös, 
että vitsikkäästä päivämäärästä huolimatta narrattaviksi tulisivat lähinnä järven 
suomukkaat. Kaikki ainekset hienoon ja jännittävään kilpailuun ovat olemassa. 
 
Esitän vielä kiitokseni kilpailun järjestäjille ja toivotan heille menestystä järjes-
telyihin. Kilpailijoille toivotan rajuja tärppejä ja kireitä siimoja! 
 

Marcus Wikström
Kilpailuvastaava
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö



SM-LOHIPILKKI SÄÄNNÖT

1 § Suomen lohipilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Henkilökohtai-
sista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmesta-
ruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ul-
komaalaiselle, joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: 
a) henkilökohtaisista mestaruuksista: miesten sarjassa, naisten sarjassa, nuorten alle 19-vuo-
tiaiden sarjassa, nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa ja nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa. Jo-
kaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja 
avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen. 
b) joukkuemestaruudesta kolme (3) henkisin joukkuein, joiden tulee koostua ko. henkilökohtaisen miesten, 
naisten ja nuorten alle 19-, 15- ja 12-vuotiaiden sarjojen kilpailijoista Joukkueiden osallistumismäärää ei ra-
joiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökoh-
taisesti palautettava kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 § Kilpailukalat ovat lohipilkinnässä kirjolohi ja taimen. Järjestäjän tulee määrittää kalojen alamittarajat, 
kuitenkin siten, että lain edellyttämät rajoitukset täyttyvät. Muut kalat on oltava erillään punnittavista. Mi-
käli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on ½ tuntia (meno) ja ½ tuntia (paluu) jonka kuluessa tu-
lee olla merkityllä maalialueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Kilpailuaikana tar-
tutettu kala saa väsyttää loppuun asti, eli myös äänimerkin jälkeen. Siirtymäajan päätyttyä tulee kuitenkin 
olla merkityllä maalialueella. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistumi-
nen on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikke-
usluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

5 § Kaikuluotaimen, vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten 
apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana, pois lu-
kien GPS-paikantimet ja akkukairat. Akkukaira on sallittu kaikissa sarjoissa, pois lukien nuorten sarjat. Käyttö 
sallitaan kuitenkin alle 12-vuotiaiden sarjassa huoltajien käyttämänä. Kaikki akkukairat täytyy turvallisuus-
syistä olla apukahvalla varustettuja, akkukairat ilman apukahvaa ovat siis kiellettyjä. Akkukairan käyttäjä 
vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.

Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätä-
numeroon.

Akkukäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei saa 
tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä 
olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensim-
mäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen 
aloittamista.

6 § Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja, hyönteisiä ja kalan mätiä sekä hajustettua syöttitah-
naa. Kaloja ja kalanpaloja ei saa käyttää syötteinä. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien 
tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtami-
nen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty (pois lukien kalan mäti).



7 § Kilpailuvälineinä saa käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Vapa on oltava kädessä tai välittömässä käden lähei-
syydessä. Siimassa saa olla vain yksi koukulla varustettu viehe ja syötti. Lisäperukkeiden käyttö on kielletty. 
Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan välineet ja varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Nos-
tokoukun käyttö on sallittu. Jos kahden tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala 
saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, jonka vieheeseen se on tarttunut.

Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. 
avantoon putoaminen tai koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa) tai jos kilpailija on 
sairautensa tai vammansa vuoksi tuomarineuvoston päätöksellä oikeutettu avustajan käyttöön. Avustetun 
kilpailijan suoritus hylätään, jos kilpailija avustuksen jälkeen ei pääse itse omin avuin maaliin siirtymäajan 
puitteissa. Tällöin kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa, mutta joukkuetta ei hylätä. Kil-
pailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen 
toisen selkään on kuitenkin sallittu.

8 § Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja ka-
loja ei punnita.

9 § Saatu saalis punnitaan ja tulos ilmoitetaan grammoina. Jos saaliin paino on useammalla kilpailijalla 
sama, on voittaja kilpailija, jolla on lukumääräisesti enemmän kaloja. Jos sekin on tasan, on voittaja suu-
rimman kalan saanut. Joukkuetulokseen lasketaan joukkueen saalis. Joukkue, jolla on suurin grammamää-
räinen tulos, on voittaja. Jos paino on tasan, ratkaistaan sijoitukset samoin kuin henkilökohtaisessa sarjassa.

10 § Kilpailijoilla on oltava mukanaan jäänaskalit. Jääkairan kooksi suositellaan 6 tuumaa. Avannon teko 
viittä (5) metriä lähemmäksi virallista hiihtolatua tai muuta siihen verrattavaa virallista uraa, esimerkiksi 
järjestäjän auraamaa kulku-uraa, on kielletty. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi 
toista kilpailijaa on kielletty. Pilkkimisen ajaksi jääkaira on kairattava pystyyn.

Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän 
on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

11 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen 
suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

13 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

14 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineu-
voston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koske-
vat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymi-
sestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen 
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen sää-
detty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset, 
jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapauk-
set SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

15 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.
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Tervetuloa aikamatkalle 70-luvulle!

Meiltä löytyy 27 kodikasta huonetta,
tasokas sauna sekä laatuun ja
lähiruokaan keskittyvä keittiö.

Torniontie 7, 94450 Keminmaa
www.motelkapyla.fi

040 775 24 66

Varikonkatu 17  Kemi  Puh: 
info@speedline.fi  www.speedline.fi

0400-389 020

Seura-asut - Liikelahjat - Pipot 

HELLY HA N ENS

R

BE 
YOUR 
BRAND

WETTERI KEMI
VALAJANKATU 14    

Automyynti puh. 020 778 880 
Huolto puh. 020 7788 817

WETTERI.FI





K A L A N K A S V A T U S

Vääräniemi oy
http://www.kalankasvatus.vaaraniemi.net/

Kalastajien ykkösvieheet! 
www.tiura.fi



27.10.2022 17.13 Gmail - Hertta Sky lehtimainos

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f4c0d0376c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1747278514714306073&simpl=msg-f%3A1747278… 1/2

jari vesaluoma <jari.vesaluoma@gmail.com>

Hertta Sky lehtimainos 
2 viestiä

Putiikkihotelli Kemi 1932 <info@putiikkihotellikemi.com> 21. lokakuuta 2022 klo 9.44
Vast. ott.: "jari.vesaluoma@gmail.com" <jari.vesaluoma@gmail.com>

Hei, tässä Hertalta mainos lehteen (63x47mm)

Saadaanhan vahvistus että tämä on tullut perille ja on sopiva? Kiitos

 

 

Putiikkihotelli Kemi 1932

Rautatiekatu 1

94100 Kemi

Suomi, Finland

+358 40 591 09 80

info@putiikkihotellikemi.com

 

Instagram: https://www.instagram.com/putiikkihotellikemi1932/

Facebook: https://www.facebook.com/PutiikkiHotelliKemi1932/



 
 

25.7-30.7.2023 
Pudasjärven Havulan rannassa ! 

20- vuotisjuhlakisa  
 

 
Kaikki 25 finaalistia palkitaan ! 

Kisojen suurin kala palkitaan Marttiinin LAPIN 
LEUKULLA.  

200 karsintapaikkaa !  
Vain nopeimmat ehtivät ! 

 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 

Marko Koivula 0400 771 118  
marko.koivula(ät)pudasjarvi.fi 





Ajanvaraukset:
 0400 195 634 

toimisto@autokopa.fi
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020 741 4720
oulu@fl owplus.fi 

Kiilletie 5 | 90620 Oulu
Välirinne 7 | 90940 Jääli






