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KERTOMUS VUODEN 2012 TOIMINNASTA
Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintatavoitteet vuosille 2008–2012,
hyväksytty toimintasuunnitelma ja MMM:n järjestölle antamat tulostavoitteet. Raportti
tavoitteiden toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä.
Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja
niiden 575 jäsenseuraa 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 Kuopiossa valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa 21.–22.4.
Nuoriso-ohjaajakoulutukseen osallistui 28 henkilöä, joista viisi osallistui Nuori Vetäjäkoulutukseen.
Keskusjärjestön valtakunnallisia leirejä järjestettiin neljä.
Valtakunnallinen pilkkileiri järjestettiin Evolla 23.–25.3., nuorten leiri Simojoella 14.–17.6.,
nuorten leiri Ylimaassa 28.6.–1.7. ja perheleiri Kuhmoisissa 10.–13.7. Leireille osallistuminen oli kiitettävää, ja osallistujia oli noin 20 nuorta / leiri.
Keskusjärjestön järjestämien leirien lisäksi piirien ja jäsenseurojen järjestämiä leirejä oli
yli 150, joihin osallistui noin 2000 nuorta.
Seuroja kannustettiin nuorten kalakerhojen käynnistämiseen Kalakerhot Käyntiin -kilpailulla. Kilpailuun hyväksyttiin mukaan 10 seuraa tai seurayhtymää. Kilpailuun osallistuneet
seurat järjestivät yhteensä noin 150 kerhoiltaa tai muuta kerhotapahtumaa. Nuorten osallistumiskertoja kertyi yhteensä noin 2000. Kerhojen ulkopuolissa tilaisuuksissa kilpailuun
osallistuneet seurat tavoittivat noin 2000 nuorta. Kilpailun voitti Kutan kalastajat, toiseksi
sijoittui Kajaanin Perhokerho ja kolmanneksi sijoittui Hevossuon Erä. Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat CAB-Coatings Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab sekä Samfishing Oy.
Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä neljättä vuotta. Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 67 nuorta ja hopeisen merkin 13 nuorta. Leo Bastman
Rantakylän kalakavereista suoritti ensimmäisenä nuorena kultaisen harrastemerkin 14.5.
Keskusjärjestö toimitti mitalit noin 130 nuorten onki- ja perhepäivään. Tilaisuuksiin
osallistui arviolta 4000 henkilöä, joista 3000 oli nuoria.
Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Tuusulan Rusutjärvellä 25.–26.8. Mukana oli
8 joukkuetta. Kilpailu oli kärjen osalta jälleen todella tiukka. Kilpailun voitti LounaisSuomen joukkue ennen kahta Etelä-Suomen piirin joukkuetta.
Nuorten vaapunvärityskilpailuun osallistui noin 150 nuorta lähes 200 väritysehdotuksella. Kilpailun voitti 13-vuotias Jonna Hänninen Hankasalmelta. Vuosivaappua teetettiin
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400 kappaletta, ja vaappumallina toimi Nils Master Haka DD. Yhteistyökumppanina kilpailussa toimi Finlandia Uistin, jolta saatiin jälleen 200 uistinta kustannusvapaasti.
Itämeren oppimispolun verkostotapaamisiin SVK:n edustajat osallistuivat neljä kertaa.
Tapaamisissa esiteltiin SVK:n toimintaa ja hankkeita pitämällä esitelmiä ja käyttämällä
puheenvuoroja keskustelutilaisuuksissa. SVK:n edustajat toivat kala-alan asiantuntemusta
verkoston käyttöön osallistuen verkoston koulutusmateriaalin, tiedottamisen ja toiminnan
suunnitteluun.
Nuoria innostettiin kalastukseen kirjoittamalla heitä kiinnostavia artikkeleita Vapaa-ajan
Kalastajan nuorten sivuille ja keskusjärjestön kotisivuille. Järjestön nettisivuilla sekä
keskustelusivuilla oli nuorille omat osiot. Keskustelusivuilla oli vuoden vaihtuessa noin
950 rekisteröitynyttä käyttäjää.

HANKKEET
Koulujen luonto- ja kalastuskerhot
Hankkeen toisella toimintakaudella hankealue laajeni ja koulujen määrä kolminkertaistui.
Kerhotoimintaa markkinoitiin 1111 uudelle koululle, joista 110 ilmoitti olevansa kiinnostuneita luonto- ja kalastuskerhojen perustamisesta. Uusia kerhoja perustettiin 41.
Kerho-ohjaajia koulutettiin nuorisovetäjäkoulutuksen yhteydessä. Koulutukseen osallistui
29 asiasta kiinnostunutta. Tämän lisäksi ohjaajia, jotka eivät päässeet osallistumaan koulutustilaisuuksiin, opastettiin henkilökohtaisesti.
Hankkeessa tuotettiin Askartele kalastusvälineitä -opas sekä uusia kerhon ohjaamisessa
käytettäviä kerho-ohjelmia. Kerhoille jaettiin 300 onkivapaa ja 400 onkilaitetta.
Koulujen luonto- ja kalastuskerhoja esiteltiin piirien ja seurojen kokouksissa sekä Vapaaajan Kalastaja -lehdessä ja SVK: n nettisivuilla.

Kaverin Kanssa Kalaan (KKK)
Kampanjan ensimmäinen tempausviikko oli viikolla 12, jolloin järjestettiin valtakunnallinen pilkkiviikko sekä käytännössä että virtuaalisena. Käytännön toimintaa jäällä
oli opastamassa 432 talkoolaista ympäri Suomea. Tapahtumia järjestettiin 79, ja niihin
osallistui 4521 lasta ja nuorta. Junioreiden lisäksi tapahtumissa opastusta pilkkimisen saloihin sai suuri joukko vanhempia ja isovanhempia. Lehtijuttuja tapahtumista kirjoitettiin
nelisenkymmentä, radioon pääsi neljä, ja tv oli paikalla kahdessa tapahtumassa.
Virtuaalista pilkkiviikkoa pilkittiin verkossa Pro Pilkki 2-pelin erikoisversiolla. Virtuaalipilkkijöitä oli 343, ja pelikertoja tuli viikon aikana lähes 3902. Virtuaalinen pilkkiviikko
järjestettiin yhteistyössä Pro Pilkki -pelin tekijöiden kanssa. Mukana oli myös Kalassa.netsivusto.
Kalakummeja koulutettiin alueellisissa tapahtumissa ympäri Suomea. Mukana koulutuksissa oli kummitoiminnan konkareita mutta myös uusia toimijoita. Kummikoulutuksia oli
10, ja kummeja koulutettiin yhteensä 133.
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Perinteisiä koulujen onki-/kalastuspäiviä järjestettiin usealla paikkakunnalla. Opastusta
erilaisissa tapahtumissa sai1263 oppilasta sekä suuri joukko opettajia. Mukana toimintaa
järjestämässä oli 100 talkoolaista/kalakummia. 4H:n leireille kalakummit osallistuivat
järjestämällä kalastusaiheista ohjelmaa, etenkin käytännön kalastusta.
Lasten ja nuorten ilmainen kalastuspäivä eli Vapapäivä järjestettiin kesäkuun ensimmäisenä lauantaina yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. 14 eri tapahtumaa Metsähallituksen
arvokohteilla keräsi yli 700 nuorta kalastajaa sekä suuren joukon lasten vanhempia. Vapapäivää seurattiin livenä Riihimäen Erämessuilla, jossa messuyleisö näki koko ajan tuoreita
kuvia Vapapäivä-kohteilta eri puolilta Suomea. Osallistuville nuorille jaettiin Kuusamon
uistimen kanssa yhteistyössä suunnitellut Vapapäivä-uistimet. Talkoolaisia tapahtumiin
osallistui noin 60.		
Nuorten kalastusmessut järjestettiin Orimattilassa Jokivarren koululla. Messuille osallistui
500 koulun oppilasta opettajineen. Toimintaa järjestämässä oli 11 eri yhdistystä/seuraa.
Muuhun messutoimintaan hankkeessa kuului osallistuminen Kalastusmessuille (osa
GoExpoa) Helsingissä 2.–4.3. (kävijöitä messuilla 41 097) sekä Lapsi-messuille Helsingissä 27.–29.4. (kävijöitä messuilla 53 455). Messuilla kerrottiin laajasti erilaisista kalastusmahdollisuuksista, perhe- ja nuorisotoiminnasta, lupakäytännöistä sekä turvallisuuteen
liittyvistä asioista.
KKK tuotti kalakummipaidat (300 kpl), kalastus on rock -paidat sekä nuorisotoiminnan
tukijat -banderolleja. Lisäksi päivitettiin kalakummien käyttöön tarkoitettu opas.
Kampanja kannusti vanhempia ja isovanhempia kalastamaan lasten ja lastenlasten kanssa
jakamalla kalastusvälineitä yhteisille kalaretkille.
Teemakilpailuna oli luokkien välinen kalastuskilpailu, jossa palkittiin suurimman saaliin
saanut luokka ja heitä ohjannut kalakummi.
Kalastus on Rock -aiheinen valokuva- ja videokilpailu järjestettiin innostamaan nuoria,
etenkin teini-ikäisiä kalastukseen. Uutena kampanja kummina aloitti Hessu Maxx, Reckless Love -bändistä. Kisan tuotoksia esiteltiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä, järjestön
kotisivuilla ja YouTube- kanavalla. Yhteistyössä kilpailua järjestämässä olivat Erätulillaohjelma, ERÄ- lehti ja Urheilukalastus-lehti.
Hanketta tukivat Erä-lehti, Finlandia Uistin, Kuusamo Uistin, Kalastuskolmio, Normark
Suomi Oy, Wake Fishing Oy, OPM Kalastustarvike Oy ja Rapala.

Valtakunnallinen kalastuspäivä
Alueellisia tapahtumia järjestettiin 43 paikkakunnalla, yhteensä 44 tapahtumaa. Ne keräsivät
11 335 kävijää, joista lapsia ja nuoria oli 10 009. Lisäksi toimintaa valtakunnallisen kalastuspäivän hengessä järjestettiin Seppälän maalaismarkkinoilla Kajaanissa. Aluetapahtumia
järjestämässä oli arviolta noin 450 talkoolaista kalastusseuroista.
Kalastuspäivästä kerrottiin ainakin 40 sanomalehdessä, jonka lisäksi päivä huomioitiin
radiokanavilla ja televisiossa.
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Tapahtumissa jaettiin SVK: n esitemateriaaleja sekä yhteistyökumppaneiden lahjoittamia
kalastusvälineitä. Päivää varten tuotettiin Lähde kalaan -esitteitä (4 x 10 000 kpl), Kalastus
on kivaa -esitteitä (10 000 kpl), Tietoa kalastuslupajärjestelmästä -muovikasseja (14 850
kpl), banderolleja ja roll uppeja.

Kalasta kotikaupungissasi
Kalasta kotikaupungissasi -hanke tavoitti tuhansia kalastuksesta, kaloista ja kalan käytöstä
kiinnostuneita ihmisiä, joista merkittävä osa oli lapsiperheitä. Heille kerrottiin Uudenmaan
lähikalastuspaikoista, kalastusluvista ja vapaa-ajankalastukseen liittyvistä oikeuksista ja
velvollisuuksista.
Helsingin liikuntaviraston järjestämille tapahtumille toimitettiin esitteitä. Suurin tapahtuma
oli Vanhankaupunginkosken suvannolla järjestetty lasten ja nuorten onkikoulu, johon osallistui noin 800 lasta. SVK osallistui liikuntaviraston elokuussa järjestämään Koskipäivään,
joka houkutteli paikan päälle noin 5000 kävijää, joista noin oli 500 lapsia.
Hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus.

Vie isä kalaan
Lapsille ja nuorille suunnattuun helppokäyttöiseen, lähikalastuspaikkoja esittelevään
nettikarttaan lisättiin tiedot Vantaan, Espoon, Jyväskylän, Kemin, Vaasan, Kajaanin,
Rovaniemen ja Tampereen lähikalastuspaikoista.

YHTEISTYÖ NUORTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMISEKSI
Suomen 4H-liiton kanssa jatkettiin yhteistyötä. Kalastusaiheisten teemakerhojen opasvihkonen valmistui ja 4H-liitto aloittaa kerhojen järjestämisen alueyhdistyksissään 2013.
4H-liiton ja SVK: n suunnittelemaan Nuorten Kala-Topi kalastuskilpailuun osallistui 327
lasta ja nuorta. SVK toimitti kilpailuun palkinnoksi yhteistyökumppaneilta saatuja vieheitä.
Kalakummit vierailivat aikaisempien vuosien tapaan 4H:n ja Parasta Lapsille ry:n lasten,
nuorten ja lapsiperheiden leireillä.

Alueelliset kalastuksenohjaajat
Hämeen kalastuksenohjaajan toiminta painottui koulujen yhteydessä järjestettyjen kalastuskerhojen vetämiseen. Kerhoissa valmistettiin kalastusvälineitä, käytiin läpi kalastuksen
etiikkaa, harjoiteltiin kalastusvälineiden käsittelyä, käytiin kalassa sekä opeteltiin oikeaa
saaliin käsittelyä. Muuta toimintaa olivat kertaluontoiset opetustuokiot kouluilla, Hämeen
Vapaa-ajankalastajapiirin kalastuskerhojen avustus sekä osallistuminen kalastukseen
liittyviin yleisötapahtumiin. Suurimpia tapahtumia olivat Elomessut Hämeenlinnassa,
Valkeakosken kalamarkkinat sekä Tampereen Kaverin kanssa kalaan ja Valtakunnallisen
kalastuspäivän nuorisotapahtumat. Lisäksi kalastusohjaaja järjesti Tampereen Vihreälle
viikolle ohjelmaa neljänä tapahtumana. Kesällä kalastusohjaaja järjesti lisäksi muun muassa Parasta Lapsille ry:n neljällä kesäleirillä kalastusohjelmaa.
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Hämeessä kaikkiaan neuvontakontakteja kertyi 4329, joista 2845 oli nuoria ja 1484 aikuisia. Tapahtumia kalastusohjaajalle kertyi 80. Kalastusohjaajan tukena yleisötapahtumissa
toimi vapaa-ajankalastajien kalakummeja sekä talkoolaisia. Talkoolaisten tunteja kirjattiin
ennätykselliset 1547 tuntia.
Keski-Suomessa kalastusohjaaja järjesti yhteensä 37 kerho-, leiri- ja muuta tapahtumaa,
joihin osallistui yhteensä 1460 lasta ja nuorta sekä aikuisia 770. Talkootunteja kertyi 1360.
Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueilla toimivat kalastuksenohjaajat järjestivät toimintaa 4285 nuorelle. Toimintaan sisältyi koulujen kalastuspäiviä, kalakerhojen
vetämistä, leiritoiminta sekä nuorten kalastusmessujen järjestämistä. Lisäksi kalastuksenohjaajat olivat mukana järjestämässä valtakunnallisia kalastuspäiviä Lahdessa sekä
Pieksämäellä. Talkootyötunteja toiminnasta syntyi 323.
Alueellisten kalastuksenohjaajien toimintaa avustivat Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon
ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset.

2 AIKUISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN
YMPÄRISTÖTOIMINTA
Indikaattorikalalajien esiintymisestä kerättiin tietoa internet-sivuilla olevan lomakkeen
kautta. Havainnoinnista tiedotettiin keväällä lehdistötiedotteella ja aiheesta uutisoitiin kotisivuilla. Indikaattorikalahavaintoja ilmoitettiin vuoden aikana 14. Havainnot jakaantuivat
seuraavasti: säyne 6 kpl, särki 5 kpl, sorva 2 kpl ja mutu 1 kpl, Kaikki havaintoilmoitukset
on sijoitettu kotisivulla olevalle havaintokartalle.

Purokunnostukset
Vapaa-ajankalastajilla oli vuoden aikana mahdollisuus osallistua kahden eri tahon järjestämiin purokunnostuksiin. Ensimmäinen purokunnostustapahtuma oli 31.8.–1.9. Kristiinankaupungin Uttermossan alueella sijaitsevalla Töninluomalla. Toinen purokunnostustapahtuma järjestettiin 7.–8.9. Teuvan Itäjoella. Kummankin tapahtuman järjesti Suomen
Luonnonsuojeluliitto.
Näiden lisäksi oli mahdollisuus osallistua Suomen Virtavesien Hoitoyhdistyksen EteläSuomessa järjestämiin purokunnostustalkoisiin. Kesän aikana oli yhteensä yhdeksän
kunnostustapahtumaa.
Purokunnostuksista tiedotettiin keskusjärjestön nettisivuilla ja keskustelupalstalla.
Specimenkilpailun avulla edistettiin kestävää ja monipuolista vapaa-ajankalastusta.
Specimenkilpailulle laadittiin alkuvuodesta kotisivuille oma sivusto. Kilpailusta kerrottiin
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä SVK:n nettisivuilla ja keskustelupalstalla. Lisäksi
kilpailusta laadittiin kolme lehdistötiedotetta. Specimenkilpailun yleiseen sarjaan osallistui 23 ja nuorten sarjaan neljä henkilöä. Joukkuesarjaan osallistui seitsemän joukkuetta.
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Vesipuitedirektiivi
SVK:n edustajat osallistuivat vesienhoidon yhteistyöryhmien kokouksiin. Merenhoidon
suunnittelu tuli osaksi vesienhoidon yhteistyöryhmien toimintaa. Merenhoidon osalta
annettiin lausuntoja koskien merenhoidon suunnittelun ensimmäistä vaihetta. Lisäksi
annettiin lausuntoja vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoitoalueiden vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä 2016–2021.

VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN
Kalastuslainsäädäntö
Keskusjärjestö osallistui kalastuslain kokonaisuudistukseen lakityöryhmässä ja sen alaisissa
jaostoissa. Lakityöryhmän työ päättyi vuoden 2012 alussa. SVK jätti työryhmän muistioon
laajan eriävän mielipiteen.
Keskusjärjestön edustajana lakityöryhmässä on Ilkka Mäkelä.
EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestöjen ja Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa. Esillä olivat mm. EU:n yhteisen
kalastuspolitiikan uudistus ja Itämeren lohen käyttö- ja hoitosuunnitelma.

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
Keskusjärjestö toteutti suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla kunnat voisivat kehittää vapaaajankalastuspalvelujaan. Vapaa-ajankalastajapiirejä ja -seuroja aktivoitiin kehittämään
lähikalastuspaikkoja yhdessä kuntien ja kalastusalueiden kanssa. Lisäksi annettiin puhelinneuvontaa lähikalastuspaikkojen kehittämisestä sekä kerrottiin toimintamahdollisuuksista
eri messuilla ja tapahtumissa.

Jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen
Jäsenjärjestöjä avustettiin hankehakemusten laatimisessa alueellisille ELY-keskuksille.
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KALAKANTOJEN HOITO JA KALASTUS
Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin useimpien vapaa-ajankalastajapiirien 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 uudistus.
Kalastusaluetoiminnan avulla korostettiin vapaa-ajankalastuksen ohjauksen sekä 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 jäsenjärjestöillä 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.

VASTUULLINEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Hankkeessa julkaistiin neljä esitettä: Vastuullinen verkkokalastus, Kalojen vapauttaminen,
Saaliskalojen valinta ja Lohikalat ja vastuullinen kalastus. Kaikki esitteet löytyvät myös
verkkokirjastosta. Lisäksi verkkokirjastoon tehtiin esitettä laajempi Vastuullinen verkkokalastaja -nettilehti.
Hankkeen nettisivut avattiin syksyllä (www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen). Nettisivuille tuotettiin laaja vastuullisen vapaa-ajankalastuksen käytäntöjä esittelevä materiaali,
joihin sisältyivät myös videot vastuullisesta perhokalastuksesta ja kalojen vapauttamisesta. Tämän lisäksi hankkeen kotisivuilla saattoi mm. allekirjoittaa Vastuullisen vapaaajankalastajan sitoumuksen, perehtyä vastuullisen kalastuksen sääntöihin ja EIFAAC:n
julkaisemaan vastuullisen vapaa-ajankalastuksen ohjeeseen. Sitoumuksen allekirjoitti 303
vapaa-ajankalastajaa.
Kotisivujen lisäksi hankkeelle avattiin oma Facebook-sivu, jonka tykkääjien määrä kasvoi
kolmessa kuukaudessa yli 1700 tykkääjään.
Hanketta esiteltiin SVK:n messuosastoilla, maakunnallisilla markkinoilla ja seminaareissa. Aiheesta julkaistiin tiedotteita ja hanketta esiteltiin järjestön omassa lehdessä. Tämän
lisäksi hankittiin vastuullisia kalastusvälineitä ja esiteltiin niitä harrastajille.
Vastuullinen vapaa-ajankalastus oli keskusjärjestön syysneuvottelupäivän teemana.

LÄHIKALASTUSPAIKAT
Syysneuvottelupäivät käsittelivät lähikalastuspaikkojen merkitystä vapaa-ajankalastukselle.
SVK nimesi ensimmäistä kertaa Vuoden lähikalastuspaikan. Vuoden 2012 lähikalastuspaikaksi valittiin Tampere.
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Lähikalastuspaikkojen tunnetuksi tekemiseksi ja kehittämiseksi valmisteltiin hankesuunnitelma.

MATKAILUTOIMINTA
Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita
esittelemällä ja toimimalla yhteistyössä matkailuyritysten ja -keskusten, Metsähallituksen
opastus- ja luontokeskusten sekä kuntien matkailuorganisaatioiden kanssa. Yli 30 matkailuyritystä toimi järjestön jäsenetukohteina. Jäsenetukohteiksi liittyi uusia toimijoita
majoituksen ja kalastusopaspalvelujen sektoreilta.
SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin Matkailun sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastuslupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kalastuskohteista, Vapaaajan Kalastaja -lehden lukijamatkoista ja jäseneduista.
LaatuApajat -kalastuskohteiden internet-sivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin omana osanaan järjestön matkailun verkkosivuja. Yleistietojen päivityksen lisäksi sivustolle lisättiin
uusia kuvia kohteista. Sivustolla esiteltiin yhteensä 65 eri kalastuskohdetta eri puolilta
Suomea. Kohteiden luokittelussa huomioitiin palvelut, kalasto ja ympäristö. Eri kalastuskohteiden sivuilla vierailtiin yhteensä kymmeniätuhansia kertoja. LaatuApajat-sivusto oli
vuonna 2012 järjestön kotisivujen selatuin yksittäinen neuvonnallinen tietosivusto.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kolme. Kotimaan lukijamatka
järjestettiin 2.–6.7. Lappiin Kairijoelle. Matkalla kalastettiin Savukosken Kairijoella ja
sen sivujoilla. Pohjoismainen ulkomaan lukijamatka järjestettiin Ruotsiin Gällivaren
Akkajaurelle 16.–20.4. Matkalla pilkittiin rautua, taimenta ja siikaa alueen järvillä. Toinen
ulkomaan lukijamatka järjestettiin 11.–18.11. Espanjaan Teneriffalle. Matkalla harjoitettiin
syvänmerenkalastusta Atlantilla paikallisten kalastusoppaiden johdolla. Lukijamatkojen
yhteydessä tiedotettiin ennakkoon kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoista julkaistiin kohteita esittelevät artikkelit Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä. Matkoille osallistui noin 40 henkilöä.
Matkailijat kalassa – luvat kunnossa -opasta jaettiin tilausten perusteella kolmena eri
kieliversiona (ruotsi, englanti ja venäjä) Metsähallituksen opastuspisteisiin sekä muille
kalastuslupien myynnin ja neuvonnan parissa työskenteleville yhteistyökumppaneille.
Oppaan sisältönä esitellään Suomen kalastuslupajärjestelmä, kalojen rauhoitusajat ja alamitat, usein kysyttyä sekä neuvontajärjestöjen ja viranomaisten yhteystiedot. Opas palvelee
kalastuslupien myynnin ja matkailun asiakaspalvelun sektoria. Kalastuslupajärjestelmän
opas oli myös luettavissa ja ladattavissa neljällä eri kielellä SVK:n kotisivuilla. Opas
päivitettiin tilinumeroiltaan uudistuneiden kalastuksenhoitomaksujen ja läänikohtaisten
viehekalastusmaksujen osalta.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin kalastuskohteita. Vapaa-ajankalastajan kalenterissa
tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä.
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JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUUT TIEDOTTAMINEN
Vapaa-ajan Kalastaja
Keskusjärjestö julkaisi Vapaa-ajan Kalastaja -nimistä jäsenlehteä. Lehti ilmestyi 6 kertaa,
joista yksi oli tuplanumero. Lehden painos oli keskimäärin 44 000 kpl.
Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa mm. 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 kpl.
Laadittiin lehden vuoden 2013 sisältösuunnitelma ja kansikuvasuunnitelma sekä alustava
sisältösuunnitelma vuodelle 2014. Lisäksi jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä
ja aloitettiin lehtiuudistuksen suunnittelu.

Julkaisut
Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 4000 kappaleen painoksena.
Julkaistiin uudet kalankäsittelyesitteet mateen nylkemisestä ja kalojen alkukäsittelystä
kumpikin 10 000 kpl painoksina. Julkaistiin uusi kalankäsittelyn Z-CARD-muotoinen
taskutieto-opas 20 000 kappaleen painoksena. Julkaistiin askarteluopas kalakerhoihin 3000
kappaleen painoksena. Julkaistiin kestävän verkkokalastuksen opas sähköisenä kotisivuilla.
Julkaistiin vastuullisen vapaa-ajankalastajan -esitesarjaan neljä esitettä (kalojen vapauttaminen, saaliskalojen valinta, kestävä verkkokalastus, lohikalat ja vastuullinen kalastus)
kukin 10 000 kappaleen painoksena. Lisäksi suunniteltiin uusia kalankäsittelyesitteitä.
Uusintapainokset julkaistiin lisäksi seuraavista julkaisuista:
• Kireitä siimoja -kirjanen, 20 000 kpl
• Vapaa-ajankalastuksen eettiset säännöt 10 000 kpl
• Kalastajan siimat, 10 000 kpl
• Kalastajan solmut, 10 000 kpl
• Lasten ympäristöopas, 10 000 kpl
• Lapsen kanssa kalaan turvallisesti, 10 000 kpl
• Käsittele saaliskalasi -esitesarja, 4 esitettä, kukin 10 000 kpl
• Lähde kalaan -esitesarja, 8 esitettä, kukin 10 000 kpl
• Kalastus on kivaa 10 000 kpl
Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin. Vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja. Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla oli 162
682. Keskustelufoorumiin käyntikertoja kertyi 107 746. Lisäksi ylläpidettiin keskusjärjestön
Facebook-sivua, jolla oli 1100 ”tykkääjää”.
SVK:n YouTube-kanavalle asennettiin viisi uutta videota. Videoiden aiheina olivat kalojen vapauttaminen, kirjolohen fileointi, yksihaarakoukkujen käyttö, valtakunnallinen
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kalastuspäivä sekä vastuullinen perhokalastus. Kanavan soittolistalle koottiin aihepiireittäin
parhaita ja informatiivisimpia kalastusvideoita.
SVK:n YouTube-sivustolla olevia videoita katsottiin vuoden 2012 aikana yhteensä 59 407
kertaa.
Vapaa-ajankalastajien kirjastossa on yhteensä 54 kaikkien vapaasti luettavissa olevaa
julkaisua.

Muu tiedottaminen ja koulutus
Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille
laadittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä postitettiin jäsenseuroille 6. Vapaaajankalastajapiireille lähetettiin kymmenkunta kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti 43. Neuvontahenkilöstölle järjestettiin koulutustilaisuus kuvaamisesta.
Aloitettiin seurojen nettisivujen tekokurssin järjestelyt.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 91 ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja
-hankkeen nimissä perustettiin suurkalakilpailuun myös vapautussarja sekä palkittiin paras
vapautuskuva.
Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

Messut
Keskusjärjestö otti omalla messuosastolla osaa Kalastusmessuihin (osa GoExpoa) Helsingissä 2.–4.3. (kävijöitä messuilla 41097), Lapsi-messuihin Helsingissä 27.–29.4. (kävijöitä
messuilla 53 455), Perho-messuihin Tampereella 16.–17.4. (kävijöitä messuilla noin 2500)
sekä Riihimäen Erämessuihin 7.–10.6. (kävijöitä messuilla 40 452). Riihimäen Erämessuilla
kävijämäärää SVK:n osastolla mitattiin ns. karkkimittarilla. Sen perusteella osastollamme
vieraili noin 7500 kävijää.
Keskusjärjestö osallistui myös Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Meri
kutsuu -messuille 8.–11.3. Turussa (kävijöitä noin 9 000). Lisäksi avustettiin muita alueellisia toimijoita niiden järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

3 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja sen hallituksen
sekä kansainvälisen 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.
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Ruotsin Sportfiskarna -järjestön kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen
suojelemiseksi ja kalastusmatkailun edistämiseksi ja Norjan Norges Jeger- og Fiskerforbundin kanssa Tenojoen lohen suojelemiseksi.

4 KILPAILUT
VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Kilpailutoimikunta valitsi Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi Heikki Kulmalan PohjoisKarjalasta.

KANSALLISET KILPAILUT
Kansallinen kilpailutoiminta jatkui vuonna 2012 vilkkaana. SM-tason kilpailuiden lisäksi
kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät yhteensä useita tuhansia kalastuskilpailuja. Kaikkien
kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehden kilpailusivut julkaistiin numeroissa 3 ja 6.
SM-pilkki kisattiin 11.3. Lohjanjärvellä. Kisaan otti osaa noin 1820 pilkkijää ja järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastapiiri ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-kiiskipilkintä käytiin 18.3. Säkylässä. Kilpailuun osallistui vain 95 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-mormuska pilkittiin 24.3. Lempäälässä. Kilpailuun osallistui yli 100 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Lempäälän Kalakerho ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja
-lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-lohipilkki kisattiin 27.3. Kuopion Iso-Valkeisella. Kisa keräsi yhteensä 581 kilpailijaa.
Kisajärjestelyistä vastasi Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri sekä Puijon Pilkki ry.
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.
Lajissaan ensimmäinen SM-särkipilkki kisattiin 15.4. Kuusamonjärvellä. Kilpailuun osallistui 302 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Kuusamon Uistinseura ry. Tulokset on julkaistu
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-rautupilkki pilkittiin 21.4. Inarin Tuulispääjärvellä. Kisaan osallistui jälleen 126
kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Ivalon Erämiehet
ry ja TEM’S ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4 sekä SVK:n
kotisivuilla.
SM-kelluntarengasperhokalastus käytiin 30.6. Vekaranjärven Ahvenlammella. Kisaan
osallistui 13 perhokalastajaa. Kisajärjestelyistä vastasi Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät.
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
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SM-soutu-uistelu soudettiin 16.6. Nurmeksen Pielisellä. SM-kisaan osallistui 38 venekuntaa, ja kisajärjestelyistä vastasi Nurmeksen Kalamiehet. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-kilpaonki käytiin 14.–15.7. Saimaan kanavalla. Kisaan osallistui yhteensä 99 kilpailijaa. Samalla ratkottiin vuoden 2013 MM-seurajoukkue. Kilpailujen järjestäjänä toimivat
vuoden 2012 MM- ja EM-joukkueet. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä
6 ja SVK:n kotisivuilla.
Lahden Vesijärvellä 28.7. järjestettyyn SM-heittouistelukisaan osallistui 27 venekuntaa.
Järjestelyistä vastasi Lahden Onki Team. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SVK:n vetomestaruuskisat vedettiin 29.7. Lahden Vesijärvellä. Kilpailuun osallistui 20
venekuntaa. Kisajärjestelyistä vastasi Lahden Onki Team. Tulokset on julkaistu Vapaaajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-onki järjestettiin 5.8. Saimaan kanavalla. Kilpailuun osallistui runsaat 800 onkijaa.
Järjestelyistä vastasivat SVK:n kilpaonkijat ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri.
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
Veneonginnan SM käytiin 11.8. Alavetelin Seljeksessä. Kilpailun osallistui 27 venekuntaa.
Järjestelyistä vastasi Alavetelin Seudun Urheilukalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta käytiin jälleen kaksiosaisena: 12.8. Saimaan kanavalla ja 29.–30.9. Lempäälän kanavalla. Ensimmäiseen osakilpailuun osallistui
yhteensä 42 kilpailijaa, joista 32 osallistui yleiseen sarjaan, 6 naisten sarjaan ja 4 nuorten
sarjaan. Maajoukkuekarsinnoissa ratkottiin seuraavan vuoden edustusjoukkueet MM- ja
EM-kisoihin. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat Lappeenrannan Pilkkijät ja Lempäälän
Kalakerho. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
Nuorten SM-Perho perhosteltiin 18.–19.8. Oulun Mustalammella. Kilpailuun osallistui
7 nuorta. Järjestelyistä vastasi Oulunseudun Perhokalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaaajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-tasolla lajissaan ensimmäiset naisten perhokisat käytiin 25.–26.8. Pomarkun Kynäsjoella. Kilpailuun osallistui 10 naista. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä
6 ja SVK:n kotisivuilla.
Nuorten SM-toimintakilpailu käytiin 25.–26.8. Rusutjärven leirikeskuksessa Tuusulassa. Järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri. Kilpailuun osallistui
8 joukkuetta viideltä eri piiriltä. Kisavoittoon ylsi Lounais-Suomen 1. joukkue. Tulokset
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-perhon finaali käytiin 1.–2.9. Kuusamon Ylä-Kitkalla ja alueen järvillä. Kisajärjestelyistä vastasi Siilasmajan Kilta yhdessä muiden seurojen kanssa. Tulokset on julkaistu
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 sekä SVK:n kotisivuilla.
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Epäviralliset MM-tuulastuskilpailut iskettiin tällä erää 14.9. Hartolan Jääsjärvellä, ja kisa
keräsi yhteensä 23 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-tuulastuskisa järjestettiin 15.9. Hartolan Jääsjärvellä. Kilpailu keräsi peräti 33 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu kisattiin 22.–23.9. Enonkosken Pirttilahdella.
Kisaan osallistui 16 joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat.
Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-laituripilkki pilkittiin 23.9. Kotkassa. Kisa kiinnosti miltei 400 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Kotkan Kalamiehet yhdessä Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin
kanssa. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-perhonsidonta käytiin 27.–28.10. Joensuussa. Nuorten alle 15 v. sarjaan osallistui 3,
ja alle 18 v. sarjassa oli 5 kilpailijaa. Yleiseen sarjaan otti osaa 11 ja Lohiperho-sarjaan 15
perhonsitojaa. Joukkueita oli 5. Järjestelyistä vastasi Joensuun Perhokalastajat. Tulokset
on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 7 ja SVK:n kotisivuilla.
SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 17.11. Seinäjoella. Yleiseen sarjaan otti osaa 7 ja
nuorten sarjaan 3 joukkuetta. Yleisen sarjan voitti Lakeuden Urheilukalastajat ja nuorten
sarjan Uudenkaupungin Kalaveikot. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä
1/2013 ja SVK:n kotisivuilla.

KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM -tason
kilpailuihin.
Mormuskoinnin MM-kilpailu pilkittiin 10.–11.2. Kazakstanin Almatyssa. Suomen
joukkueen muodostivat Seppo Pönni, Vesa Kuusela, Aarne Keurulainen, Pertti Palhomaa,
Kimmo Lintilä ja Petri Ahola. Päävalmennustehtävät hoiti Harri Nikula, ja kapteenina toimi
Tapani Kurki. Kisoihin osallistui tällä erää 11 maata. Valko-Venäjä vei voiton, ja Suomen
joukkue sijoittui 10:nneksi. Paras suomalainen oli Kimmo Lintilä, sijalla 18. Kilpailusta on
kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 3–4, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla
Pohjoismaiden pilkkimestaruus kisattiin 25.2. Ruotsin Falunissa. Suomi jäi maiden
välisessä kisassa hopealle. Suomen joukkueeseen kuuluivat (miehet) Harri Mansikkala,
Raine Kortet, Seppo Jyrkinen, (miesveteraanit) Markku Marjomaa, Matti Jauhiainen, Tapani
Hovatov, (naiset) Heidi Alisalo-Liukkonen, Jaana Väänänen, Päivi Karhunen, (naisveteraanit) Ensi Aikio, Inkeri Ruokolainen ja Raija Kortelainen, (miesjuniorit) Pekka Riipinen,
Kalle Ruth ja Esa Pekka Rautiainen, (naisjuniorit) Emmi Vihtalahti, Pauliina Salmela ja
Jenna Niskanen. Kapteenina toimi Anssi Vainikka. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 3–4, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.
EM-perhokalastus kilpailtiin 13.–20.5. Portugalissa. Suomen joukkueessa kalastivat
Antti Vappula, Ville-Antti Jaakkola, Heikki Kurtti, Ville Kivimäki ja Janne Pirkkalainen.
Joukkue sijoittui kilpailussa 8:nneksi. Paras suomalainen oli joukkueen kapteeni Antti
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Vappula, sijalla 34. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6, ja tulokset
on julkaistu SVK:n kotisivuilla.
Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa kisattiin 2.–3.6. Cabecaossa, Portugalissa.
Suomen edustajana oli Team F.I.S.H., johon kuului Simon Gray, Matti Sakkara, Seppo
Pönni, Timo Ylitalo ja Ville Rämä. Kapteenina toimi Petri Hakamäki. Joukkue ylsi sijaluvulle 11. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.
MM-perhokalastus käytiin 3.–10.6. Sloveniassa. Suomi ylsi sijalle 10. Jarkko Suominen
oli viime vuoden tapaan paras suomalainen, sijoittuen hienosti 12:nneksi. Suomen joukkueeseen kuuluivat Jarkko Suominen, Kalle Auramaa, Saku Nieminen, Jyrki Hiltunen ja Tapio
Penttilä. Kapteenina toimi Ilkka Pirinen, ja varamiehenä oli Ville Ristolainen. Kilpailusta
on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.
EM-kilpaonki käytiin 23.–24.6. Espanjan Méridassa. Suomen joukkueeseen kuuluivat
Ekroth, Pekka Rintamaa, Seppo Vähäsarja, Tapio Tapaninen ja Ville Lehtinen. Varaonkijana oli Ville Rämä sekä kapteeneina Petri Hakamäki ja Timo Ylitalo. Henkilökohtaisessa
sarjassa paras suomalainen oli Seppo Vähäsarja, sijalla 51. Joukkueen sijoitus oli 21.
Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 6.
Suomi osallistui ensimmäistä kertaa nuorten MM-kilpaonkeen, sarjaan nuoret alle 23
vuotta. Kisat käytiin 28.–29.7. Slovenian Radecessa. Joukkueessa kilpailivat Juuso Tamminen, Tero Kankaanpää, Rami Kankaanpää ja Jere Pylsy. Kapteenina toimi Mika Pylsy ja
huoltajina Mika Kankaanpää sekä Raimo Pylsy. Paras suomalainen oli Tero Kankaanpää,
sijalla 53.
Naisten kilpaonginnan MM-kilpailut ongittiin 25.–26.8. Alankomaiden Leeuwardenissa.
Suomen joukkueeseen kuuluivat Jaana Vetikko, Liisa Paavilainen, Sarianne Snellman,
Riitta Isokorpi ja Stina Koivisto. Kapteenitehtävät hoiti Oskari Rapeli. Huoltotehtävistä
vastasi Hannu Paavilainen. Suomalaisista parhaiten onnistu Sarianne Snellman, sijoittuen
hienosti sijalle 44. Joukkuekisassa Suomi jäi sijalle 15. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaaajan Kalastaja -lehdessä 7, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.
Miesten MM-kilpaonki käytiin 15.–16.9. Uherské Hradištěssa Tsekissä. Joukkueeseen
kuuluivat Seppo Pönni, Matti Sakkara, Jouni Lillman, Jari Seppälä ja Tapio Tapaninen
sekä kapteenina ja huoltajana Timo Ylitalo ja Petri Hakamäki. Paras suomalainen oli
Jouni Lillman sijalla 89. Joukkue sijoittui sijalle 28. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan
Kalastaja -lehdessä 7, ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.

5 JÄRJESTÖ, HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
JÄSENET
Keskusjärjestön jäseniä olivat 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, EteläSavon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen
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Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen
Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin kuului yhteensä 575 seuraa.
Järjestön henkilöjäsenmäärä vuoden 2012 aikana oli 46 688 henkilöä, ja 31.12.2012
jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli 43 120 henkilöä.

KOKOUKSET
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 28.4. Helsingissä.
Syyskokous pidettiin 25.11. ja syysneuvottelupäivä 24.11. Tampereella.
Syyskokous hyväksyi järjestön toimintastrategian vuosille 2013–2016.

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, JukkaPekka Kynsijärvi, Jarmo Niitynperä, Tapani Pihlajamäki ja Juha Pölkki. Sihteerinä toimi
Ilkka Mäkelä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa, joista kolme oli
sähköpostikokousta.
Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Väisänen, Ismo Koivula, Eero Hakala, Reijo Lähteenmäki, Jussi Aaltonen ja Anssi Vainikka sekä 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 kerran. Lajikohtaisissa
jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Jussi
Rossi, Veijo Halminen, Elmo Olkkola (loppuvuodesta Elisa Saarela) ja Kyösti Kauppinen;
onkijaosto: Jorma Jantunen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Seppo Pönni, Sarianne
Snellman ja Jaakko Knaapila; perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK),
Janne Pirkkalainen, Juha Viista, Mika Hiltunen, Petri Virolainen ja Kari Salmi; uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Raimo Loukonen, Juha
Kosonen ja Jukka Mantsinen. Uistelu-, pilkki- ja onkijaostot kokoontuivat vuonna 2012
vain kerran. Perhojaosto piti yhden puhelinkokouksen.
Matkailutoimikuntaan kuuluivat Eero Kokkarinen (pj), Teuvo Koskinen, Leena Alitupa,
Mikko Ilmen ja Petter Nissen (sihteeri/SVK). Toimikunta piti yhden puhelinkokouksen.
Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Kultanen-Mäkinen ja jäseninä Anna-Liisa Römpötti, Tapani Hyvönen, Mervi Haahti, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen,
Jukka Vetikko (vpj.) sekä sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.
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Viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohtaja Jouko Keto,
Ilkka Lehtinen, Kati Holopainen, Juha Pölkki, Mikko Salokannel ja sihteerinä Jaana
Vetikko.
Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat Markku
Nieminen, Ilkka Mäkelä, Jouko Keto, Reijo Kallunki ja Stina Koivisto. Sihteerinä toimi
lehden toimitussihteeri Jaana Vetikko ja puheenjohtajana päätoimittaja Veli-Matti Saksi.

TYÖNTEKIJÄT
Keskusjärjestössä työskentelivät
• jäsensihteeri Eila Mononen toimenkuvanaan jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksulaskutus sekä -tilitykset
• toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä toimenkuvanaan hallinto, vapaa-ajankalastuksen
edistäminen sekä kansainväliset asiat
• kalatalouskonsulentti Petter Nissén toimialueena Lapin ja Oulun läänit ja toimenkuvanaan 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 Lounais-Suomi ja
toimenkuvanaan nuoriso ja perhetoiminta
• kalatalouskonsulentti Risto Tarikka toimenkuvanaan kalavedenhoito ja kalastusaluetoiminta, toimialueena Etelä- ja Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, vuorotteluvapaalla
1.5. –23.12.
• kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimialueena Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi ja
Päijät-Häme ja toimenkuvanaan nuorisohankkeet ja seurojen nuorisotoiminta
• tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan Vapaa-ajankalastaja -lehden toimittaminen,
suurkalat sekä tiedottaminen
• kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimialueena Etelä- ja Kaakkois-Suomi ja
toimenkuvanaan messut, kilpailut, markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta sekä
• Jan-Peter Pohjola vuorotteluvapaan sijaisena 1.5.–23.12.
Vakituisten työntekijöiden lisäksi olivat palkattuina nuorten kalastuksenohjaajina Marko
Ruuskanen Hämeessä, Ville Esterinen Etelä-Savossa sekä Veikko Karinkanta ja Eero Mäki
Kaakkois-Suomessa ja Olli Lahtinen Keski-Suomessa.
Koulujen luonto- ja kalakerhot -hankkeen työntekijänä oli Pekka Kinnunen 31.3. saakka
ja sen jälkeen Marko Ruuskanen.

TOIMIPAIKAT
Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie 2–6 A 11 Helsingissä yhteistiloissa Vapaa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Tämän lisäksi aluetyöntekijöille
oli vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Mikkelissä, Liperissä, Kuortaneella ja Viialassa.
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TALOUS
Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastuksenhoitomaksuvaroilla, eri hankkeisiin kohdistuneella 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 Stefan Snickars ja Tapio Lönn.

JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ
SVK oli Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA), kansainvälisen kilpailukalastuksen järjestön (CIPS) ja sen perhokalastuksen (FIPS mouche) ja makean veden kalastuksen
(FIPS ed) lajiliittoihin.
SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalautakuntaan sekä Ulkoilufoorumiin.
SVK oli Palvelutyönantajien jäsen.

6 LAUSUNNOT JA KANNANOTOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lausunto asetusluonnoksesta lohenkalastuksen rajoittamiseksi Itämeren pääaltaalla,
5.12.2012
Lausunto päätösluonnoksesta meritaimenen kalastusrajoituksiksi Suomenlahden
yleisvesialueilla, 18.10.2012
Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioesitys vuodelle 2013, Maa- ja
metsätalousministeriön hallinnon pääluokka/ kalatalous, 17.10.2012
Lisäykset lausuntoon ehdotuksesta Itämeren vuoden 2013 kalastuskiintiöiksi,
16.10.2012
Lausunto ehdotuksesta Itämeren vuoden 2013 EU:n kalastuskiintiöiksi, 12.10.2012
Lausunto ehdotuksesta Itämeren vuoden 2013 EU:n kalastuskiintiöiksi, 8.10.2012
Lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle
2013, 7.9.2012
Lausunto kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä,
24.5.2012
Lausunto asiakirjasta ”Suomen merenhoitosuunnitelman valmisteluun kuuluva
merenhoidon nykytilan arvio, hyvän tilan määritys sekä ympäristötavoitteet ja
indikaattorit”, 15.5.2012
Lausunto kalastuksenvalvontakokeen suorittamisesta, kalastuksen valvojaksi
hyväksymisestä ja kalastuksenvalvojamerkistä perittävistä maksuista, 13.4.2012
Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi EU:n yhteisen kalastuspolitiikan
uudistamiseen (U30/2011 VP), 10.4.2012
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•
•
•

•
•
•
•

Lausunto hakemuksesta käyttää kiellettyä pyydystä tai pyyntitapaa saimaannorpan
esiintymisalueilla, 16.3.2012
Lausunto hallituksen selvityksestä Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta
ja EU-politiikasta, 13.3.2012
Lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta,
13.2.2012
Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastusasetuksen
muuttamisesta, 9.2.2012
Eriävä mielipide kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän mietintöön, 7.2.2012
Iktyonomien koulutus on turvattava Turun ammattikorkeakoulussa, 6.2.2012
Lausunto ehdotuksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoksi, 30.1.2012

Helsingissä 6.4.2013
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus

Toimintakertomus on hyväksytty 27.4.2013 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokouksessa.

LIITE
Raportti maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2012 tulostavoitteiden toteuttamisesta
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