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Tiivistelmä
Vuosi 2014 oli keskusjärjestön 15. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaaajankalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsen Suomen Urheilukalastajain Liitto.
Henkilöjäseniä vapaa-ajankalastajapiirien 547 kala- ja eräseurassa oli 43 343, ja jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden lopussa yhteensä 40 498.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksen harrastajien
yhteinen järjestö.
Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista kalastusta suosittuna
suomalaisena luontoharrastuksena, jonka edellytysten turvaamiseksi järjestö toimii vesiensuojelun, kestävän kalakantojen hoidon ja toimivien kalastuslupajärjestelmien puolesta.
Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta kalataloushallinnossa ja -tutkimuksessa yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja alan muiden järjestöjen kanssa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvuuksia ovat maankattava kalaseurojen
verkko, suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta.
Vuonna 2014 keskusjärjestön toimintaan sisältyi muun muassa seuraavaa:

Kalastusmestareilla yli 500 000 katsojaa
SVK tuotti Yle TV2:n esittämän Kalastusmestarit -ohjelman. Ohjelma keräsi keskimäärin
yli 90 000 katsojaa yhtä jaksoa kohden ja yhteensä yli 500 000 katsojaa. Kalastusmestari
oli esitysajankohtansa suosituin nuorten ohjelma ja tv-historian katsotuin suomalainen
nuorille suunnattu kalastusohjelma.
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SVK:n ja sen jäsenjärjestöjen leireille ja muihin kalastustapahtumiin osallistui yhteensä
29 800 lasta ja nuorta. Tapahtumien järjestämiseen osallistui työntekijöiden lisäksi yhteensä
noin 2 000 kalaseurojen jäsentä.

Oppaita ja esitteitä lapsille ja aikuisille
Uudistettu Vapaa-ajan Kalastaja - jäsenlehti ilmestyi 6 kertaa (painos 43 000 kpl). Aikuisille kalastuksen harrastajille jaettiin lähes 20 erilaista esitettä ja opasta, yhteensä noin
200 000 kpl. Lapsille ja nuorille tuotettiin oppaita ja esitteitä, ja kaikkiaan niitä jaettiin
40 000 kpl.
Käyntikertoja kotisivuilla oli 209 052 ja lasten ja nuorten Fisuun.fi -sivuilla 11 671. Keskustelufoorumilla käyntejä kertyi 36 974, ja Facebook-sivuilla oli 2124 tykkääjää.
SVK:n YouTube-sivuston videoita katsottiin yhteensä 70 011 kertaa.
Vapaa-ajankalastajien kirjastossa on yhteensä 56 kaikkien vapaasti luettavissa olevaa
julkaisua.
SVK osallistui kaikille tärkeimmille alan messuille, ja sen osastolla vieraili 20 000 messuosastovierasta

SVK toimi vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta kansallisesti ja
kansainvälisesti
SVK jatkoi vastuullisen vapaa-ajankalastajan hanketta (www.vapaa-ajankalastaja.fi/
vastuullinen), jonka kotisivuilla voi perehtyä vastuullisen kalastuksen periaatteisiin ja
myös henkilökohtaisesti tehdä vastuullisen kalastuksen sitoumus.
EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestöjen ja Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa. Esillä olivat muun muassa EU:n
yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, vesivoimarakentaminen ja vesipuitedirektiivi sekä
yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen liittyvä saaliin poisheittokiellon toteuttaminen
Itämeren alueen kalastuksessa.

Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä
SVK järjesti 23 kalastuksen SM-kilpailua, ja sen joukkue osallistui yhdeksään MM-, EM- ja
PM-tason kalastuskilpailuun. Kilpailuissa kertyi yhteensä noin 350 000 osallistumiskertaa.
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KERTOMUS VUODEN 2014 TOIMINNASTA
Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintastrategia vuosille 2013–2016,
hyväksytty toimintasuunnitelma ja MMM:n järjestölle antamat tulostavoitteet. Raportti
tavoitteiden toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä.
Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja
niiden 547 jäsenseuraa yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja 11 työntekijän kanssa.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita kalastusalan hallinnon ja järjestöjen ohella olivat lasten ja
nuorten järjestöt, luontojärjestöt, Metsähallitus ja kalastusalan kaupalliset lehdet.

1 LAPSET, NUORET JA PERHEET
KOULUTUS, LEIRIT, KILPAILUT JA MUUT TAPAHTUMAT
Nuorisotoimijoiden sekä nuorten vetäjien koulutustilaisuuksia järjestettiin kaksi. Itäiseen koulutukseen 21.–22.11. Kuopiossa osallistui 11 aikuista sekä viisi nuorta. Läntisessä
koulutuksessa Lapualla 28.–29.11. osallistujia oli 12 aikuista sekä viisi nuorta. Koulutuksiin
osallistui paljon ensimmäistä kertaa koulutettavia nuoria aikuisia.
Keskusjärjestön valtakunnallisia leirejä järjestettiin kolme. Valtakunnalliselle pilkkileirille
28.2.–2.3. Rantasalmella osallistui 20 nuorta. Nuorten kesäleiri Pomarkun Kynäsjoella
keräsi 27 osanottajaa. Lisäksi Kaverin Kanssa Kalaan -kampanjan valtakunnalliselle leirille
Porkkalan Rafsön saarelle 28.–31.7. osallistui 31 lasta sekä vanhempaa.
Keskusjärjestön järjestämien leirien lisäksi piirien ja jäsenseurojen järjestämiä leirejä oli
noin 120, joihin osallistui noin 1800 nuorta. Talven pilkkileireistä osa peruuntui huonojen
jääolosuhteiden vuoksi.
Seuroja kannustettiin nuorten kerhojen käynnistämiseen Kalakerhot Käyntiin -kilpailulla. Kilpailuun hyväksyttiin mukaan 10 seuraa. Kilpailuun osallistuneet seurat järjestivät
yhteensä noin 150 kerhoiltaa tai muuta kerhotapahtumaa. Nuorten osallistumiskertoja
kertyi yhteensä noin 1 500. Kerhojen ulkopuolissa tilaisuuksissa kilpailuun osallistuneet
seurat tavoittivat noin 3 000 nuorta. Erityisesti toiminta koulujen kanssa oli aktiivista.
Tulokset: 1. Raahen Merionkijat, 2. Äänekosken Tärppi, 3. Anttolan Vapaa-ajankalastajat.
Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat CAB-Coatings Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab
sekä Samfishing Oy.
Kalastusseurojen onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 100. Keskusjärjestö toimitti järjestäjille neljä mitalisarjaa per tilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui arviolta 3 000 henkilöä,
joista 2 500 oli nuoria.
Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Sastamalassa Sorjan kesäsiirtolassa 30.–31.8.
Kilpailuun osallistui kahdeksan joukkuetta. Kilpailun voitti Etelä-Suomi, toiseksi sijoittui
Etelä-Savo ja kolmanneksi Kaakkois-Suomen joukkue.
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Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä kuudetta vuotta.
Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 73 ja hopeisen merkin 16 nuorta. Kultaisen harrastemerkin on suorittanut yksi henkilö.
Nuorten vaapunvärityskilpailuun osallistui noin 200 nuorta. Kilpailun voitti 13-vuotias
Mikko Lähteenmaa Lahdesta. Vuosivaappua teetettiin 400 kappaletta. Vaappumallina toimi
Nils Master Haka DD. Yhteistyökumppanina kilpailussa toimi Finlandia Uistin.
Nuoria innostettiin kalastukseen kirjoittamalla artikkeleita Vapaa-ajan Kalastajan nuorten sivuille ja Fisuun.fi-sivuille. Järjestön keskustelusivuilla kalajuttu.com-osoitteessa oli
nuorille oma osio. Keskustelusivuilla oli vuoden vaihtuessa noin 1 040 rekisteröitynyttä
käyttäjää.
Kalakummien ja nuorisotyön aktiivien palkitsemisjärjestelmä oli käytössä toista vuotta.
Huomionosoituksen sai 13 (1/piiri) nuorisotoiminnassa ansioitunutta henkilöä.

HANKKEET
Kaverin Kanssa Kalaan -hanke (KKK). Vuosi 2014 oli KKK-hankkeen teemavuosi,
jonka nimi oli ”FISUUN!!”. Tavoitteena oli nostaa kalastuksen imagoa trendikkäänä
nuorten harrastuksena. Hankkeen uutena julkkiskalakummina aloitti hiphop-artisti Spekti.
Keskeisinä yhteistyökumppaneina olivat kalastusvälineiden valmistajat, jotka lahjoittavat
runsaasti tapahtumissa jaettavaksi tarkoitettuja vieheitä ja muita välineitä.
Valtakunnallinen pilkkiviikko järjestettiin viikolla 12. Lauhan ja lyhyen talven takia
50 suunnitellusta tapahtumasta toteutui 10. Niissä oli kävijöinä 1 000 lasta ja nuorta sekä
talkoolaisia 50 henkeä. Poikkeuksellisesta talvesta johtuen oli tapahtumien pääteemoina
pilkkimisen niksien ohella myös jääturvallisuus.
Kalakummikoulutukset järjestettiin 11 vapaa-ajankalastajapiirissä kevään 2014 aikana.
Koulutuksiin osallistui 187 kalakummia. Koulutustilaisuuksien järjestämisestä vastasivat
keskusjärjestön omat työntekijät. Koulutuksia varten laadittiin hankesuunnitelman mukaisesti päivitetty kummikoulutusmateriaali. Se sisälsi Kalakummin ABC 2014 -oppaan,
jossa oli ohjeita nuorisotapahtumien järjestämiseen sekä tarkempaa tietoa toimintavuoden
teemoista ja uusista toiminnoista. Lisäksi kummeille teetettiin kalakummilippalakit ja
Finlandia Uistimen erityisvalmisteiset Kalakummi-signeeratut vaaput motivaation ylläpitämiseksi.
Kalakummit kiersivät kouluilla järjestäen opetustuokioita ja koululaisten onkitapahtumia. Lisäksi kalaseurat ja vapaa-ajankalastajapiirit, apunaan SVK:n työntekijät, järjestivät
kalastustapahtumia. Raportoituja tapahtumia ja tempauksia oli 140, joihin osallistui 8 500
lasta ja nuorta sekä 7 000 aikuista. Talkoolaisia tapahtumissa oli 850.
Hankkeessa toteutettiin kuusiosainen (á 30 min) Kalastusmestari tv-ohjelma. Se kuvattiin
keväällä 2014 ja esitettiin kesä–heinäkuussa Yle TV2 -kanavalla. Päälähetykset esitettiin
perjantaisin ja uusinnat lauantaisin. Lisäksi jaksot olivat katsottavissa myös Yle Areenassa.
Kalastusmestari oli osa nuorison suosimaa Mestarit-ohjelmasarjaa. Tilaaja oli Yle Lapset ja
Nuoret ja tuottaja Story Of Sports Oy. Kalastusmestari-ohjelma keräsi keskimäärin yli 90
000 katsojaa yhtä jaksoa kohden ja kokonaiskatsojaluku oli yli 500 000. Kalastusmestari
oli esitysajankohtansa suosituin nuorten ohjelma ja tv-historian katsotuin suomalainen
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nuorille suunnattu kalastusohjelma. Ohjelmaa katsoivat odotetusti pääasiassa lapset ja
nuoret, mutta noin kolmannes katsojista oli nuoria aikuisia.
Vapapäivänä 7.6. kutsuttiin kaikki alle 18-vuotiaat kalaan Metsähallituksen hallinnoimille
vesialueille. Päivän aikana kaikki Metsähallituksen hallinnoimat kalastuskohteet olivat
maksutta nuorten käytettävissä. Kalakummeja oli opastamassa nuoria 14 erityiskalastuskohteella. Vapapäivä keräsi kalastuskohteisiin 700 nuorta, ja lisäksi tapahtumapaikoilla
oli mukana satoja aikuisia.
Keväällä 2014 avattiin lapsille ja nuorille tarkoitetut ja suunnitellut omat kalastusnettisivut www.fisuun.fi. Sivut rakennettiin niin, että ne ovat helposti käytettävissä myös
älypuhelimilla ja tableteilla. Sivut sisältävät muun muassa tietoa kaloista ja kalastuksesta,
kalastustapahtumista sekä leiri- ja reissuraportteja, videoita ja pelejä. Syksyn aikana kaksi
nuorta bloggaajaa aloitti kertomaan kalastusharrastuksestaan ja -reissuistaan. Fisuun-sivujen
yhteydessä otettiin käyttöön myös Facebook- ja Instagram-palvelut. Sivujen mainostamiseksi teetettiin 20 000 fisuun-tarraa, joita jaettiin tapahtumissa ja messuilla. Fisuun-sivuilla
vierailtiin 31 500 kertaa vuoden 2014 aikana. Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa 320
tykkääjää ja Instagramissa 50 seuraajaa.
Fisuun-sivuille perustettiin kalojen tunnistusklinikka, jossa keskusjärjestön työntekijät
auttoivat niin nuoria kuin aikuisiakin tunnistamaan saamiaan saaliskaloja. Käytännössä
klinikalle voi lähettää valokuvia ja sanallisia kuvauksia saaliista, jotka ovat jääneet tunnistamatta. Klinikalle saatiin lukuisia ”potilaita” ja tunnistuksen lisäksi kerrottiin aina
lyhyesti kyseessä olleen lajin ominaisuuksista ja tunnistusvinkeistä.
KKK-hankkeen teemakilpailut toteutettiin fisuun-sivuilla, ja niiden kohdeikäryhmänä
olivat erityisesti nuoret eli noin 10–17-vuotiaat. Kesän aikana toteutettiin kolme äänestyskilpailua, joihin tuli osallistumisia lähes 600. Riimittelykisassa nuorten piti riimitellä
kalastuksesta jatkamalla tarinaa: ”Se on taas kesä edessäpäin, ja unissani jo uuden enkkakalani näin…”. Kilpailun tuomareina olivat Spekti ja toinen hiphop-artisti Uniikki. Kisaan
osallistui 58 nuorta. Teemakilpailujen pääpalkintona oli paikkoja yhteiselle kalareissulle
Spektin ja Uniikin kanssa. Reissu toteutettiin syyskuun alussa Porvoon merialueella kahden kalastusoppaan kanssa. Muina palkintoina jaettiin kalastusvälineitä sekä räppäreiden
lahjoittamia cd-singlejä nimikirjoituksella.
Valtakunnallinen kalastuspäivä. Hankkeen vetovastuu oli Kalatalouden Keskusliitolla.
Aluetapahtumiin osallistui runsaasti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalastusseurojen jäseniä. SVK toimitti tapahtumissa jaettavaksi kalastusesitteitään.
Koulujen luonto- ja kalastuskerhot. 2014 luonto- ja kalastuskerhoja oli toiminnassa 18.
Metsästäjäliiton, Riistakeskuksen sekä 4H:n kanssa yhteisesti järjestettyä nuorten erä- ja
kalakerhotoimintaa jatkettiin, ja kerhoja eri puolilla maata toimi kuusi. Kerhoille jaettiin
onkivapoja, onkilaitetta sekä Askartele kalastusvälineitä -oppaita. Hankkeesta laadittiin
loppuraportti.
Kalastuskurssit koulujen opetusohjelmaan -hanke jäi vaille rahoitusta. Siitä huolimatta
SVK avusti viittä eri koulua järjestämään kalastusopetusta valinnaisena kurssina tai osana
perusopetusta.
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Vie isä kalaan. SVK:n sivustoa kaupunkien kalapaikoista täydennettiin muutaman uuden
kaupungin osalta. Sivusto siirretään jatkossa osaksi Lähelle Kalaan -hanketta.
Kadunvarrelta kalaan. Uudenmaan ELY -keskuksen rahoittamassa hankkeessa jaettiin
yhdessä Helsingin liikuntaviraston kanssa sekä suullista neuvoa että esitemateriaalia seuraavissa tapahtumissa: Venemessut, Lapsimessut, onkikoulut 2014 Vanhankaupunginkosken
suvannolla (800 lasta), Koskipäivä (noin 500 lasta, yhteensä 5 000 kävijää).

ALUEELLISET KALASTUKSENOHJAAJAT
Hämeen Kalakaveri-hankkeen osa-aikaiseksi työntekijäksi palkattiin iktyonomiopiskelija
Eetu Savilahti syyskuussa. Toiminnan käynnistyminen oli verkkaista, ja suurin osa kouluvierailuista sovittiin alkuvuoteen 2015. Toiminnan tuloksena järjestettiin 13 kalastustapahtumaa, joissa tavoitettiin 746 nuorta ja 52 aikuista.
Olli Lahtinen on toiminut kalastuksenohjaajana Keski-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin
alueella. Vuonna 2014 Olli opetti kalastusharrastuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja yhteensä 45 tilaisuudessa. Näissä tilaisuuksissa Ollin opastus tavoitti yhteensä 1 343 nuorta
ja 12 216 aikuista. Talkootunteja toiminnassa kertyi 971.
Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toimivat kalastuksenohjaajat Aki Hirvonen ja
Antti Heikkinen. He järjestivät toimintaa 2 072 nuorelle sekä 438 aikuiselle. Toimintaan
sisältyi koulujen kalastuspäiviä, kalakerhojen vetämistä sekä erilaisissa tapahtumissa
opastamista. Talkootyötunteja toiminnasta kertyi 171.
Päijät-Hämeessä kalastuksenohjaajana toimi Veikko Karinkanta järjestäen koulukäyntejä
ja onki- ja kalastustapahtumia yli 1 000 lapselle ja nuorelle. Apunaan hänellä oli 30 muuta
kalakummia ja kalaseurojen jäsentä. Loppusyksystä aloitettiin suunnittelut suurten lähikalastustapahtumien toteuttamiseksi Lahdessa ja Kotkassa vuonna 2015.

2 AIKUISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN
YMPÄRISTÖTOIMINTA
Indikaattorikalalajien havainnoinnista ja kalakantojen muuttumisesta tehtyä videota on
levitetty internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Videota on vuoden 2014 aikana katsottu
SVK:n Youtube-kanavalla ja sen kautta yhteensä 1 013 kertaa. Videota on kommentoitu
positiiviseen sävyyn.

Purokunnostukset
SVK osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaalla ja Suomen Virtavesien Hoitoyhdistyksen Uudellamaalla järjestämiin purokunnostuksiin. Kunnostustalkoista tiedotettiin
keskusjärjestön nettisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Saimaannorppa
SVK tuotti Kalakaverina saimaannorppa -oppaan, jonka painos oli 60 000 kappaletta.
Opas ohjaa mökkiläisiä ja muita Saimaan kalastajia norppaturvalliseen ja kestävän käytön
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mukaiseen kalastukseen. Opas jaettiin kaikille norppa-alueen loma-asuntojen omistajille.
Sen lisäksi sitä on jaettu alueen vakituisille asukkaille ja matkailijoille. Hanke toteutettiin
osana Saimaannorppa LIFE -hanketta, jonka yhteistyökumppani SVK on.
SVK osallistui myös hankkeen ohjaus-, kalastus- ja viestintäryhmien työhön.
Norppaystävällistä vapaa-ajankalastusta keskusjärjestö edisti myös Saimaannorppa ja
kalastus- sekä Saimaannorpan suojelun seurantaryhmissä. Lisäksi järjestön edustajia oli
mukana rakentamassa tekokinoksia norppien pesintää varten.
Specimenkilpailun avulla edistettiin kestävää ja monipuolista vapaa-ajankalastusta. Specimenkilpailun yleiseen sarjaan osallistui kolme henkilöä. Päätettiin, että Specimenkilpailua
ei järjestetä vuonna 2015.

Vesipuitedirektiivi
SVK:n edustajat osallistuivat vesienhoidon alueellisten yhteistyöryhmien kokouksiin. SVK
antoi lausunnon pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiasta.
SVK oli myös mukana merienhoitosuunnitelman laatimisessa.

Muut hankkeet ja työryhmät
SVK on osallistunut muun muassa seuraavien valtakunnallisten tai alueellisten järjestöjen
tai organisaatioiden toimintaan:
• Ulkoilufoorumi, luontoliikuntajärjestöjen yhteistyöelin, edustaja työvaliokunnassa.
• Metsien PEFC-standardityöryhmä sai työnsä valmiiksi keväällä 2014.
• Ympäristöakatemian kestävää kalastusta käsitelleessä seminaarissa esiteltiin SVK:n
näkemyksiä vapaa-ajankalastuksen kehittämisestä.

KALAKANTOJEN HOITO JA -KALASTUS
Kalastusalueet
Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin useimpien vapaa-ajankalastajapiirien neuvottelupäivillä sekä kokouksissa. Järjestetyissä tilaisuuksissa tavoitettiin uusia
toimijoita kalastus-alueiden vapaa-ajankalastajien kalastusalue-edustajiksi. Koulutuksen
keskeisinä tavoitteina oli kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien
lisääminen. Koulutusaiheina olivat etenkin alueelliset kysymykset sekä virtavesien kunnostaminen. 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.
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Kalaston hoito ja kalastuksen säätely
Kalavesien hoidossa keskusjärjestö painotti kalastuksen säätelyä ja kestävää kalastusta
sekä luontaisesti lisääntyvien kalakantojen monipuolista käyttöä.
Toimikunta laati ja julkaisi SVK:n verkkosivuilla kaksi artikkelia:
1. Monimuotoinen taimen tarvitsee kalastajan vastuuta ja vesiympäristön
kunnostustoimia selviytyäkseen
2. Vaelluskalojen uudet alamitat ja miksi niitä kannattaa noudattaa
Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen laadittiin artikkelit Vapaa-ajankalastajan kunnostusmenetelmiä ja -toimia virtavesissä sekä Vuoden lähikalastuspaikka – Oulujoen suisto tarjoaa
monipuolista kalastusta.
SVK:n näkemyksiä kalateistä esiteltiin valtakunnallisilla Kalamarkkinoilla 9.10.

Saimaan lohikalojen kestävä kalastus
Hanke päättyi vuonna 2014. SVK esitteli vastuullisen vapaa-ajankalastuksen hanketta
päätösseminaarissa.

Kestävä kalastus ja luontomatkailu
SVK on osallistunut Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishankkeen työryhmien työskentelyyn.

Lähikalastuspaikat
Kala- ja ympäristötoimikunta arvioi vuoden lähikalastuspaikka -nimitystä varten tehdyt
ehdotukset. Vuoden lähikalastuspaikaksi valittiin Oulujoen suisto.

VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN
Kalastuslainsäädäntö
Keskusjärjestö antoi vuoden alussa lausuntonsa hallituksen esityksestä kalastuslain uudistamiseksi. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle syksyllä 2014.
Keväällä 2014 astui voimaan kalastusasetuksen muutos, jolla uhanalaisten vaelluskalojen alamittoja nostettiin. SVK teki runsaasti muistutuksia hakemuksiin, joilla haettiin
poikkeuslupaa asetusta alhaisemmille alamitoille. Lähes kaikissa tapauksissa alueellinen
kalastusviranomainen hylkäsi poikkeushakemukset.
SVK:n edustajat tapasivat maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon 13.8. ja esittelivät
hänelle järjestön näkemyksiä kalastuslain uudistamisesta ja muista vapaa-ajankalastuksen
kannalta tärkeistä asioista.
Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Jouko Ojanperä oli asiantuntijajäsenenä Tenojoen sopimusneuvotteluvaltuuskunnassa. Valtuuskunta valmistelee Suomen ja Norjan
välistä sopimusta Tenojoen kalastuksesta.
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EU:n puitteissa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestöjen ja Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa. Esillä olivat muun muassa EU:n
yhteisen kalastuspolitiikan uudistus, vesivoimarakentaminen ja vesipuitedirektiivi sekä
yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen liittyvä saaliin poisheittokiellon toteuttaminen
Itämeren alueen kalastuksessa.
Yhteistyössä Pohjoismaiden järjestöjen kanssa SVK ryhtyi ajamaan yhteispohjoismaisen
merimetsokantojen hoitosuunnitelman laatimista.
SVK osallistui Suomen kalastusta koskevan EU-politiikan valmisteluun EU17-jaostossa.

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.

Jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen
Jäsenjärjestöjä avustettiin hankehakemusten laatimisessa alueellisille ELY-keskuksille.

VASTUULLINEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Hankkeessa jatkettiin näkyvää ja monipuolista toimintaa vastuullisen vapaa-ajankalastuksen
puolesta. Huomiota kiinnitettiin laajaan kalastuskilpailutoimintaan ja sen kehittämiseen
kestävän kalastuksen mukaisesti. Aktiivisten kalastuksenharrastajien lisäksi kohderyhmänä
olivat lapset ja nuoret sekä satunnaisesti kalastusta harrastavat, joita on valtaosa vapaaajankalastajista.
Hanke julkaisi seitsemän ajankohtaista tiedotetta sekä osallistui aktiivisesti järjestön ja
sen eri toimikuntien tiedotteiden, lausuntojen ja lehtijuttujen laadintaan. Hankkeen toiminnoista kirjoitettiin ja tiedotettiin SVK:n Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä annettiin
useita lehti- ja radiohaastatteluita pitkin vuotta. Lehdestä ja radiokanavasta (muun muassa
radiot: Nostalgia, Yle Radio 1, Yle Häme ja Keski-Suomi sekä lehdet: Hämeen Sanomat
ja Suur-Jyväskylä) riippuen niillä oli lukijoita/kuulijoita parhaimmillaan 100 000 yhtä
juttua kohden.
Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit (esitteet, videot yms.) olivat nähtävillä hankkeen
omilla nettisivuilla (www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen). Sivuilla kävi allekirjoittamassa vastuullisen vapaa-ajankalastajan sitoumuksen 42 uutta henkilöä, ja allekirjoittaneita
on nyt yhteensä 550.
Hankkeen omilla Facebook-sivuilla julkaistiin säännöllisesti hankkeen teemaan sopivia
uutisia, tutkimuksia ja lehtijuttuja sekä tiedotettiin hankkeen ajankohtaisista toiminnoista.
Facebook-sivuilla oli vuoden 2014 lopussa lähes 2 300 tykkääjää.
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Hankkeessa järjestettiin Vastuullisen petokalakilpailu 6.9. Jyväskylän Tuomiojärvellä.
Kilpailussa tavoiteltiin mahdollisimman pitkää ahventa, haukea ja kuhaa, jotka mitattiin,
kuvattiin ja vapautettiin. Kilpailuun osallistui 12 venekuntaa. Lisäksi järjestettiin Kalastuksen ja kalakilpailuiden kestävyys -miniseminaari 4.9. Jyväskylässä, johon osallistui
30 henkilöä.
Hanke nosti esiin myös muita vastuullisia kalastuskilpailuja, kuten Rantatane 2014 Hangossa ja Hong Kong Challenge C&R -heittokalastuskilpailu Lohjanjärvellä.
Hanketta esiteltiin päivittäin Riihimäen Erämessujen (5.–8.6.) messuseminaarissa. Mukana
puhumassa oli jalkapallokentiltä tuttu A-maajoukkueen entinen ykkösmaalivahti Antti
Niemi. Vastuullisuus oli näkyvästi esillä myös SVK:n messuosastoilla, ja lisäksi hanketta
esiteltiin monissa tilaisuuksissa keskeisille sidosryhmille, vapaa-ajankalastajapiireille ja
seuroille.
Hankkeessa teetettiin messuja varten kaksi roll-uppia sekä 300 kpl julisteita otsikolla
Koolla on väliä, joissa esiteltiin tärkeimpien saaliskalojemme voimassaolevia mittarajoituksia sekä esitettiin suositeltavia ala- ja ylämittoja. Lisäksi teetettiin rullamittanauhoja,
joita jaettiin sidosryhmätapaamisissa muistuttamaan vuoden 2014 alusta muuttuneiden
lohikalojen alamitoista. Hankkeessa aiemmin teetetyistä esitteistä kahdesta (Saaliskalan
valinta, Kalan vapauttaminen) otettiin 5 000 kpl uusintapainokset.

LÄHELLE KALAAN
Hanke selvitti kyselytutkimuksena 17 suomalaisen kaupungin lähikalastuspalvelujen
tarjonnan ja mahdollisen halukkuuden parantaa lähikalastusmahdollisuuksia. Selvityksen
keskeiset tulokset ja raportti selvityksestä viimeistellään helmikuun 2015 aikana.
Vuoden 2014 lähikalastuspaikaksi valittiin Oulujoen suualue.
Vapaa-ajankalastajapiirien ja -seurojen jäsenille esiteltiin hanketta ja seurojen mahdollisuuksia tehdä aloitteita lähikalastuspaikkojen kehittämiseen sekä osallistu Lähelle Kalaan
-hankkeeseen.
Lähikalastuspaikoista kerrottiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä, järjestön kotisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa sekä tiedotteissa.
Järjestön kotisivuilla esiteltiin suurimpien kaupunkien lähikalastuspaikkoja, niiden saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä ja kalastusmahdollisuuksia.
Loppuvuodesta aloitettiin myös vuoden 2015 järjestettävien pilottitapahtumien sekä julkaistavan opasmateriaalin suunnittelu.

MATKAILUTOIMINTA
Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita
esittelemällä ja toimimalla yhteistyössä matkailun palvelusektorin kanssa. Yli 30 matkailuyritystä toimi järjestön jäsenetukohteina. Jäsenetukohteiksi liittyi uusia toimijoita
majoituksen ja kalastusopaspalvelujen sektoreilta.
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SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin Matkailun sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastuslupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kalastuskohteista, Vapaa-ajan
Kalastaja -lehden lukijamatkoista ja jäseneduista.
LaatuApajat-kalastuskohteiden internetsivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin omana osanaan
järjestön matkailun verkkosivuja. Yleistietojen päivityksen lisäksi sivustolle lisättiin uusia
kuvia kohteista ja julkaistiin uusia kohteita. Sivustolla esiteltiin yhteensä 69 eri kalastuskohdetta eri puolilta Suomea. Kohteiden luokittelussa huomioitiin palvelut, kalasto ja
ympäristö. Eri kalastuskohteiden sivuilla vierailtiin yhteensä kymmeniä tuhansia kertoja.
LaatuApajat-sivusto oli vuonna 2014 järjestön kotisivujen selatuin yksittäinen neuvonnallinen tietosivusto. LaatuApajat-kohde-esittely päätettiin julkaista uutena mobiilisovelluksena
yhteistyökumppanin kanssa.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Talven lukijamatka
järjestettiin 28.4.–2.5. Norjan Nordkinin niemimaalle Mehamniin. Matkalla pilkittiin
lohikaloja tunturijärvillä ja harjoitettiin merikalastusta Jäämerellä. Pohjoismaiden kesän
lukijamatka järjestettiin Norjaan Näätämöön 28.7.–1.8. Matkalla kalastettiin rautua, taimenta, lohta ja harjusta alueen järvillä ja joilla, sekä harjoitettiin merikalastusta Jäämerellä.
Inariin Ukonjärvelle kesä–heinäkuulle suunniteltu kolmas lukijamatka peruuntui vähäisten
ilmoittautumisten takia. Lukijamatkojen yhteydessä tiedotettiin ennakkoon kohteiden
kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoista kirjoitettiin kohteita esittelevät artikkelit Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen. Matkoille osallistui
noin 20 henkilöä.
Matkailijat Kalassa – luvat kunnossa -oppaassa esiteltiin Suomen kalastuslupajärjestelmä, kalojen uudistuneet rauhoitusajat ja alamitat, usein kysyttyä sekä neuvontajärjestöjen
ja viranomaisten yhteystiedot. Oppaan suomenkielinen versio päivitettiin ja siitä otettiin
15 000 kappaleen painos, joka jaettiin kalastuslupien myynnin parissa työskenteleville
R-kioskeihin ja Metsähallituksen opastus- ja luontokeskuksiin sekä suurimpiin matkailukeskuksiin jaettavaksi. Opas palveli kalastuslupien myynnin ja matkailun asiakaspalvelun
sektoria. Kalastuslupajärjestelmän opas oli luettavissa ja ladattavissa neljällä eri kielellä
SVK:n kotisivuilla. Oppaan päivittämistä englannin, ruotsin ja venäjän kielellä selvitettiin
vuoden aikana. Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin kalastuskohteita. Vapaa-ajankalastajan kalenterissa tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä.

JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUUT TIEDOTTAMINEN
Vapaa-ajan Kalastaja
Toteutettiin lehtiuudistus. Keskusjärjestö julkaisi aikakauslehtimallista Vapaa-ajan Kalastaja -lehteä, joka oli paitsi jäsenlehti myös tilaus- ja irtonumeromyynnissä. Lehti ilmestyi
6 kertaa. Lehden painos oli keskimäärin 43 000 kpl.
Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa muun muassa eri
kalastusmuodoista, kalankäsittelystä, kalapaikoista, uusista välineistä sekä lainsäädännöstä
ja viranomaisten päätöksistä.
Lehteä jaettiin keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten osastoilla messuilla, näyttelyissä ja
muissa tapahtumissa, yhteensä noin 3 000 kpl.
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Lehteä markkinoitiin myös Urheilukalastus-lehden vanhoille tilaajille sekä 10 000 kalastuksenhoitomaksurekisterissä olevalle henkilölle.
Laadittiin lehden vuoden 2015 sisältösuunnitelma sekä alustava sisältösuunnitelma vuodelle
2016. Jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä.

Julkaisut
Vapaa-ajankalastajan kalenteri julkaistiin 3 500 kappaleen painoksena.
Kalakaverina saimaannorppa -opas julkaistiin 60 000 kappaleen painoksena.
Suunniteltiin uudet kalankäsittelyesitteet kampelan fileoinnista sekä vähempiarvoisista
kaloista.
Uusintapainokset julkaistiin lisäksi seuraavista julkaisuista:
• Käsittele saaliskalasi -esitesarja, 4 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Lapsesta kalaan -esitesarja, 2 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Lähde kalaan -esitesarja, 4 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen -esitesarja, 2 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Askarteluvihko 10 000 kpl
• Matkailijat kalassa 15 000 kpl

Kotisivut
Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin. Vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja.
Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla oli 209 052 ja Fisuun.fi-sivuilla 11 671. Keskustelufoorumiin käyntikertoja kertyi 36 974. Lisäksi ylläpidettiin keskusjärjestön Facebook-sivua,
jossa oli 2 124 tykkääjää.
SVK:n YouTube-kanavalle ladattiin yksi uusi video. Videon aiheena oli säyneen fileeraus.
Videota on vuoden aikana katsottu 1 043 kertaa. Täydennettiin kanavan soittolistoja, joille
on koottu aihepiireittäin parhaita ja informatiivisimpia kalastusvideoita.
SVK:n YouTube-kanavalla olevia videoita katsottiin vuoden 2014 aikana yhteensä 70 011
kertaa. SVK:n YouTube-kanavalla on 784 tilaajaa.
Vapaa-ajankalastajien kirjastossa on 56 kaikkien vapaasti luettavissa olevaa julkaisua.

Ruotsinkielinen Fiske-sarja
Yhteistyössä Yle:n kanssa kuvattiin ja julkaistiin 21 kalastusjaksoa, jotka julkaistiin ruotsinkielisessä Yle:n nettitelevisiossa. Asiantuntijana toimi kalastalouskonsulentti Marcus
Wikström.

Muu tiedottaminen ja koulutus
Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille
laadittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä lähetettiin jäsenseuroille 4 ja niiden
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lisäksi kymmenkunta pienempää tiedoksiantoa. Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin
viitisentoista kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti 29.
Kalatalouskonsulenteille järjestettiin kuvauskoulutus Seljeksessä.

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 129 ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki
myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeen nimissä jatkettiin myös vapautussarjaa, johon ilmoituksia tuli 40.
Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.

Messut 2014
Lapsimessut. Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Lapsimessuihin Helsingissä
11.–13.4. Messuilla oli kävijöitä 54 382. SVK:n osastolla vieraili vähintään 6 000 henkilöä.
Kävijöiltä kerätty kirjallinen palaute osastostamme oli hyvä/erittäin hyvä.
Perhomessut. SVK osallistui Perhomessuihin Tampereella 12.–13.4. Messuhenkilökunta
arvioi järjestön osastolla vierailleita kävijöitä 2 500.
Lapin erämessut. Keskusjärjestö osallistui Lapin erämessuille 16.–18.5. Lapin Vapaaajankalastajapiirin kanssa (kävijöitä messuilla 19 963, osastollamme noin 3 300). Saatu
kirjallinen palaute oli hyvä/erittäin hyvä.
Riihimäen Erämessut. Riihimäen Erämessuilla 5.–8.6. oli kävijöitä reilut 40 000 ja
osastollamme vieraili noin 4 700. Kävijöiltä kerätty kirjallinen palaute osastostamme oli
hyvä/erittäin hyvä.
Meri Kutsuu -messut. Keskusjärjestö osallistui Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin
kanssa Turussa 14.–16.3. pidetyille messuille, joilla kävijöitä oli noin 7 500.
Avustettiin myös tavalliseen tapaan muita alueellisia toimijoita niiden järjestämissä näyttelyissä ja tapahtumissa, kuten esimerkiksi Iisalmen messut (kävijöitä noin 8 000), Kouvolan
Meidän Maaseutu -festivaali (kävijöitä noin 11 000), Mikkelin kalamarkkinat (kävijöitä
noin 25 000), Lappeenrannan Muikku- ja Pottumarkkinat (kävijöitä noin 30 000).
Kaikissa yllä mainituissa tapahtumissa kerrottiin kalastuksenhoitomaksurekisteristä ja
valtion kalastusmaksujen maksutavoista. Kävijämittarina käytettiin muun muassa tarroja
ja karkkilaareja. Messuhenkilöstö arvioi kävijämäärän menekin pohjalta.

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.
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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.
Ruotsin Sportfiskarna-järjestön ja Tanskan Sportsfiskeforbundin kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen suojelemiseksi, merimetsokantojen säätelemiseksi
ja kalastusmatkailun edistämiseksi sekä Norjan Norges Jeger- og Fiskerforbundin kanssa
Tenojoen lohen suojelemiseksi.
Keskusjärjestö osallistui suomalaisuutta esittelevän IHME-nykytaidefestivaalin pääteoksen,
True Finn -elokuvan tekemiseen (pilkintäkohtaukset). Elokuva on maailmanlaajuisessa
levityksessä.

4 KILPAILUT
VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi valittiin Tarja Huhtala Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiiristä.

KANSALLISET KILPAILUT
SM-kiiskipilkki 15.3. Säkylän Pyhäjärvellä. Järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen Vapaaajan-kalastajapiiri ry. Kilpailuun osallistui 100 kilpailijaa.
SM-mormuska 22.3. Kuopion Kallavedellä. Järjestelyistä vastasi Puijon Pilkki ry. Kilpailuun osallistui 101 kilpailijaa.
SM-pilkki 23.3. Keiteleellä, Viitasaarella. Järjestäjinä olivat Ylä-Keiteleen Koukku ja
Viitasaaren Kalakaverit yhdessä Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa. Kisaan
osallistui 1 502 pilkkijää.
Pilkkimaajoukkueen loppukarsinta 29.3. Iso-Toulatjärvellä, kisaan osallistui 121 pilkkijää.
SM-lohipilkki 30.3. Enonkosken Pirttilahdella. Järjestelyistä vastasi Kaivoksen Kalamiehet
ry. Kisaan osallistui noin 500 pilkkijää.
SM-rautupilkki 5.4. Inarin Tuulispääjärvellä. Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaaajankalastajat ry, Ivalon Erämiehet ry ja TEM´S ry. Kisaan osallistui 90 kilpailijaa.
SM-särkipilkki 13.4. Kuusamojärvellä. Järjestelyistä vastasi Kuusamon Uistinseura ry.
Kilpailuun osallistui 271 pilkkijää.
SM-soutu-uistelu kisattiin 17.5. Hartolan Jääsjärvellä. Kisajärjestelyistä vastasi ItäPäijänteen Kalakaverit ry. Kisaan osallistui 20 venekuntaa.
Nuorten SM-Perho 8.6. Kaustisen Perhonjoella. Järjestelyistä vastasivat Perhonjokilaakson Perhokalastajat ry. Kilpailuun osallistui yhdeksän nuorta perhokalastajaa.
SM-kelluntarengas-perhokalastus 29.6. Vekaranjärven Ahvenlammella. Kisajärjestelyistä
vastasi Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät. Kisaan osallistui 13 perhostelijaa.
SVK | TOIMINTAKERTOMUS 2014

15

SM-kilpaonki 12.–13.7. Huittisten Loimijoella. Kilpailujen järjestäjänä toimi Huittisten
Kalakerho ry. Kisaan osallistui sata kilpailijaa.
SM-heittouistelukisa Iisalmessa 19.7. Järjestelyistä vastasi Iisalmen Pilkkijät ry. Kisaan
otti osaa 28 venekuntaa.
Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinnat 19.–20.7. Kolun kanavalla ja 4.–5.10.
Lempäälässä. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat Team Sensas ja Lempäälän Kalakerho.
SVK:n vetomestaruuskisat 20.7. Iisalmessa. Järjestelyistä vastasi Iisalmen Pilkkijät ry.
Kilpailuun osallistui 15 venekuntaa.
SM-onki 27.7. Saimaan kanavalla, Lappeenrannassa. Järjestelyistä vastasivat Suomen
kilpaonkimaajoukkueet. Kilpailu keräsi 765 onkijaa.
Veneonginnan SM 17.8. Viitasaaren Keitelejärvellä. Järjestelyistä vastasi Viitasaaren
Kalakaverit. Kilpailuun otti osaa 19 venekuntaa.
Naisten SM-perhokisat 23.–24.8. Kairijoella. Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaaajankalastajat ja Sodankylän Perhokalastajat. Kilpailuun osallistui kaksitoista kilpailijaa.
Nuorten SM-toimintakilpailu 30.–31.8. Sastamalassa. Kilpailuun otti osaa kahdeksan
joukkuetta.
SM-perhon finaali käytiin 30.–31.8. Konnevesi-Keuruulla. Kisajärjestelyistä vastasi Fly
Fishing Club Jyväskylä ja Haapamäen Kalatirrit.
SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu 13.–14.9. Vekarajärven Ahven- ja Risulammella,
kisaan osallistui 15 joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät.
Epäviralliset MM-tuulastuskilpailut 19.9. Hankasalmen Iso-Virmasjärvellä. Järjestelyistä
vastasi Hankasalmen Kalamiehet ry. Kisa keräsi 24 venekuntaa.
SM-tuulastuskisa 20.9. Hankasalmen Iso-Virmasjärvellä, järjestelyistä vastasi Hankasalmen Kalamiehet ry. Kilpailu keräsi 25 venekuntaa.
Senioreiden SM-perho 27.–28.9. Kerimäen Kannantakaisella. Järjestelyistä vastasi JärviSuomen kilpaperhokalastajat. Kilpailuun osallistui 16 perhokalastajaa.
SM-laituripilkki 28.9. Lohjanjärvellä, järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry. Kisaan osallistui 383 pilkkijää.
SM-tietomestaruuksista kilpailtiin 22.11. Tampereella. Järjestelyistä vastasi SVK.

KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Vuoden 2015 mormuskoinnin MM -kilpailujen järjestelytoimikunta valmisteli Kuopiossa
pidettäviä kilpailuja. Toimikunta kokoontui neljä kertaa.
Mormuskoinnin MM-kilpailu 22.–23.2. Valko-Venäjällä; mukana Antti Sillanpää, Harri
Nikula, Jussi Rossi, Elisa Saarela, Petri Ahola ja Seppo Pönni. Valmentajina Kimmo Lintilä
ja Vesa Kuusela. Ukraina voitti, Suomi oli kuudes.
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Pohjoismaiden pilkkimestaruus 15.3. Norjassa. Suomi jäi kolmanneksi. Suomen joukkue: Mika Tolonen, Mika Väänänen ja Tuomo Kuutsa, Kauko Väänänen, Pekka Kokko,
Heikki Matikainen, Erja Siilanen, Anu Huttunen, Jaana Väänänen, Aila Heiskanen, Raija
Veteläinen, Raija Kortelainen, Teemu Pyy, Joni Jokelainen, Ville Lappi, Iida Pihlakari,
Iida Issakainen ja Minja Niskanen. Kapteenina toimi Tapani Kurki.
MM-perhokalastus 27.5.–2.6. Tsekeissä. Mukana Jarkko Suominen, Saku Nieminen,
Jani Huhtaniska, Tapio Penttilä, Olli Toivonen ja Jyrki Hiltunen. Kapteenina toimi Janne
Pirkkalainen. Suomen joukkue sijoittui neljänneksi.
Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa 7.–8.6. Slovenia. Mukana Milo Team FISH,
johon kuuluivat Simon Gray, Lasse Laukkarinen, Pasi Mäkinen, Matti Sakkara ja Jari
Seppälä. Joukkue sijoittui viimeiseksi.
EM-kilpaonki käytiin 28.–29.6. Belgiassa. Suomen joukkue: Marko Ekroth, Ville Lehtinen, Rami Kankaanpää, Erkki Lavonen ja Jarkko Nikkilä. Kapteenina toimi Ville Rämä.
Joukkueen sijoitus oli 15:s.
Veteraanien MM-onki 8.–9.8. Italiassa. Mukana Heikki Matikainen, Timo Hirvelä, Juhani
Taponen, Tapio Tapaninen ja Arja Taponen sekä kapteeneina Sami Kainulainen ja Leila
Matikainen. Suomi sijoittui 10:nneksi.
Naisten kilpaonginnan MM-kilpailut 18.–24.8. Portugalissa. Mukana Tarja Huhtala,
Heidi Pernu, Sarianne Snellman, Riitta Isokorpi ja Arja Taponen sekä kapteenina Rami
Kankaanpää. Joukkue sijoittui viimeiseksi.
EM-perhokalastus 12.–19.8.14 Ruotsissa. Mukana Kai Kallio, Jyrki Hiltunen, Kalle
Auramaa, Heikki Kurtti ja Atte Valkama sekä kapteenina Jani Ollikainen ja managerina
Maria Tuominen. Joukkue sijoittui 5:nneksi.
Miesten MM-kilpaonki käytiin 13.–14.9. Kroatiassa. Mukana Seppo Pönni, Ville Rämä,
Jouni Lillman, Tero Kankaanpää ja Mika Pylsy sekä kapteenina Ville Rämä. Joukkueen
sijoitus 23:s.

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
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen
Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin kuului yhteensä 547 jäsenseuraa.
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Järjestön henkilöjäsenmäärä vuoden 2014 aikana oli 43 343 ja 31.12.2014 jäsenmaksunsa
maksaneiden jäsenten määrä oli 40 498. Näiden lisäksi henkilökohtaisia kannatusjäseniä
oli 177 ja fisuun.fi-seuraan liittyneitä nuoria 20.

KOKOUKSET
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 26.4. Helsingissä.
Syyskokous pidettiin 30.11. ja syysneuvottelupäivä 29.11. Tampereella.

HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT
Hallitus. Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Markku Markkula ja varapuheenjohtajina
Tuija Brax, Kari Rajamäki ja Simo Rundgren. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko
Ojanperä, varapuheenjohtajana Stina Koivisto sekä muina hallituksen jäseninä Timo
Hartikainen, Merja Kekki, Jarmo Kuntonen, Jukka-Pekka Kynsijärvi, Jarmo Niitynperä,
Timo Rinta-Jaskari ja Juha Pölkki. Sihteerinä toimi Ilkka Mäkelä. Hallitus kokoontui
toimintavuoden aikana kuusi kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous.
Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anssi Vainikka, Jani Hakkarainen, Juha Väisänen, Jukka Kotola, Manu Vihtonen ja Reijo Lähteenmäki sekä sihteerinä
kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Ilkka
Pirinen, Jouni Neuvonen ja Jorma Jantunen. Toimikunta ei kokoontunut kertaakaan vuonna
2014, vaan hoiti asiat sähköpostikeskusteluilla.
Lajikohtaisissa jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Tapani Kurki (pj), Marcus Wikström
(siht./SVK), Jussi Rossi, Elisa Saarela, Anssi Vainikka ja Pasi Tuomainen; onkijaosto:
Jorma Jantunen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Seppo Pönni, Jari Seppälä ja Timo
Rinta-Jaskari; perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Janne Pirkkalainen, Juha Viista, Markku Marjomaa, Petri Virolainen ja Kari Salmi; uistelujaosto: Jouni
Neuvonen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Raimo Loukonen, Juha Kosonen, Kalevi
Saviluoto, Kari Kenttinen ja Jukka Mantsinen. Uistelu-, pilkki- ja onkijaostot kokoontuivat
vuonna 2014 yhden kerran. Perhojaosto piti kaksi puhelinkokousta.
Matkailutoimikuntaan kuuluivat Eero Kokkarinen (pj), Petter Nissen (sihteeri/SVK), Erik
Herlevi, Leena Alitupa, Mikko Ilmen ja Seppo Muttilainen. Toimikunta kokoontui kerran.
Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Päivi Kultanen-Mäkinen ja muina jäseninä Jukka Vetikko (vpj.), Mika Latva-Nikkola, Aki Hirvonen, Tapani Hyvönen,
Mervi Haahti, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen sekä sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta
kokoontui kaksi kertaa.
Viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohtaja Jouko Keto,
Ilkka Lehtinen, Kati Luukkainen, Juha Pölkki, Seppo Suuronen, Börje Uimonen 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.
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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 kala- ja ympäristöasiat,

•

toimistosihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto,

•

kalatalouskonsulentti Janne Rautanen toimialueena Häme ja Lounais-Suomi ja
toimenkuvanaan nuoriso- ja perhetoiminta,

•

kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimialueena Etelä- ja Pohjois-Savo ja Eteläja Pohjois-Karjala, toimenkuvanaan nuorisohankkeet ja seurojen nuorisotoiminta,

•

tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan Vapaa-ajankalastaja -lehden toimittaminen,
suurkalat sekä tiedottaminen,

•

kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimialueena Etelä-Suomi ja toimenkuvanaan messut, kilpailut, markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta sekä

•

kalatalouskonsulentti Olli Saari toimialueena Kaakkois-Suomi ja toimenkuvanaan
hanketoiminta.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuna hanketyöntekijänä oli Antero Virkkunen
1.1.–31.12. Lähelle Kalaan -hankkeessa ja muissa hankkeissa.
Alueellisina nuorten kalastuksen ohjaajina toimivat lyhytaikaisilla työsopimuksilla Eetu
Savilahti Hämeessä, Veikko Karinkanta Kaakkois-Suomessa, Olli Lahtinen KeskiSuomessa, Aki Hirvonen Etelä-Savossa ja Antti Heikkinen Pohjois-Karjalassa.
Lisäksi graafikko Harri Rask työskenteli keväällä työharjoittelijana, joka suunnitteli ja
toteutti fisuun.fi-sivuston graafisen ilmeen.
Koululainen Emil Koivusara oli TET-harjoittelijana lokakuussa 2014.

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, Kuortaneella ja Viialassa.

SVK | TOIMINTAKERTOMUS 2014

19

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 tilintarkastajana toimi KHT Stefan Snickars ja toiminnantarkastajana
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
•

Lausunto pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiasta, 18.12.2014

•

Lausunto esityksestä kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 9.12.2014

•

Lausunto esityksestä kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 21.11.2014

•

Lausunto luonnoksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaksi, 19.11.2014

•

Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2015, maa- ja
metsätalousministeriön hallinnon pääluokka/kalatalous, 2.10.2014

•

Lausunto valtioneuvoston kannasta ICES:n tieteellisiin suosituksiin Itämeren
kalakantojen TAC:sta vuodelle 2015, 10.6.2014

•

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhteisen kalastuspolitiikan
seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettavasta laista, 9.6.2014

•

Lausunto valtioneuvoston kannasta ICES:n tieteellisiin suosituksiin Itämeren
kalakantojen TAC:sta vuodelle 2015, 6.6.2014

•

Lausunto ehdotuksesta EU:n puolesta esitettäväksi kannaksi Pohjois-Atlantin
lohensuojelujärjestössä (Nasco), Suomen kanta, 23.5.2014

•

Muistutus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tehtyyn hakemukseen järvitaimenen
alamitan laskemisesta 40 senttimetriin Puolakankosken virtakalastusalueella,
29.4.2014

•

Pohjois-Savon ELY-keskukselle tehtyihin hakemuksiin järvitaimenen ja lohen
alamitan laskemisesta 50 senttimetriin, 28.4.2014
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•

Muistutus Hämeen ja Keski-Suomen ELY-keskukselle tehtyyn hakemukseen
järvitaimenen alamitan laskemisesta Päijänteellä, 27.3.2014

•

Muistutukset Hämeen ELY-keskukselle tehtyihin hakemuksiin järvitaimenen
alamitan laskemisesta 40 senttimetriin, 19.3.2014

•

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta,
17.3.2014

•

Lausunto lakiesityksestä Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamiseksi,
17.3.2014

•

Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2014–2020
Itämeren alueelle, 28.2.2014

•

Lausunto päätösluonnoksesta Uudenmaan lohi- ja siikapitoisista vesistöistä ja
niiden koski- ja virtapaikoista, 21.2.2014

•

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 214/2013 VP) uudeksi ympäristönsuojelulaiksi, 18.2.2014

•

Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi koskien kalojen purkamisvelvoitteeseen
liittyvien asetusten muuttamista ja kumoamista, 7.2.2014

•

Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella vuonna 2014
kalastussäännön 16§ mukaisesti, 5.2.2014

•

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kalastuslaiksi
(4.12.2013; MMM022:00/2008), 29.1.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus 21.3.2015
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous 25.4.2015

LIITTEET:
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön palkitsemat nuorisotyöntekijät
vuonna 2014
Raportti maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2014 tulostavoitteiden toteuttamisesta
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LIITe:
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön palkitsemat
nuorisotyöntekijät vuonna 2014
Nimi

Seura

Piiri

Pekka Kaskela

Valkeakosken kv

Häme

Pekka Laakso

Lappeenrannan uk

Etelä-Karjala

Kalevi Väyrynen

Survarit ry.

Kainuu

Aarre Seurujärvi

Ivalon erämiehet

Lappi

Aki Tuovinen

Heinäveden urheilukalastajat

Etelä-Savo

Lea Ryynänen

Nurmeksen kalamiehet

Pohjois-Karjala

Sari Kerttula

Raahen merionkijat

Pohjois-Pohjanmaa

Martti Svensberg

Teljän kalastajat

Lounais-Suomi

Veikko Karinkanta

Lahden kalaveikot

Kaakkois-Suomi

Kaarina Julkunen

Lapinlahden pilkkijät

Pohjois-Savo

Matti Tonteri

Itä-Päijänteen kalakaverit

Keski-Suomi

Pentti Pulkkinen

Salar

Pohjanmaa

Jaakko Pakarinen

Tapiolan kalakerho

Etelä-Suomi
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