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TIIVISTELMÄ
Vuosi 2015 oli keskusjärjestön 16. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaaajankalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsen Suomen Urheilukalastajain Liitto.
Henkilöjäseniä vapaa-ajankalastajapiirien 538 kala- ja eräseurassa oli 42 185 henkilöä, ja
jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden lopussa yhteensä 39 419.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on kaikkien kalastuksenharrastajien yhteinen järjestö. Se ylläpitää monipuolista, monilajista ja kestävän käytön mukaista
kalastusta suosittuna suomalaisena luontoharrastuksena, jonka edellytysten turvaamiseksi
järjestö toimii vesien suojelun, 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 maan kattava kalaseurojen verkko, suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta.
Vuonna 2015 keskusjärjestön toimintaan sisältyi mm. seuraavaa:

Kalastus tutuksi lähes 30 000 lapselle ja nuorelle
SVK, vapaa-ajankalastajapiirit ja kalaseurat järjestivät yli 550 tapahtumaa, joissa 29 700
lasta ja nuorta ohjattiin kalastuksen pariin. Tapahtumien järjestämiseen osallistui työntekijöiden lisäksi yhteensä noin 2 000 kalaseurojen jäsentä.
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Tietoa kalastuksesta kaikenikäisille
SVK tuotti yhteistyössä Gummerus Digitalin kanssa Ottiopas-kalastusoppaan (www.ottiopas.com), joka toimii älypuhelimissa ja tietokoneissa. Opasta käytti noin 20 000 henkilöä,
ja sen sivuja katseltiin 264 330 kertaa.
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 SVK:n kotisivuilla (www.vapaa-ajankalastaja.fi) oli 571 673 ja lasten ja
nuorten Fisuun.fi-sivuilla 45 742.
SVK:n YouTube-sivuston kalastusvideoita katsottiin yhteensä 88 124 kertaa.
SVK osallistui kaikille tärkeimmille alan messuille, ja sen osastolla vieraili 39 000 messuvierasta.

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. Allekirjoittajia on
1 120 henkilöä.
Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa SVK tuotti Kalastajan vastuut ja velvollisuudettelevisio-sarjan kalastuslakiuudistuksen vaikutuksista vapaa-ajankalastukseen.
EU:ssa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestöjen ja
Euroopan Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa.

Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä
SVK järjesti 21 kalastuksen SM-kilpailua, ja sen joukkue osallistui kuuteen MM-, EM- ja
PM-kalastuskilpailuun. SVK järjesti mormuskoinnin MM-kilpailun, johon osallistui joukkueita 13 maasta. SVK:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämissä kilpailuissa kertyi yhteensä
noin 350 000 osallistumiskertaa.
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KERTOMUS VUODEN 2015 TOIMINNASTA
Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintastrategia vuosille 2013–2016,
hyväksytty toimintasuunnitelma ja MMM:n kanssa tehty tulossopimus ja sen mukaiset
tulostavoitteet. Raportti tavoitteiden toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä.
Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja
niiden 538 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 koulutustilaisuus järjestettiin Kotkassa
31.10. Tilaisuuteen osallistui 16 koulutettavaa, joista Nuori Vetäjä -koulutukseen osallistui
neljä nuorta. Pohjoinen koulutustilaisuus Rokualla 19.9. jouduttiin perumaan osanottajien
vähyyden vuoksi.
Valtakunnallisia leirejä järjestettiin kaksi kappaletta. Nuorten kesäleiri Simojoella houkutteli paikalle seitsemän leiriläistä, ja Fisuun-leirille Kuortaneelle osallistui 15 nuorta.
Valtakunnallinen pilkkileiri Evolla jouduttiin peruuttamaan maaliskuun heikon jäätilanteen
vuoksi.
Keskusjärjestön järjestämien leirien lisäksi piirien ja jäsenseurojen järjestämiä leirejä oli
yli 100, joihin osallistui noin 1 500 nuorta. Talven pilkkileireistä suuri osa peruuntui huonojen jääolosuhteiden vuoksi. Myös kesä oli leirinjärjestäjille heikkojen sääolojen vuoksi
haasteellinen.
Seuroja kerhotoiminnan käynnistämiseen kannustava Kalakiva-kerhotukijärjestelmä
otettiin käyttöön. Tuki on jatkoa Kalakerhot käyntiin -kilpailulle. Kalakiva-tukea myönnetään vuosittain kymmenelle seuralle, jotka raportoivat käynnistämästään toiminnasta.
Kilpailuun osallistuneet seurat saivat kerhon askartelutoimintaan soveltuvan askartelupaketin, ohjeet sekä rahallista avustusta 100 euroa. Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat CAB-Coatings Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab sekä Samfishing Oy.
Kalastusseurojen onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 100 kappaletta. Keskusjärjestö
toimitti järjestäjille neljä mitalisarjaa per tilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui arviolta 3 000
henkilöä, joista 2 500 oli nuoria.
Yhteistyökerhot ja leirit
Suomen Metsästäjäliiton, Riistakeskuksen sekä 4H:n kanssa yhteisesti järjestettyä nuorten
erä- ja kalakerhotoimintaa jatkettiin. Kerhoja toimi keväällä seitsemän ja syksystä alkaen
10. Kerhot kokoontuivat 26 kertaa ja osallistujia oli 8–15/kerhokerta. Leireillä kalakummit
kävivät arviolta 10 kertaa.
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Nuorten SM-toimintakilpailu pidettiin Sipoossa Joensuun tilalla 29.–30.8. Kilpailuun
osallistui kahdeksan joukkuetta, jotka edustivat kilpailussa omia vapaa-ajankalastajapiirejään. Kilpailujoukkueita oli paikalla viidestä eri piiristä. Kilpailun voitti Etelä-Savon
joukkue, toiseksi sijoittui Etelä-Suomi 1 ja kolmanneksi Hämeen 1 -joukkue.
Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä seitsemättä vuotta.
Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 73 ja hopeisen merkin 16 nuorta. Kultaisen harrastemerkin on suorittanut yksi henkilö.
Nuorten vaapunvärityskilpailuun osallistui noin 250 nuorta. Kilpailun voitto meni
Sammattiin seitsemänvuotiaalle Atte Kavoniukselle. Vuosivaappua teetettiin 200 kappaletta. Vaappumallina toimi Nils Master Haka DD. Yhteistyökumppanina kilpailussa toimi
Finlandia Uistin.
Vuonna 2014 avattujen lasten ja nuorten nettisivujen www.fisuun.fi sisällöntuottoa jatkettiin ja tehtiin paremmin tunnetuksi. Sivujen nuoret bloggarit Eerika Rautanen ja Emil
Koivusara jatkoivat säännöllisten ja viihdyttävien kalajuttujen kirjoittamista. Tulevien
kalastusleirien ja -tapahtumien sivua oppivat käyttämään sekä tapahtumien järjestäjät että
niistä kiinnostuneet nuoret ja perheet. SVK:n vuonna 2014 toteuttaman Kalastusmestaritv-ohjelman parhaat palat ja julkkiskalakummi Spektin kertomat tietoiskut (mm. vastuullisesta kalastuksesta) julkaistiin sivuilla viikoittain kevään aikana. 20 klippiä keräsivät
24 000 katselukertaa hankevuoden aikana. Sivujen mainostamiseksi teetettiin Fisuuntarroja 20 000 kpl, joita jaettiin tapahtumissa ja messuilla. Fisuun-sivuilla vierailtiin
45 700 kertaa vuoden 2015 aikana. Facebook-sivuilla oli vuoden lopussa 401 tykkääjää
ja Instagramissa 68 seuraajaa. Sosiaalisessa mediassa nuorille tiedotusta hoidettiin myös
Fisuun-Instagramin sekä -Facebookin välityksellä. Järjestön keskustelusivuilla osoitteessa www.kalajuttu.com on nuorille oma keskusteluosio, mutta sen käyttö on vähäistä.
Nuorisotyön aktiivien palkitsemisjärjestelmä oli käytössä kolmatta vuotta. Huomionosoituksen sai 14 nuorisotoiminnassa ansioitunutta henkilöä. Palkitut olivat Arimo Matinmäki,
Taisto Saukkonen, Tero Karppinen, Veli-Hannu Paakki, Esa Kokkonen, Taisto Saloniemi,
Juhani Lauronen, Pertti Lehtimäki, Osmo Rantanen, Kyösti Kauppinen, Hemmo Hirvonen,
Jaakko Knaapila, Virve Kastikainen ja Päivi Kultanen-Mäkinen.

HANKKEET
Kaverin Kanssa Kalaan (KKK) -hankkeessa jatkettiin teemalla FISUUN!! kalastuksen
näkyvyyden ja trendikkyyden nostamista lasten ja nuorten keskuudessa.
Keskeisimpänä kanavana käytettiin nuorisolle suunnattuja Fisuun-netti- ja Facebook-sivuja.
Kalakummit kiersivät kouluilla järjestäen opetustuokioita ja koululaisten onkitapahtumia. Lisäksi kalaseurat ja vapaa-ajankalastajapiirit, apunaan SVK:n työntekijät, järjestivät
kalastustapahtumia ja -tempauksia. Raporttien mukaan tapahtumia oli 110, joihin osallistui
10 500 lasta ja nuorta sekä 5 500 aikuista. Talkoolaisia tapahtumissa oli 600.
Hankkeen keskeisimpinä yhteistyökumppaneina olevien kalastusvälinevalmistajien lahjoittamia vieheitä ja muita kalastustuotteita jaettiin hankkeen tapahtumiin. Tukimateriaalina
jaettiin lisäksi hankkeen Kireitä siimoja -vihkosta, josta tehtiin 10 000 kappaleen päivitetty
uusintapainos. Koulujen opetusohjelmaan kuuluvia kalastuskursseja tarjoavia kouluja
autettiin toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
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KKK-hankkeen kesän teemakilpailu oli alle 18-vuotiaille tarkoitettu Fisuun-selfiekilpailu,
jossa etsittiin kesäisiä kuvia nuorista kalastamassa tai yhdessä kalasaaliinsa kanssa. Kilpailu toteutettiin 8.5.–31.7. Fisuun-raadin valitsemat kymmenen parasta kuvaa pääsivät
mukaan elokuun aikana käytyyn äänestykseen, josta kolme eniten tykkäyksiä (yhteensä
yli 600 tykkäystä) saanutta nuorta voitti paikan palkintokalareissulle. Voittajat olivat
Alicia Huukkala (10 v), Nuutti Rantanen (13 v) ja Joni Vanhatalo (17 v). Reissu järjestettiin Pernajan merialueella kalastusopas Mika ”Haukikoira” Vornasen kanssa, ja mukana
oli myös hankkeen julkkiskalakummi Mikko ”Peltsi” Peltola. Kaikki äänestykseen asti
yltäneet nuoret palkittiin hankkeen yhteistyökumppaneiden lahjoittamilla runsailla kalastusvälinepalkinnoilla. Palkinnonsaajia arvottiin lisäksi finaaliäänestyksen tykkääjistä ja
Fisuun-selfieitä lähettäneistä nuorista.
Vapapäivänä 6.6. kutsuttiin kaikki alle 18-vuotiaat kalaan Metsähallituksen hallinnoimille
vesialueille. Päivän aikana SVK järjesti kalastusohjauksen 13 Metsähallituksen tehohoidetulle kalastuskohteelle. Ohjattujen kohteiden lisäksi nuoret saivat kalastaa ilmaiseksi
myös 26 omatoimikohteella. Lapsia ja nuoria osallistui tapahtumaan yhteensä noin 1 000.
Heitä kuljettaneita aikuisia sekä vanhempia osallistui tapahtumaan arviolta saman verran.
Opastetuissa kohteissa saaliiksi tuli 166 lohikalaa yhteispainoltaan yli 200 kiloa. Lisäksi
kertyi muuta saalista. SVK:n talkoolaisia oli tapahtumissa 80, ja heille kertyi yhteensä
700 talkootuntia.
Valtakunnallinen pilkkiviikko
Valtakunnallisen pilkkiviikon ajankohta oli viikko 12. Lapsille ja nuorille suunnattuja
pilkkitapahtumia järjestettiin yhteensä ainakin 81. Tapahtumiin osallistui 5 195 pilkkikalastuksen ystävää, joista 4 226 oli nuoria ja lapsia. Tapahtumien järjestämiseen osallistui 261
SVK:n piirien ja seurojen jäsentä. Kuusitoista tapahtumaa jouduttiin perumaan hankalien
keliolosuhteiden vuoksi, mm. Helsingin päätapahtuma. Pilkkitapahtumista kirjoitettiin
ainakin 21 lehdessä.
Valtakunnallisen kalastuspäivän vetovastuu oli Kalatalouden Keskusliitolla. Aluetapahtumiin osallistui runsaasti Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalastusseurojen
jäseniä. SVK toimitti tapahtumissa jaettavaksi kalastusesitteitään ja oli itse mukana järjestämässä Helsingin tapahtumaa Vanhankaupunginkosken suvannolla.
Kalasta tietoa
Yhdessä Helsingin liikuntaviraston kanssa jaettiin sekä suullista neuvoa että esitemateriaalia mm. seuraavissa tapahtumissa: Venemessut helmikuussa, Valtakunnallinen pilkkiviikko maaliskuussa, Lapsimessut huhtikuussa, onkikoulut 2015 Vanhankaupunginkosken
suvannolla (800 lasta), Koskipäivä elokuussa (yli 600 lasta, yhteensä 5 000 kävijää) sekä
kesällä muita pienempiä paikallisia tapahtumia. Hanketta rahoitti Uudenmaan ELY-keskus.

ALUEELLISET KALASTUKSENOHJAAJAT
Hämeen Kalakaveri-hankkeen työntekijänä jatkoi iktyonomiopiskelija Eetu Savilahti.
Kouluvierailuja sekä kerhotapahtumia oli yhteensä 39, joissa kertyi nuorille 847 osallistumiskertaa. Toimintaa oli tukemassa 83 aikuista.
Etelä-Savon, Etelä- ja Pohjois-Karjalan alueilla toimivat kalastuksenohjaajat Aki
Hirvonen (E-S), Kari Porevirta (E-K) ja Antti Heikkinen (P-K). He järjestivät toimintaa
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2 694 lapselle ja nuorelle sekä 1 680 aikuiselle. Toimintaan sisältyi koulujen kalastuspäiviä, kalastuskouluja, leirejä sekä erilaisia tapahtumia. Mukana toimintaa järjestämässä
oli 78 aikuista.
Päijät-Hämeessä kalastuksenohjaaja Veikko Karinkanta järjesti 25 koulukäyntiä, kalastuskerhoa ja onki- ja kalastustapahtumaa yhteensä 2 700 lapselle ja nuorelle. Tapahtumiin
osallistui lisäksi noin 650 aikuista. Apunaan hänellä oli 87 muuta kalakummia ja kalaseurojen jäsentä.
Olli Lahtinen on toiminut kalastuksenohjaajana Keski-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin
alueella. Vuonna 2015 Olli opetti kalastusharrastuksessa tarvittavia tietoja ja taitoja yhteensä 44 tilaisuudessa. Näissä tilaisuuksissa Ollin opastus tavoitti yhteensä 1 459 nuorta
ja 6 282 aikuista. Talkootunteja toiminnassa kertyi 1 234.
Pohjanmaan ja Satakunnan alueelle palkattiin kalastuksenohjaajaksi Tero Kankaanpää.
Tero opetti lapsille ja nuorille kalastusta ja siinä tarvittavia taitoja yhteensä 15 tilaisuudessa, jotka olivat kalastuskerhoja onkitapahtumia, ja muita kalastustapahtumia. Teron
kalastusopastus tavoitti yhteensä 306 lasta ja nuorta. Apuna Terolla oli 79 talkoolaista,
joille kertyi toiminnasta talkootunteja yhteensä 1 241.

2 AIKUISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN
YMPÄRISTÖTOIMINTA
Indikaattorikalalajien havainnoinnista ja kalakantojen muuttumisesta tehtyä videota on
levitetty internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Videota on vuoden 2015 aikana katsottu
SVK:n Youtube-kanavalla ja sen kautta yhteensä 1 687 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.
Vesipuitedirektiivi
SVK:n edustajat osallistuivat alueellisiin vesienhoidon palauteseminaareihin ja neuvottelukuntien kokouksiin. Vapaa-ajankalastajapiirit antoivat lausunnot ehdotuksista vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiksi. Lisäksi SVK ja vapaa-ajankalastajapiirit antoivat
lausunnot ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi.
Saimaannorppa
Keskusjärjestö osallistui Saimaannorppa-LIFE-hankkeen toteuttamiseen sen ohjaus-,
kalastus- ja viestintäryhmissä. Norppaystävällistä vapaa-ajankalastusta keskusjärjestö
edisti myös Saimaannorppa ja kalastus- sekä Saimaannorpan suojelun seurantaryhmissä.
Lisäksi järjestön edustajia oli mukana rakentamassa tekokinoksia norppien pesintää varten.
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KALAKANTOJEN HOITO JA -KALASTUS
Kalastusalueet
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 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.
Kalakantojen hoito ja kalastus
Kalavesien hoidossa keskusjärjestö painotti kalastuksen säätelyä ja kestävää kalastusta sekä
luontaisesti lisääntyvien kalakantojen monipuolista käyttöä. Toimikunta laati ja julkaisi
SVK:n verkkosivuilla artikkelin aiheesta Kestävä hoitokalastus. Vapaa-ajan Kalastajalehteen laadittiin artikkelit Vapaa-ajankalastajan kunnostusmenetelmiä ja -toimia virtavesissä sekä Vuoden lähikalastuspaikka – Oulujoen suisto tarjoaa monipuolista kalastusta.
Lähikalastuspaikat
Kala- ja ympäristötoimikunta arvioi vuoden lähikalastuspaikka -nimitystä varten tehdyt
ehdotukset. Vuoden lähikalastuspaikaksi valittiin Helsingin Vanhankaupunginkoski ja
-suvanto.

HANKKEET
Koolla on väliä
Hankkeen tarkoituksena oli lisätä kalastuksenharrastajien tietoja ja taitoja vastuullisen
kalastuksen toteuttamisesta. Keskeisinä teemoina olivat vastuulliset kalastuskilpailut ja
vapaa-ajankalastajien aktivointi kalavesien kunnostuksiin.
Kalastuskilpailuiden vastuullisuutta edistettiin tukemalla 200 euron arvoisilla palkinnoilla kuutta eri vapaa-ajankalastajapiireissä järjestettyä pilkkikilpailua, joissa oli sääntönä
kalojen välitön tappopakko. Avovesikaudella hanke järjesti streetfishing-teemalla 12.5.
käydyn Vastuullisen ahvenkilpailun Vaasassa ja Tuomiojärven vastuullisen petokalakilpailun 29.8. Jyväskylässä. Nettisivuilla esiteltiin muiden tahojen hankevuonna järjestämiä
vastuullisia kilpailua ja raportoitiin niiden tuloksista. Hankkeessa kehitettiin reaaliaikainen
tuloslaskentaohjelma, jota käytettiin onnistuneesti hankkeen omissa kilpailuissa, ja sen
käyttöä tullaan lisäämään.
Vapaa-ajankalastajien osallistumista kalavesien kunnostuksiin edistettiin tiedottamalla
hankkeen nettisivuilla tulevista kunnostustapahtumista. Kunnostusyhteistyötä toteutettiin Vapaa-ajan-kalastajapiirien (mm. Häme, Kainuu, Kaakkois-Suomi, Lounais-Suomi)
toimialueilla yhdessä paikallistahojen kanssa sekä tehtiin suunnitelmia tulevien vuosien
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kunnostustalkoista. Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirissä käynnistettiin kalavesien
hoitotoimikunta, jonka keskeisinä tehtävinä on osallistua ja osallistaa piirin jäsenistöä
kunnostustoimintaan.
Vastuullisen vapaa-ajankalastajan sitoumus lanseerattiin uudelleen syksyllä 2015. Uusia
allekirjoittaneita kertyi kuukauden aikana 500 henkilöä, ja vuoden 2015 loppuun mennessä
kokonaismäärä oli 1 120 (kasvua 656 henkilöä edellisvuodesta). Jokaiselle allekirjoittaneelle postitettiin kiitoskirjeen kanssa hankkeen uusittu nimikkotarra.
Hanke julkaisi kaksi ajankohtaista tiedotetta sekä osallistui aktiivisesti järjestön ja sen eri
toimikuntien tiedotteiden, lausuntojen ja lehtijuttujen laadintaan. Hankkeen toiminnoista
tiedotettiin SVK:n Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja annettiin netti-, lehti- ja radiohaastatteluita pitkin vuotta. Lehdestä ja radiokanavasta (mm. Radio City, Radio Kompassi ja
Suur-Jyväskylä-lehti) riippuen niillä oli lukijoita/kuulijoita noin 10 000–80 000 yhtä juttua
kohden.
Hanke ja Metsähallitus toteuttivat Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -ohjelmasarjan yhteisprojektina Kalastajan Kanavan kanssa kalastuslakiuudistuksen vaikutuksista
vapaa-ajankalastukseen. Kahdeksanosaisen sarjan jaksot julkaistaan vuoden 2016 puolella
viikoittain Kalastajan Kanavalla. Jaksot tulevat nähtäville myös hankkeen nettisivuille.
Kaikki edeltävässä Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa tuotetut valistusmateriaalit
olivat nähtävillä hankkeen omilla nettisivuilla (www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen).
Hankkeen omilla Facebook-sivuilla julkaistiin säännöllisesti hankkeen teemaan sopivia
uutisia, tutkimuksia ja lehtijuttuja sekä tiedotettiin hankkeen ajankohtaisista toiminnoista.
Facebook-sivuilla oli vuoden 2015 loppuun mennessä 2 663 tykkääjää (kasvua yli 300
tykkääjää viime vuodesta).
Hanketta esiteltiin 5.–7.6. Korian Erämessuilla SVK:n messuosastolla, ja vastuullisuus
oli vuoden mittaan näkyvästi esillä myös muissa tapahtumissa (mm. Vene- ja GoExpomessut). Lisäksi hanketta esiteltiin monissa tilaisuuksissa mm. keskeisille sidosryhmille
(esim. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämä Koulutuspäivät-risteily), vapaaajankalastajapiireille ja seuroille. Koolla on väliä -roll-upin ja esitteiden avulla viestittiin
yleisötapahtumissa Suomen tavoitelluimpien kalalajien tilasta sekä lakisääteisistä ja
suositelluista pyyntimitoista. Aiemmin teetetystä Kalan vapauttaminen -esitteestä otettiin
5 000 kpl:n uusintapainos.
SVK:n suurkalakilpailun vapautussarja nostettiin hankkeen myötä näkyvästi esiin
vuonna 2015. Kilpailuun saatiin yhteistyökumppaneilta palkintoja yli 1 600 euron arvosta.
Merkittävin uudistus tapahtui lohikalasarjassa, jossa siirryttiin käyttämään vertailuarvona
kalojen pituutta aiemman painon sijaan.
Lähelle kalaan
Hanke julkaisi kuntien sekä kalastusseurojen käyttöön suunnatun oppaan lähikalastuspalveluiden järjestämiseksi. Pilottikuntien sekä kalastusseurojen kanssa suunniteltiin
kuntien lähikalastuskohteiden kehittämistä. Pilottikunnista Lahti ja Kuopio aloittivat myös
käytännön toimet kalastuskohteissa.
Lisätietoa kalastajien kehitystoiveista hankittiin osallistumalla kuntien ja muiden yhteistyökumppanien järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumien kävijöille esiteltiin kuntien parhaimpia
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lähikalastuskohteita sekä pyydettiin kehitysehdotuksia kuntien käyttöön. Hankkeen infopisteen yhteydessä järjestettiin ilmaista ongintaa lapsille. Hanke osallistui Helsingin Kalaasipäivään 23.5., jossa kävijöitä oli noin 80. Keravanjoen onkipäivä järjestettiin 11.6., ja
siihen osallistui noin 20 lasta. Helsingin Koskipäivä-tapahtumassa 29.8. hankkeen osastolla vieraili noin 300 ihmistä. Helsingissä 8.9. järjestetyssä vanhainkodin onkipäivässä
keskusteltiin vanhusten erityistarpeista lähikalastuskohteissa. Tapahtumaan osallistui 20
henkilöä. Kuopion Kalaryssäys-tapahtumassa 11.–13.9. hanke esittäytyi päivittäin päälavalla. Osastolla vieraili arviolta 500 ihmistä. Lahden kalamarkkinoilla 18.–20.9. hankkeen
osastolla vieraili ja onki noin 400 ihmistä.
Järjestön kotisivuilla olevaa kaupunkien kalapaikkaopasta päivitettiin ja laajennettiin.
Lähikalastuspaikoista kerrottiin myös Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä, järjestön kotisivuilla
ja sosiaalisessa mediassa sekä tiedotteissa. Hankkeen tapahtumista kirjoitettiin Vapaaajan Kalastaja -lehdessä sekä useissa paikallislehdissä. Lisäksi vuoden lähikalastuspaikan
valinnasta kirjoitettiin laajasti mediassa ja hankkeen työntekijää haastateltiin Ylen radio
Vegalla sekä Yle Puheella.
Muut hankkeet ja työryhmät
SVK osallistui mm. seuraavien valtakunnallisten tai alueellisten järjestöjen tai organisaatioiden toimintaan:
• Saimaannorppa-LIFE-hanke, ohjaus-, viestintä- ja kalastusryhmät
• Saimaannorppa ja kalastus, kalastuksen säätely Saimaan norpan elinalueilla
• Saimaan norpan suojelun seurantaryhmä
• Ulkoilufoorumi, luontoliikuntajärjestöjen yhteistyöelin, edustaja työvaliokunnassa
• Valtioneuvoston EU17-jaosto, kalastus
• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston seurantakomitea
• Kalastuslain toimeenpanon koordinaatioryhmä ja viestintäryhmä
• Suomenlahden kestävän kalastuksen foorumi

VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN
Kalastuslainsäädäntö
Keskusjärjestö teki esityksen uudistettavan kalastusasetuksen sisällöksi ja antoi asetuksesta
kaksi lausuntoa sen valmisteluvaiheissa. Uusi kalastusasetus hyväksyttiin vuoden lopussa.
SVK osallistui yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja muiden kalastusalan sidosryhmien kanssa uuden kalastuslain ja -asetuksen esittelyyn. Järjestö nimesi edustajansa
kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmään ja viestintäryhmään.
Keskusjärjestö antoi lausuntonsa mm. kalastushallinnon uudelleenorganisointia koskevasta
lainsäädännöstä, metsähallitusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta ja rikesakkoasetuksen muuttamisesta.
Keskusjärjestö nimesi edustajan lohi- ja meritaimenstrategian ja kalatiestrategian toteuttamista ohjaavaan työryhmään.
Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtaja Jouko Ojanperä oli asiantuntijajäsenenä
Tenojoen sopimusneuvotteluvaltuuskunnassa. Valtuuskunta valmistelee Suomen ja Norjan
välistä sopimusta Tenojoen kalastuksesta.
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Yhteistyössä Pohjoismaiden vapaa-ajankalastajajärjestöjen kanssa SVK valmisteli 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 esiteltiin järjestön
julkaisuissa ja esitteissä, joita jaettiin valtakunnallisesti merkittävillä messuilla, muissa
yleisötapahtumissa sekä kouluissa ja yhteistyökumppanien leiritapahtumissa. Kaikissa
jäsenlehden numeroissa julkaistiin maksutiedot.
Lisäksi keskusjärjestön työntekijät antoivat sekä henkilökohtaista neuvontaa asiassa että
esittelivät kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksujärjestelmää yhteistyökumppaneiden
julkaisuissa. Keskusjärjestön kotisivuilla sekä Ottioppaassa tiedotettiin maksuista, niiden
perusteista ja kalastuksenhoitomaksurekisteristä.
Jäsenjärjestöjen ja vapaa-ajankalastajien avustaminen
Jäsenjärjestöjä avustettiin hankehakemusten laatimisessa alueellisille ELY-keskuksille.

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.
SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin Matkailu-sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastuslupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kalastuskohteista, Vapaaajan 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 71 eri
kalastuskohdetta eri puolilta Suomea. Kohteiden luokittelussa huomioitiin palvelut, kalasto ja ympäristö. Eri kalastuskohteiden sivuilla vierailtiin yhteensä kymmeniätuhansia
kertoja. LaatuApajat-sivusto oli vuonna 2015 järjestön kotisivujen selatuin yksittäinen
neuvonnallinen tietosivusto. LaatuApajat-kohde-esittely oli esillä Gummeruksen kanssa
yhteistyössä tuotetussa digitaalisessa kalastusoppaassa Ottioppaassa.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kolme. Talven lukijamatka
suuntautui 20.–24.4. Ruotsiin Ritsemiin Akkajärvelle. Matkalla pilkittiin lohikaloja tunturijärvillä. Kesän lukijamatkan kohde oli Tornionjoki Kolarissa 30.6.–4.7. Matkalla kalastettiin soutu-uistellen lohta Tornionjoella, sekä harjusta ja muita lajeja lähialueen kohteissa.
Kaukomaanmatkan kohteena oli Teneriffa 3.–10.11. Matkan teema oli syvänmerenkalastus.
Lukijamatkojen yhteydessä tiedotettiin ennakkoon kohteiden kalastusmahdollisuuksista
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoista kirjoitettiin kohteita esittelevät
artikkelit Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen. Matkoille osallistui noin 45 henkilöä.
Matkailijat Kalassa – luvat kunnossa -oppaassa esiteltiin Suomen kalastuslupajärjestelmä, kalojen rauhoitusajat ja alamitat, usein kysyttyä sekä neuvontajärjestöjen ja viran-
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omaisten yhteystiedot. Opas palveli kalastuslupien myynnin ja matkailun asiakaspalvelun
sektoria. Kalastuslupajärjestelmän opas oli luettavissa ja ladattavissa neljällä eri kielellä
SVK:n kotisivuilla. Oppaan päivitykseen uudistuvan lainsäädännön mukaiseksi haettiin
hankerahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä sitä saamatta. Vapaa-ajan Kalastaja
-lehdessä esiteltiin kalastuskohteita. Vapaa-ajankalastajan kalenterissa tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä.

JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUUT TIEDOTTAMINEN
Vapaa-ajan Kalastaja
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 mm. 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. Lehteä markkinoitiin myös eronneiden
seurojen jäsenille noin 5 000 otoksella.
Laadittiin lehden vuoden 2016 sisältösuunnitelma sekä alustava sisältösuunnitelma vuodelle
2017. Jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä.
Lehdelle avattiin omat Facebook-sivut sekä nettisivut osoitteessa www.vapaa-ajankalastajalehti.fi.
Lehdestä julkaistiin kaksi taitettua nettiartikkelia: slacklining ja hauen vertikaalijigaus.
Lehdestä teetettiin Mediatum Oy:llä lukijatutkimus, joka toteutettiin pääosin netissä. Vastauksia kertyi 1 244. Määrä osoittaa lukijoiden kiinnostusta lehteen ja sen kehittämiseen
entistä paremmaksi. Yksi tutkimuksen pääviesteistä oli, että lukijat ovat tiukasti kiinni
lehdessä. Se luetaan useimmiten kannesta kanteen. Lehdet säilytetään, ja niitä luetaan
useampaan kertaan.
Julkaisut
SVK:n esitteitä messuilla ja muissa tapahtumissa jaettiin yhteensä 80 000 kpl. Lapsille ja
nuorille tarkoitettujen esitteiden osuus oli 40 000 kpl.
Uusintapainokset julkaistiin seuraavista julkaisuista:
• Käsittele saaliskalasi -esitesarja 7 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Lapsesta kalaan -esitesarja 1 esite, 5 000 kpl
• Lähde kalaan -esitesarja 4 esitettä, kukin 5 000 kpl
• Vastuullisen vapaa-ajankalastuksen -esitesarja 1 esite, 5 000 kpl
• Kireitä siimoja, 10 000 kpl
Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy julkaisi 3 000 kappaleen painoksena Vapaa-ajankalastajan kalenterin, johon keskusjärjestö tuotti sisällön.
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Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin. Vapaa-ajankalastajien keskustelufoorumina ylläpidettiin Kalajuttu.com-sivuja.
Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla oli 571 672 ja istuntoja 221 305 ja Fisuun.fi sivuilla
vastaavasti 45 742 ja 28 219. Keskustelufoorumiin käyntikertoja kertyi 21 624. Lisäksi
ylläpidettiin keskusjärjestön Facebook-sivua, jossa oli 2 124 tykkääjää.
SVK:n YouTube-kanavalle ladattiin 21 uutta videota. Videoista 20 oli Kalastusmestariaiheisia, yhden videon aiheena oli pilkintä. Kalastusmestari-videoita on vuoden aikana
katsottu yhteensä 24 088 ja pilkintävideota 2 138 kertaa.
Täydennettiin kanavan soittolistoja, joille on koottu aihepiireittäin parhaita ja informatiivisimpia kalastusvideoita.
SVK:n YouTube-kanavalla olevia videoita katsottiin vuoden 2015 aikana yhteensä 88 124
kertaa. SVK:n YouTube-kanavalla on 1 078 tilaajaa.
Vapaa-ajankalastajien kirjastossa on yhteensä 58 kaikkien vapaasti luettavissa olevaa
julkaisua.
Ottiopas
Tuotettiin yhteistyössä Gummerus Digitalin kanssa ilmainen kalastusopas, joka toimii
älypuhelimissa ja tietokoneissa. Se sisältää runsaan tietopaketin eri kalalajeista, kalastustavoista, kalankäsittelystä ja viehevinkkejä. Lisäksi siihen tulee Suomessa julkaistut
kalastusaiheiset uutiset ja tiedotteet ajantasaisesti sekä kartta, jossa näytetään kalastajalle
mielenkiintoisia ja hyödyllisiä alueita ja paikkoja. Ottioppaasta löytyy myös tietoa vastuullisesta kalastuksesta, kalastusluvista, alamitoista, rauhoitusajoista, solmuista, merimerkeistä
ja paljon muusta. Ottiopasta käytti noin 20 000 henkilöä. Ottioppaalle avattiin myös omat
Facebook-sivut.
Muu tiedottaminen ja koulutus
Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille
laadittiin omat tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä lähetettiin jäsenseuroille neljä ja
niiden lisäksi reilut kymmenkunta pienempää tiedoksiantoa. Vapaa-ajankalastajapiireille
lähetettiin viitisentoista kirjettä ja ohjetta. Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti
32. Kalatalouskonsulenteille järjestettiin kirjoituskoulutus Helsingissä.
Vuoden kalastusseura
Viestintätoimikunta valitsi vuoden kalastusseuraksi Sodankylän Perhokalastajat. Perusteluissa nostettiin esiin erityisesti seuran toiminnan monipuolisuus, ympärivuotisuus ja
nuoriin panostaminen. Voiton ratkaisi lopulta se, että harvaanasutussa Lapissa on onnistuttu
kasvattamaan kalastusseura, joka on merkittävä koko maan mittakaavassa.
Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan
ansiomerkkiin oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 138, ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. Vastuullinen vapaa-ajankalastaja
-hankkeen nimissä jatkettiin myös vapautussarjaa, johon ilmoituksia tuli 54. Keskusjärjestö
osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.
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MESSUT
SVK osallistui kaikkiin valtakunnallisesti tärkeisiin alan messuihin. Järjestön messuosastoilla kävi yhteensä 39 000 vierailijaa.
GoExpo-messut
Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla GoExpo-messuihin Helsingissä 6.–8.3.
Messuilla oli kävijöitä noin 46 000. Messuhenkilökunta arvioi järjestön osastolla vierailleen
kävijöitä 5 500. Saatu kirjallinen palaute oli hyvä / erittäin hyvä. Palautteiden kappalemäärä
oli noin kymmenen.
Lapsimessut
Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Lapsi-messuihin Helsingissä 10.–12.4.
Messuilla oli kävijöitä 52 387. Messuosastolla oli karkkilaari kävijämittarina, ja messuhenkilöstö arvioi menekin perusteella, että SVK:n osastolla vieraili noin 6 000 henkilöä.
Osastolla jaettiin erilaisia esitteitä sekä kerrottiin nuorisotoiminnasta, kalastuskorttiasioista
ym. vapaa-ajankalastukseen liittyvää.
Perhomessut
Keskusjärjestö osallistui Perho-messuihin Tampereella 11.–12.4. Messuhenkilökunta arvioi
järjestön osastolla vierailleen kävijöitä 2 500.
Pohjois-Suomen Erämessut
Keskusjärjestö osallistui Pohjois-Suomen Erämessuihin 14.–17.5. Kävijöitä messuilla oli
noin 50 000, ja SVK:n osastolla heistä vieraili noin 8 000.
Kouvolan Erämessut
Kouvolan Erämessut käytiin 5.–7.6., ja SVK osallistui Kaakkois-Suomen vkp:n osaston
toimintaan. Messuilla oli kävijöitä 21 385, ja osastollamme vieraili noin 4000 kalastuksesta
kiinnostunutta henkilöä.
Meri Kutsuu -messut
Keskusjärjestö osallistui Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Turussa
13.–15.3. pidetyille Meri kutsuu -messuille. Kävijöitä messuilla oli noin 5 800, joista noin
4 000 vieraili osastollamme.
Farmari-messut
Keskusjärjestö osallistui omalla osastolla Joensuun Farmari-messuihin. Messut käytiin
2.–4.7., ja tapahtumassa vieraili yhteensä noin 70 000 kävijää, joista noin 7000 vieraili
osastollamme.
Lisäksi avustettiin muita alueellisia toimijoita näyttelyissä ja tapahtumissa. Kaikissa
tapahtumissa kerrottiin kalastuksenhoitomaksuista ja valtion kalastusmaksujen maksutavoista. Kävijämittarina käytettiin mm. 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.

4 KILPAILUT
VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi valittiin yksimielisesti Keski-Suomen Mikko Niskanen.
Hänen ansioikseen luettiin erityisesti SM-pilkin varakilpailun tehokas järjestäminen ja
ahkeruus kilpakalastuksen saralla, minkä lisäksi hän on kyennyt yhdistämään kilpakalastuksen nuorisotoimintaan.

KANSALLISET KILPAILUT
Vuoden 2015 kansallinen kilpailutoiminta oli vilkas. SM-tason kilpailuiden lisäksi kalaja eräseurat ja -piirit järjestivät yhteensä useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien
kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 350 000.
Pilkkimaajoukkueen loppukarsinta 28.2. Keski-Suomen Kyynämöisellä. Kisaan osallistui 95 pilkkijää.
SM-pilkki 7.3. Hauhon Ilmoilanselällä. Kisaan osallistui noin 1 750 pilkkijää. Järjestelyistä
vastasi Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri.
SM-mormuska 21.3. Varkauden Huruslahdella. Kilpailuun osallistui noin sata kilpailijaa.
Järjestelyistä vastasi VaPa Varkaus ry.
MM-morrin karsinnat 4.–5.4. Viitasaaren Muikunlahdella. Kisaan osallistui 15 pilkkijää.
SM-särkipilkki 12.4. Taivalkosken Kostonjärvellä. Kilpailuun osallistui reilut 300 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Kalataival ry.
SM-rautupilkki 18.4. Inarin Tuulispääjärvellä. Kisaan osallistui 149 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Ivalon Erämiehet ry ja TEM´S ry.
SM-lohipilkki 19.4. Sodankylän Luoston Ahvenlammella. Kisaan osallistui yhteensä
269 pilkkijää. Kisajärjestelyistä vastasivat Sodankylän Perhokalastajat ja Lapin Vapaaajankalastajapiiri.
Senioreiden SM-perho 23.–24.5. Karkkilan Karjaanjoella. Kilpailuun osallistui 16 perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen kilpaperhokalastajat.
SM-kelluntarengas-perhokalastus 12.–13.6. Kerimäen Kannantakaisella. Kisaan osallistui 10 perhostelijaa. Kisajärjestelyistä vastasi tänäkin vuonna Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat.
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Naisten SM-perhokisat 10.–12.7. Läsäkoskella. Kilpailuun osallistui yhdeksän naista.
SM-kilpaonki 11.–12.7. Saimaan kanavalla. Kisa houkutti noin 120 kilpailijaa. Kisassa
ratkottiin samalla vuoden 2016 MM-seurajoukkue. Kilpailujen järjestäjänä toimi Team
Sensas Finland.
SM-soutu-uistelu 18.7. Liperin Heposelällä. SM-kisaan osallistui 49 venekuntaa, ja kisajärjestelyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat ry.
SM-heittouistelukisa Keitelejärvellä 25.7. Kisa houkutteli paikalle yhteensä 32 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Viitasaaren Kalakaverit ry.
SVK:n vetomestaruuskisat 26.7. Keitelejärvellä. Kilpailuun osallistui 16 venekuntaa.
Kisajärjestelyistä vastasi Viitasaaren Kalakaverit ry.
SM-onki 2.8. Saimaan kanavalla, Lappeenrannassa. Kilpailu keräsi 651 onkijaa. Järjestelyistä vastasivat Suomen kilpaonkimaajoukkueet
Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta käytiin kaksiosaisena: 8.–9.8. Kyrönjoella ja 26.–27.9. Helsingin Kyläsaaressa. Ensimmäiseen osakilpailuun osallistui tällä kertaa
41 kilpailijaa, joista 36 jatkoi toiselle kierrokselle. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat
SesOnki ja Team F.I.S.H.
Nuorten SM-Perho 15.8. Huopanankoskella. Kilpailuun osallistui kuusitoista nuorta
perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasivat Ääneseudun Perhokalastajat ry.
Veneonginnan SM 16.8. Oulaisten Piipsjärvellä. Kilpailun otti osaa 27 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri.
Nuorten SM-toimintakilpailu 29.–30.8. Järvenpäässä. Järjestelyistä vastasi Etelä-Suomen
vkp. Kilpailuun otti osaa kahdeksan joukkuetta viideltä eri piiriltä. Voiton nappasi EteläSavon joukkue.
SM-perhon finaali 29.–30.8. Iijoella. Kisajärjestelyistä vastasi SVK:n perhojaosto.
SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu 5.–6.9. Karkkilan Karjaanjoella. Kisaan osallistui
19 joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen kilpaperhokalastajat.
Epäviralliset MM-tuulastuskilpailut 18.9. Saimaalla, Ruokolahdessa. Kisa keräsi yhteensä
23 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat ry.
SM-tuulastuskisa 19.9. Ruokolahden Kaljaniemellä. Kilpailu keräsi 23 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat ry.
SM-laituripilkki 20.9. Vääksyssä, Kuotaan venesatamassa. Kisa houkutteli yhteensä 440
pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri.
SM-tietomestaruus 28.11. Jyväskylässä. Yleiseen sarjaan otti osaa seitsemän ja nuorten
sarjaan kolme joukkuetta.
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KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-kilpailuihin.
Mormuskoinnin MM-kilpailu käytiin 28.–29.2. Kuopiossa. Tapahtuma järjestettiin nyt
ensimmäistä kertaa Suomessa. Suomea edustivat Vesa Kuusela, Harri Nikula, Jussi Rossi,
Toni Stenberg ja Seppo Pönni. Vaihtomiehenä oli Petri Ahola. Valmennuspuolen hoitivat
Kimmo Lintilä ja Elmo Olkkola, delegaattina toimi Aarne Keurulainen. Kisoihin osallistui
13 maata. Maiden välisen kisan voitti jälleen Ukraina. Suomen joukkue sijoittui hopealle.
Paras suomalainen oli pronssille sijoittunut Seppo Pönni.
Pohjoismaiden pilkkimestaruus kisattiin 14.3. Ruotsin Svegillä. Suomi jäi kilpailussa
toiseksi. Ruotsi voitti ja Norja tuli kolmanneksi. Suomen joukkue: Toni Neuvonen, Kalle
Piiroinen, Otto Halttunen, Salla Hovatov, Iida Issakainen, Helmi Sarpola, Ville Lappi, Janne
Lappi, Arttu Karppinen, Tiina Karhunen, Elli Paananen, Tarja Manninen, Asta Honkonen,
Aila Heiskanen, Ritva Viertola, Heikki Matikainen, Jouko Varis ja Tapio Mustalahti. Kapteenina toimi Tom Sirviö.
Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa ongittiin 7.–8.6. Slovakian Zilinassa. Suomea edusti Team Sensas Finland, johon kuului Esa Kervinen, Marko Ekroth, Henri Lillman,
Jarkko Nikkilä, Timo Ylitalo ja Samppa Ylönen. Joukkue ylsi sijaluvulle 10.
MM-perhokalastus kisattiin16.–21.6. Bosnia-Herzegovinassa. Suomen joukkue sijoittui
13:nneksi. Saku Nieminen oli paras suomalainen, sijoittuen 19:nneksi. Suomen joukkueeseen kuuluivat Jarkko Suominen, Jyrki Hiltunen, Saku Nieminen, Kai Kallio, Jani
Huhtaniska ja Tapio Penttilä. Kapteenina toimi Ville Ristolainen.
Miesten MM-kilpaonki käytiin 12.–13.9. Slovenian Radecessa. Joukkueeseen kuuluivat
Seppo Pönni, Tero Kankaanpää, Jouni Lillman, Pekka Rintamaa ja Matti Sakkara. Ville
Rämä toimi kapteenina. Paras suomalainen oli Tero Kankaanpää, sijalla 87. Joukkue sijoittui 27. sijalle.
EM-perhokalastus kilpailtiin 21.–27.9. Italiassa. Suomen joukkue: Eetu Hyväri, Santeri
Kinnunen, Heikki Kurtti, Esa Pölkki ja Pietari Sipponen. Joukkueen sijoitus kilpailussa
oli viides. Paras suomalainen oli Eetu Hyväri, sijalla 15.

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.
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Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin kuului yhteensä 538 jäsenseuraa.
Järjestön henkilöjäsenmäärä jäsenseuroissa vuoden 2015 aikana oli 42 185 henkilöä, ja
31.12.2015 jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli 39 418 henkilöä. Näiden
lisäksi henkilökohtaisia kannatusjäseniä oli 435 ja Fisuun.fi-seuraan liittyneitä nuoria 63.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA
SVK aloitti vuoden alussa jäsenhankintakampanjan, jossa etsittiin kasvuhaluisia seuroja.
Tavoitteena oli löytää seuroja, jotka olivat halukkaita ottamaan uusia nuoriso-/perhe-/
aikuisjäseniä ja tarjoamaan heille toimintaa/palveluja. Mukaan ilmoittautuneita seuroja
pyydettiin täyttämään toiminnan laajuutta ja laatua avaava lomake. Seurat saivat ilmaiseksi
tilata järjestön lehteä jäsenhankintaansa varten ja SVK:n työntekijät olivat käytettävissä
uusien toimintojen kehittämiseksi. Vuoden loppuun mennessä seuroja oli ilmoittautunut
53. Kampanjaa jatketaan ja kehitetään vuonna 2016.

KOKOUKSET
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 25.4. Helsingissä.
Syyskokous pidettiin 28.11. Helsingissä. Kokouksessa luovutettiin järjestön ensimmäiset
kunniamerkit Markku Markkulalle, Erkki Pulliaiselle, Kari Rajamäelle, Hannu Lehtoselle ja Jouko Ojanperälle. Syyskokous päätti omistaa SVK:n kunniamerkki n:o 1:n Harri
Dahlströmin elämäntyölle vapaa-ajankalastuksen parhaaksi.

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, Timo Mäntynen, Jarmo
Niitynperä, Hannu Puustinen, Timo Rinta-Jaskari ja Juha Pölkki. Sihteerinä toimi Ilkka
Mäkelä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa, joista kaksi oli sähköpostikokousta.
Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anssi Vainikka, Juha Väisänen,
Jukka Kotola, Manu Vihtonen ja Reijo Lähteenmäki sekä sihteerinä kalatalouskonsulentti
Juha Ojaharju. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Pasi Tuomainen, Marcus Wikström (siht./SVK), Ilkka
Pirinen (pj), Jouni Neuvonen ja Seppo Pönni. Toimikunta ei kokoontunut vuonna 2015.
Lajikohtaisissa jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Pasi Tuomainen (pj), Marcus Wikström
(siht./SVK), Martti Knuutinen, Elisa Saarela ja Raine Kortet; onkijaosto: Seppo Pönni
(pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Jari Seppälä, Ville Rämä ja Timo Rinta-Jaskari;
perhojaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Janne Pirkkalainen, Juha Viista,
Petri Virolainen ja Kari Salmi; uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Marcus Wikström
(siht./SVK), Juha Kosonen, Kari Kenttinen ja Jukka Mantsinen. Uistelu-, pilkki-, perho- ja
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onkijaostot eivät kokoontuneet vuonna 2015 lainkaan, vaan tekivät päätökset puhelimitse
ja sähköpostitse.
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 Jukka Vetikko ja muina jäseninä
Tapani Hyvönen (vpj), Antti Heikkinen, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen, Veli-Matti Mäenpää
sekä sihteerinä Janne Rautanen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.
Viestintätoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohtaja Jouko Keto,
Ilkka Lehtinen, Seppo Suuronen, Börje Uimonen ja sihteerinä Jaana Vetikko.
Vapaa-ajan Kalastajan toimituskunta kokoontui kaksi kertaa. Siihen kuuluivat Markku
Nieminen, Vesa Vaarama 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 Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu, 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-ajan Kalastaja -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, 1.10. lähtien järjestöpäällikkö.
Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuna, osa-aikaisena hanketyöntekijänä oli Antero
Virkkunen 1.1.–31.12. Lähelle Kalaan -hankkeessa.
Alueellisina nuorten kalastuksenohjaajina toimivat lyhytaikaisilla työsopimuksilla Eetu
Savilahti Hämeessä, Veikko Karinkanta Kaakkois-Suomessa, Olli Lahtinen Keski-Suomessa, Aki Hirvonen Etelä-Savossa, Kari Porevirta Etelä-Karjalassa, Tero Kankaanpää
Pohjanmaalla ja Antti Heikkinen Pohjois-Karjalassa.
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TOIMIPAIKAT
Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie 2–6 A 11 Helsingissä yhteistiloissa Vapaa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Lisäksi aluetyöntekijöille
oli vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Mikkelissä, Kuortaneella ja Viialassa sekä toiminnanjohtajalle Jyväskylässä.

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,
kalastus-alue-edustajien koulutusta ja tiedottajakoulutusta sekä alueellisen toiminnan
kehittämistä.
Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi KTM, KHT Timo Virkilä 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.
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.

6 LAUSUNNOT
•
•
•
•

Lausunto luonnoksesta asetukseksi rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston
asetuksen muuttamiseksi, 4.12.2015
Lausunto luonnoksesta ELY-keskusten, TE-keskusten ja KEHA-keskusten maksuasetukseksi 2016, 4.12.2015
Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista, 4.12.2015
Lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisointia
koskevaksi lainsäädännöksi, 24.11.2015
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016, maa- ja
metsätalousministeriön hallinnon pääluokka / kalatalous, 11.11.2015
Lausunto luonnoksesta kalastusasetukseksi, 15.10.2015
Lausunto ehdotuksesta Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien
vahvistamisesta vuodelle 2016, 18.9.2016
Lausunto ehdotuksesta Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien
vahvistamisesta vuodelle 2016, 17.9.2016
Lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista
vuodelle 2016, 8.9.2015
Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista
kalastuskiintiöistä vuonna 2016, 10.6.2015
Lausunto luonnoksesta kalastusasetukseksi, 15.5.2015
Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi, 31.3.2015
Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämeren lohikantoja ja niiden
kalastusta koskevaan monivuotiseen suunnitelmaan, 4.2.2015
Lausunto hallituksen kalastushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi
lainsäädännöksi, 2.2.2015
Lausunto kalastuksen järjestelyistä Tornionjoen kalastusalueella vuonna 2015
kalastussäännön 16§ mukaisesti, 30.1.2015
Esityksiä uuteen kalastusasetukseen, 14.1.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus 29.2.2016
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous 23.4.2016
LIITTEET
Raportti maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2015 tulostavoitteiden toteuttamisesta
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