
 TIIVISTELMÄ VUODEN 2016 TOIMINNASTA 

 

Vuosi 2016 oli keskusjärjestön 17. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaa-ajan-

kalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsen Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä 

vapaa-ajankalastajapiirien 525 kala- ja eräseurassa oli 40 719 ja jäsenmaksunsa maksaneiden jäsen-

ten määrä oli vuoden lopussa yhteensä 37 945.  Yhteisöjäseninä oli viisi yritystä. 

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 maankattava kalaseurojen verkos-

to, suuri joukko osaavia seuratyön tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta. 

 

Vuonna 2016 keskusjärjestön toimintaan sisältyi mm. seuraavaa: 

 

Kalastus tutuksi noin 46 000 lapselle ja nuorelle 

Kalastusohjaajia toimi 11 vapaa-ajankalastajapiirin alueella yhteensä 16 tavoittaen 20 700 lasta ja 

nuorta. SVK, vapaa-ajankalastajapiirit ja kalaseurat järjestivät yli 530 tapahtumaa, joissa 27 400 

lasta ja nuorta ohjattiin kalastuksen pariin. Tapahtumien järjestämiseen osallistui työntekijöiden 

lisäksi yhteensä noin 2 400 kalaseurojen jäsentä. 

 

Tietoa kalastuksesta kaikenikäisille 

Vapaa-ajan Kalastaja - jäsenlehti ilmestyi 6 kertaa (painos 40 000 kpl/nro). Aikuisille kalastuksen 

harrastajille jaettiin lähes 20 erilaista esitettä ja opasta, joita painettiin 93 000 kpl. Lapsille ja nuoril-

le tuotettiin oppaita ja esitteitä ja kaikkiaan niitä painettiin 40 000 kpl. 

Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla (vapaa-ajankalastaja.fi) oli 226 010 ja lasten ja nuorten Fisuun.fi -

sivuilla 13 976.  

SVK ylläpiti yhteistyössä Gummerus Digitalin kanssa Ottiopas -kalastusopasta (ottiopas.fi), joka 

toimii älypuhelimissa ja tietokoneissa.  Opasta käytti noin 35 000 henkilöä.  

SVK:n YouTube -sivuston kalastusvideoita katsottiin yhteensä 73 397 kertaa.  

SVK osallistui tärkeimmille alan messuille ja sen osastolla vieraili 26 000 messuvierasta. 

 

SVK toimi vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta kansallisesti ja kansainvälisesti 

SVK jatkoi Koolla on väliä -hanketta (vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen), jonka kotisivuilla voi 

perehtyä vastuullisen kalastuksen periaatteisiin ja myös henkilökohtaisesti tehdä vastuullisen kalas-

tuksen sitoumus. Allekirjoittajia on 1 721 henkilöä. 

Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa SVK toteutti Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -

ohjelmasarjan 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 20 kalastuksen SM-kilpailua ja sen joukkue osallistui yhdeksään MM-, EM- ja PM - 

kalastuskilpailuun. SVK:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämissä kilpailuissa kertyi yhteensä noin 

350 000 osallistumiskertaa. 

 

 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen
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KERTOMUS VUODEN 2016 TOIMINNASTA 

 

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintastrategia vuosille 2013-2016, hyväksytty toi-

mintasuunnitelma sekä MMM:n kanssa tehty tulossopimus tulostavoitteineen. Raportti tavoitteiden 

toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä. 

Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja niiden 525 

jäsenseuraa yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja 11-13 työntekijän kanssa. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita kalastusalan hallinnon, järjestöjen ja tutkimuksen ohella olivat las-

ten ja nuorten järjestöt, luonto- ja ympäristöjärjestöt, Metsähallitus sekä kalastusalan kaupalliset 

lehdet. 

 

LAPSET, NUORET JA PERHEET 

 

Järjestön tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden kalastusharrastusta eri keinoin. Vuonna 

2016 toiminta tavoitti yhteensä 46 000 lasta ja nuorta sekä vähintään 10 000 aikuista. Lisäksi kes-

kusjärjestön messuosastoilla vieraili 26 500 henkilöä tutustumassa kalastukseen. Toiminnan tueksi 

painettiin esitemateriaalia yhteensä 50 000 kpl sekä 40 000 tarraa. Lasten ja nuorten Fisuun-

nettisivuilla oli noin 14 000 vierailijaa.  

 

KALASTUKSENOHJAAJA- JA KALAKUMMITOIMINTA 

MMM:n nuorisotyöhön kohdennetun yleisavustuksen sekä ELY-keskuksilta saatujen erityisavustus-

ten avulla palkattuja kalastusohjaajia toimi 11 vapaa-ajankalastajapiirin alueella yhteensä 16 hen-

kilöä vuoden 2016 aikana. Ohjaajat tavoittivat tapahtumissaan yhteensä 20 700 lasta ja nuorta sekä 

6000 aikuista. Erilaisia tapahtumia ja opastustilaisuuksia kalastusohjaajille kertyi yhteensä yli 400. 

Toimintaa tukeneiden 1000 vapaaehtoisten talkootyötunteja kertyi 5300. Toiminta painottui kou-

luissa, kerhoissa ja tapahtumissa kalastuksen opettamiseen sekä vapaa-ajankalastajapiirien, kalas-

tusseurojen ja kalakummien nuorisotyön avustamiseen.  

 

Kalaseurojen ja kalakummien toiminta koulujen kanssa on jatkunut vilkkaana. Kummien tekemät 

itsenäiset kouluvierailut ovat kuitenkin vähentyneet viime vuosien aikana. Kouluille järjestettäviä 

yhden päivän kalastustempauksia järjestetään edelleen runsaasti. Kalaseurojen ja kalakummien jär-

jestämiin tapahtumiin on osallistunut vähintään 15 000 lasta ja nuorta. Toimintaa on ollut järjestä-

mässä vähintään 500 kalastusseurojen aktiivia. 

 

Nuorisotyön aktiivien palkitsemisjärjestelmä oli käytössä neljättä vuotta. Huomionosoituksen sai 

13 nuorisotoiminnassa ansioitunutta henkilöä. Palkitut olivat Kalervo Rapo, Alpo Pesonen, Matti 

Husu, Arto Salmela, Matti Pasanen, Jouko Rontu, Jouni Kulin, Eero Kasurinen, Matti Tarvainen, 

Esko Huusko, Jarno Liimatainen, Varpu Korhonen ja Juha Paavola. 

 

KOULUTUS, LEIRIT JA KILPAILUT  

Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä kahdeksatta vuotta. Pronssi-

sen harrastemerkin on suorittanut 86, hopeisen 16 ja kultaisen yksi nuori. Kuluneena vuonna uusina 

suorituksina tuli 12 pronssista harrastemerkkiä. 

 

Seuroja kerhotoiminnan käynnistämiseen kannustavassa Kalakiva- kerhotukijärjestelmässä 

myönnettiin kerhotoiminnan starttipaketti kymmenelle seuralle (Kesälahden kalastuskerho, Hevos-

suon Erä, Tohlopin Kalastus-ja Suojeluyhdistys, SesOnki, Lapuan seudun kk, Alavuden seudun uk, 

Kurikan uk, Salon seudun kalastusseurat, Vaasan kalakerhot ja Pornaisten seudun nuorten kk). Ker-

hoiltoja ja kalastusreissuja kerhot järjestivät yhteensä noin 150. Kerho-ohjauksen parissa oli yhteen-

sä noin 200 kerholaista, mutta kerhojen järjestämissä yleisötapahtumissa tavoitetiin huomattavasti 
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suurempi määrä nuoria. Uusia nuorisojäseniä seuroihin tuli noin sata. Kilpailun yhteistyökumppa-

neina toimivat CAB-Coatings Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab sekä Samfishing Oy. 

 

Valtakunnallisia kalastusleirejä järjestettiin kolme. Pilkkileiri järjestettiin Evolla 11.-13.3., kesä-

leiri Rautavaaran Metsäkartanolla 18.-21.7. ja Fisuun leiri Hangossa 1.-4.8. Leireillä oli 70 nuorta 

osallistujaa. Fisuun-nettisivuilla ilmoitettiin noin 20 muusta kalastusleireistä, joista puolelle lähetet-

tiin kalastusvälineistöä sisältävä leiritukipaketti. Tuetuille leireille osallistui 300 lasta ja aikuista. 

Talkoolaisten leiripäiviä kertyi noin 150. Muita vapaa-ajankalastajapiirien sekä seurojen leiritapah-

tumia järjestettiin vähintään sata, joihin on osallistunut noin 1500 lasta ja nuorta. 

 

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Kangasnimellä 27.-28.8. Kilpailuun osallistui 10 jouk-

kuetta, jotka edustivat kilpailussa omia vapaa-ajankalastajapiirejään. Kilpailujoukkueita oli paikalla 

viidestä eri piiristä. Kilpailun voitti Kaakkois-Suomi, hopealle tuli Häme ja pronssille Etelä-Savo. 

 

Kalastusseurojen onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 90. Keskusjärjestö toimitti järjestäjille 

neljä mitalisarjaa tapahtumaa kohden. Tilaisuuksiin osallistui arviolta 2500 henkilöä, joista 1500 oli 

nuoria.  

Keskusjärjestön tuottamaa esitemateriaalia ja yhteistyökumppanien lahjoittamia kalastustarvikkeita 

jaettiin tapahtumiin, joihin osallistui noin 3 000 lasta ja nuorta sekä 1000 aikuista. Talkoolaisia ta-

pahtumissa oli 400 henkilöä.  

 

Kalastusseurojen nuoriso-ohjaajille ja alueellisille kalastuksenohjaajille järjestettiin  

valtakunnallinen koulutustilaisuus 16.-17.4. Varalan opistolla Tampereella. Tilaisuuteen osallis-

tui 24 henkilöä. Kalakummeille järjestettiin 10 maakunnallista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 

yhteensä 125 henkilöä. 

 

Vuosivieheen värityskilpailuun osallistui noin sata nuorta. Kilpailun voitti 15-vuotias Taneli Piri-

nen Porista. Vuosivieheenä oli Bete Lotto-lippa, jota tehtiin 400 kappaleen erä. Yhteistyökumppa-

nina kilpailussa toimi Finlandia Uistin. 

Nuorille tarkoitettu kesän teemakilpailu järjestettiin #kesäfisuun -nimikkeellä. Siinä pyydettiin 

ilmoittamaan sosiaalisessa mediassa tulevasta kalareissusta aiheeseen liittyvän kuvan kanssa ja 

käyttäen teemanimen mukaista hashtagia. Kilpailu tavoitti fisuun-facebookissa 3500 ihmistä. Fi-

suun-raati palkitsi kaksi parasta kuvaa ja lisäksi osallistuneiden kesken arvottiin kolme kalastusvä-

linepalkinnon voittajaa. 

 

TAPAHTUMAT 

Vanhankaupunginkosken Koskipäivä  

Vanhankaupunginkosken Koskipäivä järjestettiin 27.8. SVK osallistui tapahtumaan omalla osastol-

laan, jolla jaettiin erilaisia esitteitä vapaa-ajankalastuksesta ja saaliin käytöstä. Lisäksi kerrottiin 

kalastuslupajärjestelmästä ja nuorten kalastuskerhotoiminnasta. Tapahtuma houkutteli kävijöitä 

arviolta 5 000, joista iso osa lapsia ja nuoria. Suvannolla järjestettyyn lasten onkikisaan otti osaa 

noin 600 lasta. 

 

Valtakunnallinen pilkkiviikko  

Valtakunnallinen pilkkiviikko oli viikko 12. Lasten ja nuorten pilkkitapahtumia järjestettiin yhteen-

sä ainakin 106, joista 17 tapahtumaa järjestettiin virallisen pilkkiviikon aikana. Pilkkitapahtumiin 

osallistuivat ainakin 5920 pilkkimisen ystävää, joista 4766 oli nuoria ja lapsia. Virallinen pilkki-

viikko houkutteli 1462 kävijää, joista 1219 oli nuoria. Pilkkikansaa opasti 593 SVK:n piirien ja seu-

rojen pilkkitaitajaa. Seitsemän tapahtumaa jouduttiin perumaan hankalien keliolosuhteiden vuoksi. 

Tapahtumista kerrottiin myös mediassa; 38 lehdessä, 12 radiossa sekä kahdella TV-kanavalla. Val-
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takunnallisen pilkkiviikon järjestämisestä vastasivat Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 

ja sen alueelliset vapaa-ajankalastajapiirit. 

 

Valtakunnallinen kalastuspäivä  

Valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin 18.5. Tapahtumia järjestettiin 42. Niihin osallistui 9111 

lasta ja oppilasta sekä 1437 aikuista. Järjestäjiä oli 510. Tapahtumista uutisoitiin ainakin 30 lehdes-

sä, kahdeksalla radiokanavalla ja neljällä TV-kanavalla. Tapahtumia järjestettiin myös virallisen 

päivän ulkopuolella; näitä tapahtumia oli yhteensä 24, ja niihin osallistui 3486 henkilöä, joista 2544 

lasta ja nuorta. Yhteenlaskettuna Valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumia oli 66 ja niihin osallis-

tui 14 034 henkilöä. Näistä 11 655 oli lapsia ja nuoria. 

 

Tule kalaan  

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa osallistuttiin useaan tapahtumaan.  

Yhdessä Helsingin liikuntaviraston kanssa jaettiin sekä suullista neuvoa että esitemateriaalia mm. 

seuraavissa tapahtumissa: Venemessut helmikuussa, Lapsimessut huhtikuussa, onkikoulut 2016 

Vanhankaupunginkosken suvannolla (noin 800 lasta), Koskipäivä elokuussa (noin 600 lasta, yh-

teensä 5000 kävijää) sekä kesällä muita pienempiä paikallisia tapahtumia. Tietoa jaettiin sekä koke-

neille vapaa-ajankalastajille että kalastuksesta tietämättömillekin. 

Hanke tuki erinomaisella tavalla Uudenmaan vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelman kohtaa 

4.3.3 "turvataan monipuoliset kalastusmahdollisuudet ja säilytetään harrastajapohja". 

 

Keskusjärjestön messuosastoilla markkinoitiin kalastusharrastusta lapsille, nuorille ja perheille. 

Kärkitapahtumina olivat Riihimäen Erämessut 9.-12.6. sekä Helsingin Messukeskuksessa järjestetyt 

Lapsimessut 15.-17.4. Lisäksi osastot olivat Go Expossa (Helsinki), Lapin Erämessuilla (Rovanie-

mi), Vaihda vapaalle -messuilla (Turku) sekä Perhomessuilla (Tampere) yhteistyössä vapaa-

ajankalastajapiirien kanssa. Messuilla oli kävijöitä noin 165 000, joista keskusjärjestön osastoilla 

vieraili yhteensä noin 26 500 henkilöä. Fisuun.fi -sivuston markkinointia jatkettiin messujen ja kou-

lulaistapahtumien yhteydessä. Nuorina bloggareina toimivat Eemeli Koivusara ja Eerika Rautanen. 

 

YHTEISTYÖTOIMINTA 

Riista- ja kalakerhojen toimintaa jatkettiin Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Riistakeskuksen ja 

Suomen 4H-liiton kanssa. Kevään ja syksyn 2016 toiminnassa oli 12 kerhoa. Jokainen kerho ko-

koontui 24 kertaa. Lisäksi kaikille kerholaisille sekä heidän vanhemmilleen järjestettiin keväällä 

kalastuksellinen lauantai kerhokauden päätteeksi. 

SVK.n kalakummit ja seura-aktiivit osallistuivat Parasta lapsille ry:n ja 4H:n leireille, kerhoihin 

sekä tapahtumiin. Yhteistyötä tehtiin myös valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumia järjestettäes-

sä mm. kalastusalueiden ja pelastuslaitosten kanssa. 

 

Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettiin alle 18-vuotiaille suunnattu 11.6. Vapapäivä, 

jolloin nuoret saivat kalastaa ilmaiseksi. Opastettuina kohteina toimivat Metsähallituksen 13 kalas-

tuskohdetta, joissa kalakummit opastivat nuori.  Lisäksi nuoret sekä heitä kyyditsevät aikuiset saivat 

kalastaa ilmaiseksi 22 omatoimisella kalastuskohteella ympäri Suomen. Nuorille jaettiin Vapapäi-

väpinssit. Lisäksi 800 ensimmäistä osallistujaa sai Kuusamon uistimen erikoisvärisen vieheen. Ta-

pahtumiin osallistui 930 lasta sekä arviolta saman verran heidän vanhempiaan. SVK:n talkoolaisia 

oli tapahtumia järjestämässä 79 henkilöä, jotka tekivät yhteensä noin 650 tuntia talkootyötä.   

Lisäksi Metsähallitusta avustettiin eräkummiprojektin käynnistämisessä osallistumalla hankkeen 

suunnitteluun. 

 

SVK teki yhteistyötä koulujen kanssa, jotka tarjoavat kalastusaiheisia valinnaisia kursseja yläas-

teen oppilaille. Kurssiluonteista kalastusaiheista opetusta tarjotaan tällä hetkellä ainakin kuudessa 

http://fisuun.fi/
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koulussa eri puolella Suomea, joista uusin on Kerimäen yhtenäiskoulussa syksyllä aloittanut valin-

naiskurssi. 

 

AIKUISTEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN 

 

YMPÄRISTÖTOIMINTA 

Purokunnostukset 

SVK osallistui yhteistyökumppanina Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin kunnostustapahtuman 

järjestämiseen Alavuden Salonjoella. Tapahtumassa kunnostettiin ja luotiin kutupaikkoja Salonjoes-

sa eläville taimenille. Lisäksi ohjattiin vapaa-ajankalastajia osallistumaan muiden toimijoiden jär-

jestämiin kunnostustapahtumiin Uudellamaalla, Hämeessä ja Pohjanmaalla. Kunnostustalkoista 

tiedotettiin Keskusjärjestön nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. 

 

Vesipuitedirektiivin ja meristrategiadirektiivin toimeenpano 

Suomen vesistöt ja merialue pyritään ko. direktiivien, kansallisen lainsäädännön sekä niiden pohjal-

ta laadittujen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien kautta saamaan hyvään ekologiseen ti-

laan, mikä puolestaan on vapaa-ajankalastuksen harjoittamisen perusta. SVK:n edustajat osallistui-

vat ELY-keskusten alueellisiin vesienhoidon sekä vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmiin.  

 

Saimaannorppa 

Keskusjärjestö osallistui Saimaannorppa LIFE -hankkeen toteuttamiseen sen ohjaus-, kalastus- ja 

viestintäryhmissä. Norppaystävällistä vapaa-ajankalastusta keskusjärjestö edisti myös Saimaan-

norppa ja kalastus sekä Saimaannorpan suojelun seurantaryhmissä.  

 

KALAKANTOJEN HOITO JA KALASTUS 

Kalastusalueet 

Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin useimpien vapaa-ajankalastajapiirien neu-

vottelupäivillä sekä kokouksissa. Järjestetyissä tilaisuuksissa tavoitettiin uusia toimijoita kalastus-

alueiden vapaa-ajankalastajien edustajiksi. Koulutuksen keskeisinä tavoitteina oli kestävä vapaa-

ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien lisääminen. Koulutusaiheina olivat etenkin alueel-

liset kysymykset sekä virtavesien kunnostaminen. Kalastusaluetoiminnan avulla korostettiin vapaa-

ajankalastuksen ohjauksen ja säätelyn merkitystä sekä ohjattiin vapaa-aikanaan kalastavia hyödyn-

tämään luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli löytää uusia 

toimijoita kalastusalueiden vapaa-ajankalastajien edustajiksi. Kalastusalueisiin nimettyjä henkilöitä 

SVK:n jäsenjärjestöillä oli lähes 400. Keskusjärjestön toimihenkilöt ja vapaa-ajankalastajapiirien 

edustajat osallistuivat aktiivisesti ELY-keskusten tai kalatalouskeskusten järjestämiin maakunnalli-

siin kalastusaluepäiviin. 

 

Kalakantojen hoito  

Kalavesien hoidossa keskusjärjestö painotti kalastuksen säätelyä ja kestävää kalastusta sekä luontai-

sesti lisääntyvien kalakantojen monipuolista käyttöä. 

 

Järjestön kala- ja ympäristötoimikunta laati ja julkaisi SVK:n verkkosivuilla artikkelin aiheesta ”Is-

tutuksille on paikkansa kalaveden hoidossa”. Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä julkaistiin artikkeli 

”Merenkurkun Taimen ry purojen kunnostajana”. Verkossa julkaistiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehden 

sähköinen erikoisnumero aiheella kunnostus. 

 

Lähikalastuspaikat 

Kala- ja ympäristötoimikunta arvioi vuoden lähikalastuspaikka -nimitystä varten tehdyt ehdotukset. 

Vuoden lähikalastuspaikaksi valittiin Kalajoki Ylivieskan kaupungin kohdalla. Valinnassa otettiin 
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huomioon mm. kalastuspaikan sijainti kaupunkialueella, saavutettavuus myös julkisilla kulkuväli-

neillä, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuudet sekä lupien ja tiedon saatavuus. Valinnasta 

tiedotettiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä lähikalastusseminaarin yhteydessä julkaistussa tie-

dotteessa. 

 

HANKKEET 

Koolla on väliä 

Hankkeen tarkoituksena oli lisätä kalastuksenharrastajien tietoja ja taitoja vastuullisen kalastuksen 

toteuttamisesta. Keskeisinä teemoina olivat vastuulliset kalastuskilpailut, vapaa-ajankalastajien ak-

tivointi kalavesien kunnostuksiin sekä vuoden alusta voimaan astuneen uuden kalastuslain jalkaut-

taminen harrastajien käytäntöön.  

Kalastuskilpailuiden vastuullisuutta edistettiin tukemalla 395 euron arvoisilla palkinnoilla neljää 

eri vapaa-ajankalastajapiireissä järjestettyä piirinmestaruuskilpailua, joissa oli sääntönä kalojen vä-

litön tappopakko. Avovesikaudella hanke järjesti streetfishing-teemalla 11.5. käydyn vastuullisen 

ahvenkilpailun Vaasassa (32 osallistujaa) ja Tuomiojärven vastuullisen petokalakilpailun 28.8. Jy-

väskylässä (14 venekuntaa). Nettisivuilla ja facebookissa esiteltiin muiden tahojen hankevuonna 

järjestämiä vastuullisia kilpailuja ja raportoitiin niiden tuloksista. Hankkeessa aiemmin kehitettyä 

reaaliaikaista tuloslaskentaohjelmaa päivitettiin, ja sitä käytettiin laajasti sekä hankkeen omissa että 

muissa vastuullisissa kilpailuissa. 

Vapaa-ajankalastajien osallistumista kalavesien kunnostuksiin edistettiin tiedottamalla hank-

keen nettisivuilla ja facebookissa tulevista kunnostustapahtumista. Pohjanmaan Vapaa-

ajankalastajapiirin kalavesienhoitokunta järjesti 17.9. Alavuden Salonjoella kunnostustalkoot, joihin 

hanke osallistui. Talkoissa oli mukana 26 henkilöä. Hanke toimi myös yhteistyölinkkinä vapaaeh-

toisten kunnostajien ja kunnostuskohteiden välillä. Hanke järjesti ”1 päivä kunnostuksille kampan-

jan, jossa haastettiin kalastuksen harrastajia osallistumaan kunnostuksiin vaihtamalla yhden kala-

päivän talkootoimintaan.  

Vastuullisen vapaa-ajankalastajan sitoumuksen markkinointia jatkettiin sosiaalisessa mediassa 

sekä erilaisissa tapahtumissa. Uusia allekirjoittaneita kertyi vuoden loppuun mennessä 1721 (kasvua 

601 henkilöä edellisvuodesta). Jokaiselle allekirjoittaneelle postitettiin kiitoskirjeen kanssa hank-

keen uusittu nimikkotarra.  

Hanke julkaisi neljä ajankohtaista tiedotetta sekä osallistui aktiivisesti järjestön ja sen eri toimi-

kuntien tiedotteiden, lausuntojen ja lehtijuttujen tekemiseen. Hankkeen toiminnasta tiedotettiin 

SVK:n Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja annettiin netti-, lehti- ja radiohaastatteluita pitkin vuotta. 

Lehdestä ja radiokanavasta (mm. Yle, Helsingin Sanomat, mtv.fi, Saaristouutiset-lehti, Pohjolan 

Perhokalastaja -lehti, Suur-Jyväskylän -lehti) riippuen niillä oli lukijoita/kuulijoita 350 000 – 20 

000 yhtä juttua kohden. 

 

Hanke ja Metsähallitus toteuttivat Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -ohjelmasarjan yhteispro-

jektina Kalastajan Kanavan kanssa kalastuslakiuudistuksen vaikutuksista vapaa-ajankalastukseen. 

Kahdeksanosaisen videosarjan jaksot julkaistiin viikoittain Kalastajan Kanavalla ja Koolla on väliä 

-hankkeen nettisivuilla. Ensimmäinen julkaisukerta aloitettiin tammikuun alussa ja sarjan päättävä 

kahdeksas jakso julkaistiin 9.3. Sarjan jaksot julkaistiin uudelleen säännöllisin väliajoin heinäkuun 

aikana. Ohjelmasarjan videoita katsottiin ensimmäisen julkaisukerran jälkeen (kesäkuuhun mennes-

sä) 10 000 kertaa. Toisen julkaisukerran jälkeen (vuoden 2016 loppuun mennessä) kokonaismäärä 

oli yli 15 000 katselukertaa. 

 

SVK ja Ekosähkö solmivat yhteistyösopimuksen koskien Kalastajan sähkön lanseeraamista ja 

markkinointia. Ekosähkö maksaa 2,5 prosenttia käytetyn Kalastajan sähkön energian tuotosta Kool-

la on väliä –hankkeeseen.  
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Kaikki Koolla on väliä –hanketta edeltäneessä Vastuullinen vapaa-ajankalastaja -hankkeessa tuote-

tut valistusmateriaalit olivat nähtävillä hankkeen nettisivuilla (www.vapaa-

ajankalastaja.fi/vastuullinen). Hankkeen facebook-sivuilla julkaistiin säännöllisesti teemaan sopivia 

uutisia, tutkimuksia ja lehtijuttuja sekä tiedotettiin hankkeen ajankohtaisista toiminnoista. Face-

book-sivuilla oli vuoden loppuun mennessä 2971 tykkääjää (kasvua yli 300 tykkääjää viime vuo-

desta). 

Hanke oli näkyvästi esillä GoExpo-messuilla Helsingissä (4.–6.3.) ja Riihimäen Erämessuilla (9.-

12.6.). Lisäksi vastuullisuus oli vuoden mittaan näkyvästi esillä myös muissa tapahtumissa (mm. 

Perhomessut sekä Lapin Erämessut). ”Koolla on väliä” roll-upin ja esitteiden avulla viestittiin ylei-

sötapahtumissa Suomen tavoiteltuimpien kalalajien tilasta sekä lakisääteisistä ja suositelluista pyyn-

timitoista.  

Roll-up ja juliste uusittiin uuden kalastuslain myötä. Tehtiin uusi vastuullisen kalastuksen sähköi-

nen esite, jota myös painettiin 3000 kpl. Lisäksi teetettiin beach flageja sekä vaatteita, joiden avulla 

hankkeelle saatiin näkyvyyttä. 

Toteutettiin ”Mikä rasvaevä?” kampanja sosiaalisessa mediassa sekä messuilla. Tähän tehtiin roll-

up sekä postikortteja, joita painettiin 10 000 kpl. 

 

SVK:n suurkalakilpailun vapautussarja nostettiin hankkeen myötä näkyvästi esiin. Kilpailuun 

saatiin yhteistyökumppaneilta palkintoja yli 2000 euron arvosta. Vapautussarjan suosio on tiedotuk-

sen ja kalastajien vastuullisuuden lisääntyessä noussut. Vuonna 2016 vapautussarjaan ilmoitettiin jo 

79 kpl (viime vuonna 55 kpl) ja lähes kaikkiin palkintoryhmiin oli kala tai kaloja ilmoitettu.  

 

Lähelle kalaan 

Hankkeessa aiemmin julkaistua opasta lähikalastuspalveluiden järjestämiseksi levitettiin kuntien 

ja kalastusseurojen käyttöön. Laajempaa näkyvyyttä oppaalle pyrittiin saamaan hankkeen uusien 

Facebook-sivujen kautta sekä Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä julkaistun artikkelin avulla. Lisäksi 

opasta esiteltiin mm. Kuopion Kalaryssäyksessä, Lahden kalamarkkinoilla sekä Riihimäen Erämes-

suilla ja muissa vastaavissa tapahtumissa SVK:n osastolla. 

 

Hankkeessa esiteltiin toimivia lähikalastuspaikkoja ja selvitettiin mahdollisuuksia niiden kehit-

tämiseksi yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Erilaisissa kalastus- ja muissa tapahtumissa 

osallistujille kerrottiin alueen lähikalastusmahdollisuuksista ja tiedotettiin SVK:n internetsivuilta 

löytyvästä Kalapaikkoja kaupungeissa -osiosta. Lahden ja Kuopion kaupunkien kanssa laadittiin 

esitteet kaupunkien lähikalastuskohteista. Esitteitä jaettiin mm. kalamarkkinoilla. 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön internetsivuilta löytyvää kaupunkien kalapaikka-

opasta täydennettiin lukuisilla uusilla kohteilla. Opas löytyy osoitteesta http://www.vapaa-

ajankalastaja.fi/kalapaikat/. Lisäksi päivitettiin aiemmin lisättyjen kohteiden tietoja mm. vastaa-

maan uutta kalastuslakia. 

 

Valtakunnallinen lähikalastusseminaari järjestettiin Helsingissä 10.11. Seminaarissa pohdittiin 

sitä, miten lähikalastusmahdollisuuksien tarjoaminen vaikuttaa asukkaiden viihtyvyyteen, tervey-

teen ja kaupungin vetovoimaan sekä mitä niiden suunnittelussa on otettava huomioon. Lisäksi se-

minaarissa esiteltiin käytännön esimerkein toimivia lähikalastuspaikkoja, kuultiin mitä on Street 

fishing ja tutustuttiin kaupunkiin fongauspaikkana. Seminaari keräsi salin täyteen ja palaute oli erit-

täin positiivista. Seminaariesitykset tarjottiin kaikkien nähtäväksi SVK:n internetsivulle. 

Hanke järjesti kalastustapahtumia, joissa kalastuksen lisäksi pyrittiin tiedottamaan lähikalastus-

palveluiden tärkeydestä osana kuntien palvelutarjontaa sekä informoimaan lapsiperheiden vanhem-

pia käyttämään esimerkiksi SVK:n verkkosivujen ”Kalapaikkoja kaupungeissa” osiota etsiessään 

tietoa lähikalastuskohteista.  
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Järjestön Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä (numeroissa 3, 4, 5 ja 6) julkaistiin artikkeleita, jotka esit-

telivät lähikalastuskohteita ja –tapahtumia tai lähikalastusteemaa yleisemmin. Lisäksi vuoden lähi-

kalastuskohteen valinnasta tiedotettiin artikkelilla VaKan numerossa 3. Myös useat tapahtumat otet-

tiin esille paikallismediassa (ainakin Länsi-Savo, Epari, Suur-Jyväskylän -lehti, Jyväskylä -lehti). 

Järjestön jäsenille tiedotettiin hankkeesta sekä pilottitapahtumista järjestön kotisivuilla sekä lapsille 

ja nuorille suunnatulla Fisuun.fi-sivustolla. Hankkeen uudet facebook-sivut toimivat erinomaisena 

tiedotuskanavana paikallisille tapahtumille. 

 

Muut hankkeet ja työryhmät 

SVK:n työntekijöitä osallistui mm. seuraaviin alueellisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin: 

- Ulkoilufoorumi, luontoliikuntajärjestöjen yhteistyöelin, edustaja työvaliokunnassa 

- Suomenlahden kestävän kalastuksen foorumi 

- Freshabit life IP-hankkeen ohjausryhmä 

- Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä – hankkeen ohjaustyöryhmä 

 

Lisäksi järjestön työntekijöitä osallistui moniin paikallishankkeiden työryhmiin (esim. kalataloudel-

liset kunnostukset). 

 

VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN 

 

VAIKUTTAMINEN TYÖRYHMISSÄ 

Keskusjärjestö osallistui aktiivisesti seuraaviin kansallisen kalastuslain ja EU:n yhteisen kalastuspo-

littikan toteuttamiseen liittyviin työryhmiin:  

 

• ELY-keskusten vuosiksi 2016-2020 asettamat alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät (10 

kpl), joissa vuoden 2016 aikana valmisteltiin uusien kalatalousalueiden rajat.  

• Lohi-ja meritaimenkantojen ja kalatiestrategian seurantatyöryhmä  

• Kalastuslain toimeenpanon koordinaatioryhmä ja viestintätiimi 

• Kalastusrajoitus.fi -sivuston kehittämistyöryhmä 

• Valtioneuvoston EU17-jaosto/kalastus, jossa valmistellaan Suomen kalastusta koskeva EU-

politiikka 

• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston seurantakomitea 

• Tenojoen sopimusneuvotteluvaltuuskunta, jossa Jouko Ojanperä oli SVK:n asiantuntijana. 

Valtuuskunta valmisteli Suomen ja Norjan välisen sopimuksen Tenojoen kalastuksesta. 

 

LAUSUNNOT  

Keskusjärjestö antoi lausuntonsa mm. ehdotuksesta Suomen ja Norjan väliseksi sopimukseksi Te-

nojoen kalastuksesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, valtioneuvoston asetusluonnoksesta kalas-

tusrajoituksista Saimaalla, ELY-keskuksen päätösluonnoksesta rasvaeväleikatun taimenen pyynti-

mitan nostamiseksi Suomenlahdella ja siihen laskevissa vesistöissä, ehdotuksesta Suomen kannaksi 

Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 2017, valtioneuvoston asetusluonnoksesta kau-

pallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmäksi sekä hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodel-

le 2017. 

 

TIEDOTTAMINEN KALASTONHOITOMAKSUSTA 

Kalastonhoitomaksua esiteltiin järjestön julkaisuissa ja esitteissä, joita jaettiin valtakunnallisesti 

merkittävillä messuilla, muissa yleisötapahtumissa sekä kouluissa ja yhteistyökumppanien leirita-

pahtumissa. Kaikissa jäsenlehden numeroissa julkaistiin maksutiedot. 
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Lisäksi keskusjärjestön työntekijät antoivat sekä henkilökohtaista neuvontaa asiassa että esittelivät 

kalastonhoitomaksujärjestelmää yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. Keskusjärjestön kotisivuilla 

sekä Ottioppaassa tiedotettiin maksusta ja sen perusteista. 

 

VAPAA-AJANKALASTUSNEUVONTA  

Eduskunnan kalastusinfo 

Eduskunnan kalapäivä järjestettiin 25.5. yhteistyössä Metsähallituksen, WWF:n, Suomen Luonnon-

suojeluliiton, Kalatalouden Keskusliiton, Suomen Ammattikalastajaliiton, Eduskunnan kalakerhon, 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikön, kalastusoppaiden ja Helsingin kaupungin 

kanssa. Tavoitteena oli antaa kansanedustajille, avustajille ja eduskunnan henkilökunnalle mahdol-

lisimman laajasti tietoa uuden kalastuslain tuomista muutoksista eri näkökulmista sekä tarjota viih-

dykettä/ muuta tietoa kalastukseen ja kaloihin liittyen sekä lisätä alan ja päättäjien välistä vuorovai-

kutusta.  

 

Keskusjärjestön työntekijät pitivät kalastuslakiuudistukseen liittyviä esityksiä ainakin: 

• 25.5. Eduskunnan kalastusinfo – ”Mitä uusi kalastuslaki tuo kalastuksen harrastajalle?”  

• 9.-12.6. Riihimäen Erämessut – ”MMM:n isännöimä Puhetta uudesta kalastuslaista -paneeli 

sekä Kuinka vapautan kalan -esitys.” 

• 1.-2.12. MMM:n Kalastuslakipäivät – ”Vaelluskalojen kestävä kalastus” 

• ELY-keskuksien järjestämissä tilaisuuksissa sekä keskusjärjestön, vapaa-ajankalastajapiirien 

ja jäsenseurojen neuvottelupäivillä ja kokouksissa.  

 

Lisäksi SVK:n työntekijät antoivat kalastuslain uudistukseen liittyen lukuisia haastatteluja lehtiin ja 

radioon, kuten STT:lle ja Yleisradion valtakunnallisiin ja paikallisiin mediakanaviin. 

 

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 Matkailun-sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastuslupajärjes-

telmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kalastuskohteista, Vapaa-ajan Kalastaja -

lehden lukijamatkoista ja jäseneduista. 

LaatuApajat -kalastuskohteiden internetsivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin omana osanaan järjes-

tön matkailun verkkosivuja. Yleistietojen päivityksen lisäksi sivustolle lisättiin uusia kuvia koh-

teista 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 33 255 kertaa. LaatuApajat -sivusto oli vuonna 2016 järjestön kotisivu-

jen yksi selatuimmista neuvonnallisista tietosivustoista. Selatuimmat yksittäiset kalastuskohteet 

olivat Kilpisjärvi, Kitka-, Oulanka- ja Kuusinkijoki ja Raippaluoto. LaatuApajat kohde-esittely oli 

esillä Gummeruksen kanssa yhteistyössä tuotetussa digitaalisessa kalastusoppaassa Ottioppaassa. 

Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Talven lukijamatka suuntautui 

11.-15.4. Norjaan Näätämöön. Matkalla pilkittiin lohikaloja tunturijärvillä. Kesän lukijamatkan 

kohde oli Tornionjoki Kolarissa 4.-8.7. Matkalla kalastettiin soutu-uistellen lohta Tornionjoella, 

sekä harjusta ja muita lajeja lähialueen kohteissa. Lukijamatkojen yhteydessä tiedotettiin ennakkoon 

kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoista kir-

joitettiin kohteita esittelevät artikkelit Vapaa-ajan Kalastaja -lehden kotisivuille. Matkoille osallistui 

noin 25 henkilöä. 
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Matkailijat Kalassa - luvat kunnossa - 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 MUU TIEDOTTAMINEN 

 

VAPAA-AJANKALASTAJA 

Keskusjärjestö julkaisi aikakauslehtimallista Vapaa-ajan Kalastaja -lehteä, joka oli paitsi jäsenlehti 

myös tilaus- ja irtonumeromyynnissä. Lehti ilmestyi 6 kertaa. Lehden painos oli keskimäärin 

40 000 kpl. 

Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa mm. eri kalastusmuo-

doista, 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 noin 3000 näytelehden suorapostitusotoksella. 

Laadittiin lehden vuoden 2017 sisältösuunnitelma sekä alustava sisältösuunnitelma vuodelle 2018. 

Jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä. 

Ylläpidettiin ja kehitettiin lehden Facebook-sivuja ja nettisivuja. 

Lehdestä julkaistiin kolme taitettua nettiartikkelia: niksit talviseen täkyongintaan, spinnerbaitit kuu-

luvat kesään ja kunnostus. 

 

JULKAISUT 

Tehtiin uusi vastuullisen kalastuksen sähköinen esite, jota myös painettiin 3000 kpl.  

Tehtiin Mikä rasvaevä? –postikortteja 10 000 kpl. 

Uusittiin Koolla on väliä –juliste, jota painettiin 500 kpl. 

Tehtiin nuorisovetäjien käyttöön nuorten kalapolkutaulut 10 kpl, kutakin painettiin 100 kpl. 

 

Uusintapainokset julkaistiin seuraavista julkaisuista: 

• Käsittele saaliskalasi -esitesarja 4 esitettä, kukin 5 000 kpl.  

• Lapsesta kalaan -esitesarja 4 esitettä, 5 000 kpl 

• Lähde kalaan -esitesarja 4 esitettä, kukin 15 000 kpl  

• Arsi Ahvenan askarteluvihko 20 000 kpl 

• Kireitä siimoja, 10 000 kpl 

• Fisuun-tarroja 40 000 kpl 

 

Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy julkaisi 2500 kappaleen painoksena Vapaa-ajankalastajan ka-

lenterin, johon keskusjärjestö tuotti sisällön. 

 

Kotisivujen kattavuutta lisättiin ja palveluja parannettiin. Käyntikertoja SVK:n kotisivuilla oli 

226 010 ja Fisuun.fi -sivuilla 13 976. Lisäksi ylläpidettiin keskusjärjestön facebook-sivua, jossa on 

3037 tykkääjää, Koolla on väliä, jossa on 2974 tykkääjää, Lähelle kalaan, jossa on 237 tykkääjää 

sekä Fisuun-fb-sivuja, jossa on 652 tykkääjää. Täydennettiin SVK:n YouTube-kanavan soittolisto-

ja, joille on koottu aihepiireittäin parhaita ja informatiivisimpia kalastusvideoita. SVK:n YouTube -

kanavalla olevia videoita katsottiin vuoden aikana yhteensä 73 397 kertaa. SVK:n YouTube-

kanavalla on 1221 tilaajaa. 

Vapaa-ajankalastajien kirjastossa on yhteensä 61 kaikkien vapaasti luettavissa olevaa julkaisua. 

Uusien responsiivisten kotisivujen tekeminen aloitettiin ja ne avataan vuonna 2017. 
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Ottiopas 

Ylläpidettiin yhteistyössä Gummerus Digitalin kanssa ilmaista kalastusopasta, joka toimii älypuhe-

limissa ja tietokoneissa. Se sisältää runsaan tietopaketin eri kalalajeista, kalastustavoista, kalankäsit-

telystä ja viehevinkkejä. Lisäksi siihen tulee Suomessa julkaistut kalastusaiheiset uutiset ja tiedot-

teet ajantasaisesti sekä kartta, jossa näytetään kalastajalle mielenkiintoisia ja hyödyllisiä alueita ja 

paikkoja. Ottioppaasta löytyy myös tietoa vastuullisesta kalastuksesta, kalastusluvista, kalastus-

nikseistä, alamitoista, rauhoitusajoista, solmuista, merimerkeistä ja paljon muusta. Ottiopasta käytti 

noin 35 000 henkilöä. Ottioppaalle ylläpidettiin myös omia FB-sivuja. 

 

Muu tiedottaminen ja koulutus  

Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille laadittiin omat 

tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä lähetettiin jäsenseuroille neljä ja niiden lisäksi reilut kym-

menkunta pienempää tiedoksiantoa. Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin toistakymmentä kirjettä 

ja ohjetta. Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti 36 kpl.  

 

Vuoden kalastusseura 

Viestintätoimikunta valitsi vuoden kalastusseuraksi Tuusulanjärven Urheilukalastajat, joka on mää-

rätietoisesti kasvattanut jäsenmääräänsä useita vuosia peräkkäin. Seuran strategiana on tarjota kalas-

tusharrastustaan aloittaville perheille ja nuorille leirejä ja koulutusta. Tapahtumia markkinoidaan 

aktiivisesti sähköisissä medioissa ja yleisötapahtumissa. 

 

Suurkalarekisteri ja -kilpailu sekä ennätyskalalautakunta  

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan ansiomerkkiin 

oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 146 kpl ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki myönnettiin la-

jinsa suurimpien kalojen pyytäjille. Koolla on väliä -hankkeen nimissä jatkettiin myös vapautussar-

jaa, johon ilmoituksia tuli 79 kpl. 

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan. 

 

MESSUT 

SVK osallistui valtakunnallisesti tärkeisiin alan messuihin. Järjestön messuosastoilla kävi yhteensä 

26 000 vierailijaa.  

 

GoExpo-messut 

Keskusjärjestö osallistui GoExpo-messuihin Helsingissä 4.-6.3. Messuilla oli kävijöitä reilut 50 

000. Messuhenkilökunta arvioi järjestön osastolla vierailleita kävijöitä 5500. Suullisesti saatu pa-

laute oli hyvä/erittäin hyvä.  

Lapsimessut 

Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Lapsimessuihin Helsingissä 15.-17.4. Messuilla oli 

kävijöitä 50 334. SVK:n osastolla vieraili noin 6000 henkilöä. Osastolla jaettiin erilaisia esitteitä 

sekä kerrottiin nuorisotoiminnasta, kalastuskorttiasioista ym. vapaa-ajankalastukseen liittyvää. Saa-

tu palaute oli erinomainen. 

Perhomessut 

Järjestö osallistui Perhomessuihin Tampereella 9.-10.4. Messuhenkilökunta arvioi järjestön osastol-

la vierailleita kävijöitä 2500. 

Lapin Erämessut 

Keskusjärjestö osallistui Lapin Erämessuihin 13.-15.5. yhdessä Lapin Vapaa-ajankalastajapiirin 

kanssa. Kävijöitä messuilla oli 20 561, ja osastolla heistä vieraili n. 5000. 

Riihimäen Erämessut 

Riihimäen Erämessut 9.-12.6. Messuilla oli kävijöitä 38 400 ja SVK:n osastolla vieraili n. 6000 

kalastuksesta kiinnostunutta henkilöä.  
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Vaihda Vapaalle-messut (entiset Meri Kutsuu-messut) 

Keskusjärjestö osallistui Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Turussa 11. – 13.3. pi-

detyille Vaihda Vapaalle –messuille. Kävijöitä messuilla oli noin 3000, joista n. 1500 vieraili osas-

tollamme.  

 

Lisäksi avustettiin muita alueellisia toimijoita näyttelyissä ja tapahtumissa. Kaikissa tapahtumissa 

kerrottiin kalastonhoitomaksusta. Kävijämittarina käytettiin mm. tarroja ja karkkilaareja. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Keskusjärjestö osallistui Euroopan vapaa-ajankalastajien järjestön (EAA) ja sen hallituksen sekä 

kansainvälisen urheilukalastuksen keskusjärjestön (CIPS) ja sen lajiliittojen (FIPS mouche, FIPS 

ed) toimintaan. 

EU:n Itämeren alueellisen kalastusneuvoston toimintaan SVK on osallistunut yhteistyössä EAA:n 

Itämeren alueen järjestöjen ja EAA:n pohjoisen ryhmän kanssa. Tämän lisäksi SVK toimii EAA:n 

meri- ja jokikalastuksen työryhmissä ja lohityöryhmässä. 

Ruotsin Sportfiskarna -järjestön ja Tanskan Sportsfiskeforbundin kanssa on toimittu yhdessä Itäme-

ren luonnonlohikantojen suojelemiseksi, merimetsokantojen säätelemiseksi ja kalastusmatkailun 

edistämiseksi sekä Norjan Norges Jeger- og Fiskerforbundin kanssa Tenojoen lohen suojelemiseksi. 

Pohjoismaiden vapaa-ajankalastajajärjestöjen kanssa SVK valmisteli yhteistyössä yhteispohjois-

maisen merimetsokantojen hoitosuunnitelman laatimista, joka valmistuu vuonna 2017. 

 

KILPAILUT 

 

VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA 

Vuoden Vapaa-ajankalastajan valitsi SVK:n kilpailutoimikunta. Määräajassa saapui kaksi kilpai-

luehdotusta piireiltä. SVK:n kilpailutoimikunta painotti valinnassaan vuoden 2015 aikana osallis-

tumista aktiivisesti järjestön eri SM-kisoihin ja seuratoimintaan sekä medianäkyvyyttä.  

Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi 2015 valittiin yksimielisesti Pohjois-Karjalan 11-vuotias Iida Issa-

kainen. Valintaan vaikutti niin kilpailuareenoilla menestyminen, kuin laaja ja lajille suotuisa me-

diaesiintyminenkin. Iida on kautta aikojen nuorin tittelin ansainnut henkilö. 

 

KANSALLISET KILPAILUT 

Vuoden kansallinen kilpailutoiminta oli vilkas. SM-tason kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseurat ja -

piirit järjestivät yhteensä useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu 

osallistujamäärä oli noin 350 000.  

VAK-lehden kilpailusivut julkaistiin numeroissa 3 ja 5. 

 

• Pilkkimaajoukkueen loppukarsinta 27.2. Kukkian Haltianselällä. Kisaan osallistui 122 pilk-

kijää. 

• SM-mormuska  28.2. Säkylän Pyhäjärvellä. Kilpailuun osallistui 162 kilpailijaa. Järjestelyis-

tä vastasi Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.  

• SM-pilkki 5.3. Joensuun Pyhäselkä. Kisaan osallistui noin 1500 pilkkijää. Järjestelyistä vas-

tasi Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri.  

• MM-morrin karsinnat 12.-13.3. Kangasalan Kirkkojärvellä. Kisaan osallistui 24 pilkkijää.  

• SM-perhonsidonta 19.3. Helsingissä. Yleiseen sarjaan osallistui 22 sitojaa, nuorten sarjaan 

neljä ja lohisarjaan 13 sitojaa. Joukkuekisaan osallistui kolme joukkuetta. Järjestelyistä vas-

tasi SUKL.  

• SM-lohipilkki 20.3. Enonkosken Pirttilahdella. Kisaan osallistui yhteensä noin 560 pilkki-

jää. Kisajärjestelyistä vastasi Kaivoksen Kalamiehet ry.  
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• SM-särkipilkki 26.3. Oulun Kuivasmerellä. Kilpailuun osallistui 212 pilkkijää. Järjestelyistä 

vastasi Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry.  

• SM-rautupilkki 16. 4. Inarin Tuulispääjärvellä. Kisaan osallistui 117 kilpailijaa. Järjestelyis-

tä vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Ivalon Erämiehet ry ja TEM´S ry.  

• SM-kiiskipilkki Kuusamossa 17.4. Kisaan osallistui yhteensä 86 pilkkijää. Kisajärjestelyistä 

vastasi Kuusamon Uistinseura ry.  

• Senioreiden SM-perho 28.-29.5. Kaustisen Nuolisella/Perhonjoella. Kilpailuun osallistui 

kahdeksan perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasi Perhonjokilaakson Perhokalastajat ry.  

• SM-kelluntarengas -perhokalastus 18.6. Ahvenlammella (Vekaranjärvi). Kisaan osallistui 16 

perhostelijaa. Kisajärjestelyistä vastasi Kouvolan varuskunnan metsästäjät ry.  

• Naisten SM-perhokisat 8.-10.7. Läsäkoskella. Järjestelyistä vastasi Fly Fishing Club Jyväs-

kylä ry. Kilpailuun osallistui yhdeksän naista.  

• SM-heittouistelukisa Hartolan Jääsjärvellä 9.7. Kisaan osallistui 19 venekuntaa. Järjestelyis-

tä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit ry.  

• SVK:n vetomestaruuskisat 10.7. Hartolan Jääsjärvellä. Kilpailuun osallistui 20 venekuntaa. 

Järjestelyistä vastasi Itä-Päijänteen Kalakaverit ry.  

• SM-soutu-uistelu 23.7. Viitasaaren Muuruejärvellä. SM-kisaan osallistui 27 venekuntaa ja 

kisajärjestelyistä vastasi Viitasaaren Kalakaverit ry.  

• SM-kilpaonki 30.-31.7. Seinäjoella. Kisaan osallistui noin 90 kilpailijaa. Kisassa ratkottiin 

myös vuoden 2017 MM-seurajoukkue. Kilpailujen järjestäjänä toimi SeSOnki ry.  

• SM-onki 7.8. Kimolan kanavalla, Iitissä. Kilpailu keräsi reilut 800 onkijaa. Järjestelyistä 

vastasi Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri.  

• Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta pidettiin kaksiosaisena; 13.-14.8. Lempäälän 

kanavalla ja 1.-2.10. Saimaan kanavalla. Ensimmäiseen osakilpailuun osallistui 34 kilpaili-

jaa, joista 22 jatkoi toiselle kierrokselle. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat Lempäälän 

kalakerho ja Team Sensas.  

• Veneonginnan SM 21. elokuuta Oulaisten Piipsjärvellä. Kilpailun otti osaa 31 venekuntaa. 

Järjestelyistä vastasi Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri.  

• Nuorten SM-Perho 27.8. Nukarinkoskella. Kilpailuun osallistui 12 nuorta perhokalastajaa. 

Järjestelyistä vastasivat Fly Fishing Club Jyväskylä ry.  

• Nuorten SM-toimintakilpailu 27.-28.8. Kangasniemellä. Järjestelyistä vastasi Etelä-Savon 

vkp. Kilpailuun osallistui kymmenen joukkuetta viidestä eri piiristä.  

• Epäviralliset MM-tuulastuskilpailut 16.9. Juvalla. Kisa keräsi 25 venekuntaa. Järjestelyistä 

vastasi FC Raiska yhteistyössä Keski-Juvan Riistamiesten kanssa.  

• SM-tuulastuskisa 17.9. Juvalla. Kilpailu keräsi 30 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi FC 

Raiska yhteistyössä Keski-Juvan Riistamiesten kanssa.  

• SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu 17.-18.9. Perniön Lohenrenkaalla. Kisaan osallistui 

16 joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Lounaissaariston Urheilukalastajat ry.  

• SM-laituripilkki 25.9. Kuopion Maljalahdessa. Kisaan osallistui 377 pilkkijää. Järjestelyistä 

vastasi Puijon Pilkki ry.  

• SM-tietomestaruus 19.11. Jyväskylässä. SVK:n kalatalouskonsulentit Marcus Wikström ja 

Juha Ojaharju laativat kysymykset. Yleiseen sarjaan osallistui viisi ja nuorten sarjaan kolme 

joukkuetta. 

Kilpailujen tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

 

KANSAINVÄLISET KILPAILUT 

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui edellisvuosien tavoin MM-, EM- ja 

PM-tason kilpailuihin. 
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• Mormuskoinnin MM-kilpailu 15.-21.2. Ukrainan Ternopolissa. Suomea edustivat Vesa 

Kuusela, Jarkko Nikkilä, Harri Nikula, Seppo Pönni, Jussi Rossi, Elisa Saarela Elisa ja Olli 

Saarela (kapteeni). Maiden välisen kisan voitti Valko-Venäjä, Suomen joukkueen sijoittues-

sa kuudenneksi. Paras suomalainen oli 13. sijalle sijoittunut Vesa Kuusela. Kilpailusta on 

kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja –lehden sivuilla. 

• Pohjoismaiden pilkkimestaruus 2.4. Viitasaarella. Suomi voitti, Ruotsi jäi toiseksi ja Norja 

tuli kolmanneksi. Suomen joukkue: Kalle Koivusalo, Arttu Karppinen, Jere Kuusinen, Salla 

Hovatov, Iida Issakainen, Helmi Sarpola, Markus Lyömiö, Eino Lamberg, Mika Issakainen, 

Tiina Karhunen, Elli Paananen, Elisa Saarela, Raija Kortelainen, Aila Heiskanen, Vuokko 

Tuominen, Jouni Neuvonen, Eljas Laukkanen ja Veijo Heiskanen. Kapteenina toimi Jussi 

Rossi.  

• Senioreiden MM-perho Masters Irlanti Galway 13.-19.6.2016. Joukkueet: 6. Suomi. Henki-

lökohtainen paras sijoitus 9. Ari Remes, muut joukkueen jäsenet Jouni Vyyryläinen, Petri 

Virolainen, Seppo Jalkanen ja kapteeni Kanerva Kilpelä.  

• Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa 9.-10.7. San Marinossa. Suomea edusti Lempää-

län KK Colmic, johon kuului Erkki Lavonen, Ville Lehtinen, Seppo Pönni, Pasmans Ramon 

ja Pekka Rintamaa. Joukkue ylsi sijaluvulle 15.  

• EM-kilpaonki 23.-24.7. Alankomaissa. Joukkueeseen kuuluivat Seppo Pönni, Juuso Tam-

minen, Perttu Kuortti, Tero Kankaanpää ja Matti Sakkara. Kapteeneina Ville Rämä ja Mika 

Kankaanpää. Joukkue sijoittui 23:ksi.  

• Naisten MM-kilpaonki 27.-28.8. Espanjan Meridassa. Joukkueeseen kuuluivat Heidi Pernu, 

Liisa Paavilainen, Sarianne Snellman, Riitta Isokorpi ja Stina Koivisto. Heidi Pernu oli pa-

ras suomalainen, sijoittuen 19:sta. Suomen joukkue oli kymmenes.  

• MM-perhokalastus kisattiin 11.-18.9. USAssa. Suomen joukkue sijoittui kuudenneksi. Mik-

ko Räsänen oli paras suomalainen, sijoittuen 28:ksi. Suomen joukkueeseen kuuluivat Mikko 

Räsänen, Jarkko Suominen, Jyrki Hiltunen, Jani Huhtaniska, Kai Kallio ja Heikki Kurtti. 

Kapteenina toimi Jarkko Suominen. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja -

lehdessä. 

• Miesten MM-kilpaonki käytiin 17.-18.9. Bulgariassa. Joukkueeseen kuuluivat Marko Ek-

roth, Sami Kainulainen, Samppa Ylönen, Arto Salmela, Seppo Vähäsarja ja Jouni Lillman. 

Ville Rämä ja Timo Ylitalo toimivat kapteeneina. Paras suomalainen oli Samppa Ylönen, si-

jalla 72. Joukkue sijoittui 28:ksi.  

• EM-perhokalastus Puola Slupsk 3.-9.10.2016. Suomella oli kilpailussa mukana kaksi jouk-

kuetta: naiset ja miehet. Joukkueet: 4. Suomi (miehet), 14. Suomi (naiset). Henkilökohtainen 

paras sijoitus 14. Santeri Kinnunen. Muut joukkueiden jäsenet Ville Ristolainen, Pietari 

Sipponen, Saku Nieminen, Esa Pölkki, Aino Hynnä, Maria Tuominen, Maija Koistinen, 

Päivi Kultanen-Mäkinen ja Kanerva Kilpelä. Kapteeneina toimivat Jani Ollikainen ja Maria 

Tuominen. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja –lehdessä. 

Kilpailujen tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

 

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-ajankalastajat ry, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Poh-

jois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Savon 

Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajanka-

lastajapiiri ry ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry. 
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Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin kuului yhteensä 525 jäsenseuraa. 

Järjestön henkilöjäsenmäärä jäsenseuroissa oli vuoden 2016 aikana 40 719 ja 31.12.2016 jäsenmak-

sunsa maksaneiden jäsenten määrä oli 37 945 henkilöä. Näiden lisäksi suoria henkilöjäseniä oli 512, 

fisuun.fi -seuraan liittyneitä nuoria 78 ja yhteisöjäseniä 5 yritystä. 

 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 

Jatkettiin jäsenhankintakampanjaa, jossa etsittiin kasvuhaluisia seuroja. Tavoitteena oli löytää seu-

roja, jotka olivat halukkaita ottamaan uusia nuoriso-/perhe-/aikuisjäseniä ja tarjoamaan heille toi-

mintaa ja palveluja. Vuonna 2016 painopiste oli nuorisotoiminnan vireyttämisessä. Seurat saivat 

ilmaiseksi tilata järjestön lehteä jäsenhankintaansa varten. SVK:n työntekijät ja alueelliset kalastus-

ohjaajat olivat käytettävissä uusien toimintojen kehittämiseksi. Vuoden loppuun mennessä seuroja 

oli ilmoittautunut 63. 

 

KOKOUKSET 

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 23.4. Helsingissä. 

Syyskokous pidettiin 25.11.Viking Mariellalla. Kokouksessa hyväksyttiin SVK:n uusi toimintastra-

tegia vuosille 2017-2021. 

  

HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Hallitus  

Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Kai Mykkänen ja varapuheenjohtajina Ville Skinnari, Reijo 

Hongisto, Timo Juurikkala, ja Simo Rundgren. 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Stina Koivisto, varapuheenjohtajana Jarmo Niitynperä sekä mui-

na hallituksen jäseninä Timo Hartikainen, Merja Kekki, Timo Mäntynen (erosi 13.4.2016), Hannu 

Puustinen, Timo Rinta-Jaskari, Jouko Lepistö ja Jaakko Ikonen. Sihteerinä toimi Olli Saari.  Halli-

tus piti toimintavuoden aikana yhdeksän kokousta, joista kolme oli sähköpostikokouksia. 

 

Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anssi Vainikka, Juha Väisänen, Jukka 

Kotola, Manu Vihtonen ja Matti Kotakorpi sekä sihteerinä Juha Ojaharju. Toimikunta kokoontui 

kaksi kertaa. Toisen kokouksen yhteydessä tutustuttiin Kaakonkulman kunnostuskohteisiin joki-

talkkarina toimivan Manu Vihtosen opastuksella.  

 

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Ilkka Pirinen, Pasi Tuomainen, Jouni Neuvonen ja 

Seppo Pönni sekä sihteerinä Marcus Wikström. Toimikunta ei kokoontunut vuonna 2016.  

Lajikohtaisissa jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Pasi Tuomainen (pj), Martti Knuutinen, Elisa Saa-

rela ja Raine Kortet sekä sihteerinä Marcus Wikström; onkijaosto: Seppo Pönni (pj), Jari Seppälä, 

Ville Rämä ja Timo Rinta-Jaskari sekä sihteerinä Marcus Wikström; perhojaosto: Ilkka Pirinen 

(pj), Janne Pirkkalainen, Juha Viista, Petri Virolainen ja Kari Salmi sekä sihteerinä Petter Nissén; 

uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Juha Kosonen, Kari Kenttinen ja Jukka Mantsinen sekä sihtee-

rinä Marcus Wikström. Uistelu-, pilkki- ja onkijaostot kokoontuivat vuonna 2016 kerran. Perhoja-

osto piti yhden sähköpostikokouksen.  

 

Matkailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Eero Kokkarinen, Erik Herlevi ja Tanja Merikanto 

sekä sihteerinä Petter Nissén. Toimikunta piti yhden sähköpostikokouksen. 

 

Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Jukka Vetikko ja jäseninä Tapani Hyvönen 

(vpj), Antti Heikkinen, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen, Veli-Matti Mäenpää sekä sihteerinä Janne 

Rautanen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. 
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Viestintätoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Börje Uimonen, Jouko Keto, Ilkka Lehtinen, Sep-

po Suuronen ja sihteerinä Jaana Vetikko. Toimikunta kokoontui kerran ja hoiti muuten asioita säh-

köpostitse.  

 

Vapaa-ajan Kalastajan toimituskuntaan kuuluivat Markku Nieminen, Vesa Vaarama ja Stina 

Koivisto. Sihteerinä toimi lehden toimitussihteeri Jaana Vetikko ja puheenjohtajana päätoimittaja 

Veli-Matti Saksi. Toimituskunta kokoontui kaksi kertaa.  

 

TYÖNTEKIJÄT 

Keskusjärjestössä työskentelivät: 

 

- Jäsensihteeri Eila Mononen toimenkuvanaan jäsenrekisterin ylläpito, jäsenmaksulaskutus sekä 

tilitykset sekä 7.12.2016 alkaen jäsensihteeri Tarja Lehtimäki (Mononen jäi eläkkeelle 1.1.2017)  

- Toimistosihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto 

-Toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä toimenkuvanaan hallinto, vapaa-ajankalastuksen edistäminen ja-

kansainväliset asiat sekä 15.9.2016 lähtien toiminnanjohtaja Markku Marttinen (Mäkelä jäi eläk-

keelle 1.12.2016)  

- Järjestöpäällikkö Olli Saari toimenkuvanaan järjestön kehittäminen, jäsenhankinta ja hanketoimin-

ta 

-Tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan Vapaa-ajankalastaja –lehden toimittaminen, suurkalat 

sekä tiedottaminen 

-Kalatalouskonsulentti Petter Nissén toimialueena Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, toimenku-

vanaan kalastusmatkailu, perhokalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen neuvonta 

- Kalatalouskonsulentti Juha Ojaharju toimialueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi, toimenkuvanaan 

kala- ja ympäristöasiat 

- Kalatalouskonsulentti Janne Rautanen toimialueena Häme ja Lounais-Suomi, toimenkuvanaan 

nuoriso ja perhetoiminta 

 - Kalatalouskonsulentti Janne Tarkiainen toimialueena Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja Pohjois-

Karjala, toimenkuvanaan nuorisohankkeet ja seurojen nuorisotoiminta 

- Kalatalouskonsulentti Marcus Wikström toimialueena Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi, toimen-

kuvanaan messut, kilpailut, markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta. 

 

Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuina, osa-aikaisina hanketyöntekijöinä olivat Lähelle Ka-

laan ja Koolla on väliä -hankkeissa Antero Virkkunen 1.1.-31.2 ja 16.5.-31.12. Mika Oraluoma.  

 

Alueellisina nuorten kalastusohjaajina toimivat vuonna 2016 lyhytaikaisilla työsopimuksilla:  

Etelä- ja Kaakkois-Suomi: Mauri Suojanen, Lounais-Suomi: Janne Antila, Pohjanmaa: Riku Palo ja 

Heidi Pernu, Keski-Suomi: Olli Lahtinen, Krista Rantamo ja Ville Räihä, Häme: Jyri Haapanen, 

Päijät-Häme: Veikko Karinkanta ja Maiju Puranen, Etelä-Savo: Liisa Alaoutinen ja Visa Koivunen, 

Pohjois-Savo: Miikka Korolainen, Etelä-Karjala: Lauri Lehtola, Pohjois-Karjala: Antti Heikkinen, 

Kainuu: Matti Kulju. 

 

TOIMIPAIKAT 

Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie 2-6 A 11 Helsingissä yhteistiloissa Va-

paa-ajankalastuksen Kustannusosakeyhtiön kanssa. Lisäksi aluetyöntekijöille oli vuokrattu toimiti-

lat Keminmaalla, Mikkelissä, Kuortaneella ja Viialassa sekä toiminnanjohtajalle Jyväskylässä. 

 

 

 

 



 
 

17 

TALOUS  

Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastuksenhoitomaksuvaroilla, eri hankkeisiin kohdistuneella 

rahoituksella, hanketuotoilla sekä jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. Kalastuksenhoito-

maksuvarojen käyttöä ohjasi MMM tulosohjauksen puitteissa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset avustivat keskusjärjestön alueellisia kalastusohjaajia 

sekä muuta 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 jär-

jestön (CIPS) ja sen perhokalastuksen (FIPS mouche) ja makean veden kalastuksen (FIPS ed) laji-

liittoihin. 

SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalautakuntaan sekä 

Ulkoilufoorumiin. SVK oli Palvelutyönantajien jäsen. 

 

LAUSUNNOT 

SVK antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot: 

- Lausunto ehdotuksesta Suomen ja Norjan väliseksi sopimukseksi Tenojoen kalastuksesta ja siihen 

liittyvästä lainsäädännöstä, 23.11.2016, mmvk 

- Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmäksi, 

10.11.2016 

- Lausunto yhteisaluelain muutostarpeista, 31.10.2016 

- Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017, maa- ja metsätalousministe-

riön hallinnon pääluokka 30/ kalatalous (HE 134 / 2016 VP), 19.10.2016 

- Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen hyväksymisestä ja liitännäisistä säädöksistä, 17.10.2016 

 - Lausunto hallituksen esityksestä Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täy-

täntöönpanosta (HE 103/2016 VP), 15.9.2016 

- Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 

2017, 26.9., mmvk 

 - Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 

2017, 22.9., ymvk 

- Lausunto sinisen biotalouden kehittämissuunnitelmasta, 2.9.2016 

 - Lausunto koskien rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitan nostoa Suomenlahdella ja siihen laske-

vissa vesistöissä Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten toimialueilla, 30.8.2016 

- Lausunto Tenojoen kalastussopimuksesta ja siihen liittyvästä kalastussäännöstä, 4.8.2016 

- Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 

2017, 9.6.2016 

-  Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi Itämerellä sovellettavista kalastuskiintiöistä vuonna 

2017, 7.6.2016 

- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 

18.5.2016 

- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan kan-

sallisesta täytäntöönpanosta, 4.5.2016 

- Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä 

ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 

1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-

tusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) 

N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja 

(EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta, Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous 3.5.2016 
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- Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista, 28.4.2016 

- Vaatimus koskien kaupallisten kalastajien poikkeuslupahakemusta kymmenellä isorysällä kalas-

tamiseen viideksi vuodeksi kolmea kilometriä lähempänä Kymijoen Korkeakosken- ja Huumanhaa-

ran suuta, 28.4.2016 

- Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla, 8.4.2016  

- Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Metsähallituksesta, 21.3.2016 

- Lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmia koskevasta käyttösuunnitel-

masta, 11.3.2016 

- Lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015 VP), 

17.2.2016 
 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus 1.-3.3.2017 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous 22.4.2017 

 

LIITTEET 

Raportti maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2016 tulostavoitteiden toteuttamisesta  

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80068
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80067
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80067
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80067
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80054
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80031
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80024
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=80024
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=78549
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=78549

