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TIIVISTELMÄ VUODEN 2017 TOIMINNASTA 

 

Vuosi 2017 oli keskusjärjestön 18. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaa-ajan-

kalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsen Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä 

vapaa-ajankalastajapiirien 515 kala- ja eräseurassa oli 38 496 ja jäsenmaksunsa maksaneiden jäsen-

ten määrä oli vuoden lopussa yhteensä 36 333.  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 2017 keskusjärjestön toimintaan sisältyi mm. seuraavaa: 

 

Kalastus tutuksi 47 000 lapselle ja nuorelle 

Kalastusohjaajia toimi 11 vapaa-ajankalastajapiirin alueella yhteensä 16 tavoittaen 21 250 lasta ja 

nuorta. SVK, vapaa-ajankalastajapiirit ja kalaseurat järjestivät tapahtumia, joissa 25 800 lasta ja 

nuorta ohjattiin kalastuksen pariin. Tapahtumien järjestämiseen osallistui työntekijöiden lisäksi yh-

teensä noin 2 700 kalaseurojen jäsentä. 

 

Tietoa kalastuksesta 

Vapaa-ajan Kalastaja - jäsenlehti ilmestyi 6 kertaa (painos 37 000 kpl/nro). Lapsille ja nuorille tuo-

tettiin oppaita ja esitteitä ja kaikkiaan niitä painettiin 20 000 kpl. Katseluja SVK:n kotisivuilla 

(vapaa-ajankalastaja.fi)  oli 403 586 ja lasten ja nuorten Fisuun.fi-sivuilla 53 579. SVK:n YouTube 

-sivuston kalastusvideoita katsottiin yhteensä 53 552 kertaa. SVK ylläpiti yhteistyössä Gummerus 

Digitalin kanssa Ottiopas -kalastusopasta (ottiopas.fi), joka toimii älypuhelimissa ja tietokoneissa.  

SVK osallistui tärkeimmille alan messuille ja sen osastolla vieraili 30 000 messuvierasta. 

 

SVK toimi vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta  

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

perehtyä vastuullisen kalastuksen periaatteisiin ja tehdä myös henkilökohtaisesti vastuullisen kalas-

tuksen sitoumuksen. Allekirjoittajia on 2 0021 henkilöä. 

EU:ssa SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestöjen ja Euroopan 

Vapaa-ajankalastajaliiton (EAA) kanssa.  

 

SVK edisti vapaa-ajankalastusta  

Järjestö edisti kaupunkien lähikalastusmahdollisuuksia, seurasi vapaa-ajankalastuksen toimintaedel-

lytyksiä sekä esitti lausuntoja ja kannanottoja erityisesti kalastuslain soveltamisesta.  Järjestö vaati 

päivitettäväksi Suomen vapaa-ajankalatalouden vanhentuneen kehittämisohjelman sekä vesilain 

kalatievelvoitesäädökset. 

 

Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä 

SVK järjesti 22 kalastuksen SM-kilpailua ja sen joukkue osallistui kahdeksaan MM-, EM- ja PM - 

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

350 000 osallistumiskertaa. 
SISÄLTÖ       

 

 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen


 
 

4 

KERTOMUS VUODEN 2017 TOIMINNASTA 

 

Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintastrategia vuosille 2017-2021, toimintasuunni-

telma sekä MMM:n kanssa tehty tulossopimus tulostavoitteineen. Raportti tavoitteiden toteuttami-

sesta on toimintakertomuksen liitteenä. 

 

Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja niiden 515 

jäsenseuraa yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja järjestön 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. Keskus-

järjestö toteutti MMM:n kanssa laaditun tulossopimuksen mukaista hanketta lasten, nuorten ja per-

heiden kalastusharrastuksen edistämiseksi.  

 

Vuonna 2017 nuoriso- ja perhetoiminta tavoitti yhteensä 47 000 lasta ja nuorta sekä vähintään 

12 000 aikuista. Lisäksi keskusjärjestön messuosastoilla vieraili 30 000 henkilöä tutustumassa ka-

lastukseen. Toiminnan tueksi painettiin esitemateriaalia yhteensä 20 000 kpl sekä 50 000 tarraa. 

Lasten ja nuorten Fisuun-nettisivuilla oli noin 29 400 vierailijaa.  

 

JÄRJESTETTY LEIREJÄ, TAPAHTUMIA JA KILPAILUJA 

 

Valtakunnallisia nuorten- ja perheiden kalastusleirejä järjestettiin neljä kappaletta. Pilkkileiri 

Suomen luonto 100 vuotta -talviteemana Pälkäneellä 3.–5.2., kesäleiri Loviisassa 10.–13.6. ja fi-

suun-leiri Viitasaarella 26.–29.6. Nuorten leirien lisäksi järjestettiin perheleiri 10.–13.8. Särkisalos-

sa Klippulan leirikeskuksessa. Leireille osallistuneita oli 125.  

Nuorten nettisivuilla Fisuun.fi ilmoitettiin myös 21 muusta kalastusleireistä, joille on osallistunut 

arviolta 400 nuorta sekä lisäksi heidän perheenjäseniään. Nuorten leiritoimintaa kannustettiin ja 

tuettiin lähettämällä kalastusvälineistöä leirien järjestäjille. 

Talkoolaisten leiripäiviä Fisuun-sivuilla ilmoitetuille leireillä kertyi noin 100.  

 

Nuorten SM-toimintakilpailu järjestettiin Hollolassa Upilan leirikeskuksessa 26.-27.8. Kilpailuun 

osallistui 9 joukkuetta, jotka edustivat kilpailussa omia vapaa-ajankalastajapiirejään. Kilpailujouk-

kueita oli paikalla viidestä eri piiristä. Kilpailun voitti Lounais-Suomi, hopealle tuli Kaakkois-

Suomi ja pronssille Etelä-Savo. 

 

Fisuun.fi sivujen Lotto-lipan värityskilpailu keräsi noin 150 upeaa väriehdotusta SVK:n vuo-

siuistimeksi vuodelle 2017. Voiton kisassa nappasi Leppävirralla asuva 11-vuotias Jimi Nikkanen 

101 Facebook-tykkäyksellä. Vuosivieheenä oli Bete Lotto -lippa, jota tehtiin 200 kappaleen erä. 

Yhteistyökumppanina kilpailussa toimi Finlandia Uistin. 

 

Kalastusseurojen onki- ja perhepäiviä järjestettiin noin 85 tapahtumaa. Fisuun-sivujen uudelle 

tapahtumakartalle saatiin kerättyä ilmoitus 52 tapahtumasta. Keskusjärjestö toimitti järjestäjille nel-

jä mitalisarjaa tapahtumaa kohden. Tilaisuuksiin osallistui arviolta 2 000 henkilöä, joista 1 400 oli 

nuoria. Talkoolaisia tapahtumissa oli arviolta 400 henkilöä. 
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Nuorille tarkoitettu kesän teemakilpailu järjestettiin sata lasissa kätkölle- teemalla, Suomi 100-

juhlavuoden kunniaksi. Kilpailussa nuorten tehtävänä oli etsiä maastoon piilotetut kätköt eri tapah-

tumien yhteydessä. Yhteensä 37 tapahtumaan piilotetuista sadasta kätköstä vain kuusi jäi löytymät-

tä. Kätköjen löytäjät palkittiin kalastusvälinepalkinnoin, joita lahjoittivat Daiwa Scandinavia, Kuu-

samon Uistin, Eumer, CWC, Wake, OPM ja Pure Fishing. 

 

Vanhankaupunginkosken Koskipäivä järjestettiin 27.8. SVK osallistui tapahtumaan omalla osas-

tolla. Siellä jaettiin esitteitä vapaa-ajankalastuksesta ja saaliin käytöstä, ja lisäksi kerrottiin kalastus-

lupajärjestelmästä ja paikallisten kalastuskerhojen nuorisotoiminnasta. Heikohkosta kelistä riippu-

matta, tapahtuma houkutteli kävijöitä arviolta 2 000. Heistä iso osa oli lapsia ja nuoria. Suvannolla 

käytyyn lasten onkikisaan otti osaa noin 350 lasta. 

 

Valtakunnallista kalastuspäivää vietettiin osana Suomi 100 juhlavuotta virallisesti 17.5. Tapah-

tumia järjestettiin 22 kappaletta, joihin osallistui 4 091 lasta ja oppilasta sekä 505 aikuista. Tapah-

tumia järjestettiin myös virallisen päivän ulkopuolelle; näitä tapahtumia oli yhteensä 47 ja niihin 

osallistui 5 799 henkilöä, joista 4 905 lasta ja nuorta. Yhteenlaskettuna Valtakunnallisen kalastus-

päivän tapahtumia oli 69 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 10 395 henkilöä, joista 8 996 oli lap-

sia ja nuoria. Päätapahtuma käytiin Seinäjoella. Tapahtumaan osallistui 400 oppilasta ja nuorta. 

Helsingissä päivä vietettiin Vanhankaupunginkoskella ja tapahtuma keräsi 476 lasta ja nuorta. Jär-

jestäjiä oli yhteensä 619. Tapahtumista uutisoitiin ainakin 22 lehdessä, seitsemällä radiokanavalla 

sekä yhdellä TV-kanavalla ja YLE:ssä. 

 

Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Lapsimessuihin Helsingissä 21. – 23.4. Messuilla 

oli kävijöitä 48 604. SVK:n osastolla vieraili noin 6 000 henkilöä. Saatu palaute oli erinomainen ja 

kysyntä tämän kaltaiselle osastolle oli ilmeinen. Messuilla tehtiin harrastusta tunnetuksi sekä esitel-

tiin järjestön lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä vuoden tapahtumia.  

 

OPASTETTU KALASTUSHARRASTUKSEEN 

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

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

löä vuoden 2017 aikana. Ohjaajat tavoittivat tapahtumissaan yhteensä 21 250 lasta ja nuorta sekä 8 

650 aikuista. Toimintaa tukeneiden 1 180 vapaaehtoisten talkootyötunteja kertyi 5 910. Toiminta 

painottui kouluissa, kerhoissa, leireillä ja tapahtumissa kalastuksen opettamiseen sekä vapaa-

ajankalastajapiirien, kalastusseurojen ja kalakummien nuorisotyön avustamiseen. 

Kalaseurojen ja kalakummien toiminta koulujen kanssa on jatkunut. Kouluille järjestettäviä yh-

den päivän kalastustempauksia järjestetään edelleen runsaasti. Kalaseurojen ja kalakummien järjes-

tämiin tapahtumiin on osallistunut vähintään 15 000 lasta ja nuorta. Toimintaa on ollut järjestämäs-

sä yli 500 kalastusseurojen aktiivia. 

 

Kalastusseurojen nuoriso-ohjaajille ja nuorille kerhonvetäjille suunnatut koulutustilaisuudet 

läntisellä- sekä itäisellä alueella peruuntuivat osanottajien vähyyden vuoksi. Koulutustoimintaa on 

tehty myös piirikohtaisesti. Piirikohtaiset tilausuudet ovat vetäneet osallistujia hyvin. 

 

Nuorisotyön aktiivien palkitsemisjärjestelmä oli käytössä neljättä vuotta. Huomionosoituksen sai 

13 nuorisotoiminnassa ansioitunutta henkilöä. Palkitut olivat Tero Pitkämö (Kurikan Urheilukalas-

tajat), Börje Uimonen (Tuusulanjärven Urheilukalastajat), Eino Haapamäki (Kajaanin Kalastusker-

ho),Elisa Saarela (Vieskan Vapakalastajat), Pekka Silvennoinen (Karjalan Kalamiehet), Pentti Ta-

kaniemi (Toijalanseudun Kalamiehet), Aulis Seppänen (Siilinjärven kalakerho), Teijo Haaranen 
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(Länsi-Pohjan Perhokalastajat), Hannu Kesonen (Anttolan Vapaa-ajankalastajat), Veli Saarinen 

(Salon Kala team), Leo Pihlainen (Tikkakosken Kalamiehet), Marja Huotari (Parikkalan Kalastus-

seura), Timo Ellonen (Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät). 

 

TIETOA KALASTUKSESTA 

 

Lapsille ja nuorille tuotettua valistusmateriaalia jaettiin kalastustietämyksen ja kiinnostuksen lisää-

miseksi. Kireitä siimoja -opasta jaettiin peruskouluikäisille ja askartelukirjoja esikoululaisille eri-

laisten tapahtumien yhteydessä. Lisäksi nuoria kiinnostavaa materiaalia julkaistiin Vapaa-ajan Ka-

lastaja-lehden nuorten tärpit -sivuilla. Nuorten kalastusohjaajien ja muiden leiri- ja kerhotoimintaa 

järjestävien apumateriaalina toimi Askartele kalastusvälineitä -opas ja kalastusmenetelmäesitteet. 

 

Lasten ja nuorten kotisivuja www.fisuun.fi kehitettiin kalastustapahtumien ilmoittamisen ja etsin-

nän osalta. Uudistuksen avulla leirien, kerhojen, onki- ja perhepäivien yms. nuorten tapahtumien 

ilmoittaminen sekä tapahtumaan ilmoittautuminen helpottui, mikä lisää tapahtumien ja osallistujien 

määrää jatkossa. Tapahtumakartalla oli toimintavuoden aikana yhteensä 220 eri nuorisotapahtumaa. 

Sivuille tuotettiin myös uutta materiaalia, nuorisotapahtumien ja kerhojen tueksi. 

 

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamassa Vastuullisesti Vesille-hankkeessa osallistuttiin useaan 

tapahtumaan. Yhdessä Helsingin liikuntaviraston kanssa jaettiin sekä suullista neuvoa että esitema-

teriaalia mm. seuraavissa tapahtumissa: Venemessut helmikuussa, Lapsimessut huhtikuussa, onki-

koulut 2017 Vanhankaupunginkosken suvannolla (noin 800 lasta), Koskipäivä elokuussa (noin 350 

lasta, yhteensä 2000 kävijää) sekä kesällä muita pienempiä paikallisia tapahtumia. Tietoa jaettiin 

sekä kokeneille vapaa-ajankalastajille kuin kalastuksesta täysin tietämättömillekin. 

 

SEURATOIMINTAA NUORILLE 

 

Seuroja kerhotoiminnan käynnistämiseen kannustavassa Kalakiva- kerhotukijärjestelmässä 

myönnettiin kerhotoiminnan starttipaketti kymmenelle seuralle. Kerhoiltoja ja kalastusreissuja ker-

hot järjestivät yhteensä noin 200. Kerho-ohjauksen parissa oli yhteensä noin 250 kerholaista, mutta 

kerhojen järjestämissä yleisötapahtumissa tavoitetiin huomattavasti suurempi määrä nuoria. Uusia 

nuorisojäseniä seuroihin tuli noin sata. Kilpailun yhteistyökumppaneina toimivat CAB-Coatings 

Finland Oy, Karismax Ky, Wiggler Ab sekä Samfishing Oy. 

 

Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä edelleen. Pronssisen harras-

temerkin on suorittanut 97, hopeisen 16 ja kultaisen yksi nuori. Kuluneena vuonna uusina suorituk-

sina tuli 11 pronssista harrastemerkkiä. 

 

YHTEISTYÖ 

 

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

Suomen 4H-liiton kanssa. Kevään ja syksyn 2017 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 valta-

kunnallisen kalastuspäivän tapahtumia järjestettäessä eri yhdistysten kanssa. 

 

Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettiin alle 18-vuotiaille suunnattu Vapapäivä Suomi 

100-juhlavuoden kesän päivänä 17.6. Opastettuina kohteina toimivat Metsähallituksen 12 kalastus-

kohdetta, joissa kalakummit opastivat nuoria.  Lisäksi nuoret sekä heitä kyyditsevät aikuiset saivat 

http://www.fisuun.fi/
http://www.fisuun.fi/kalastustapahtuman-ilmoittaminen
http://www.fisuun.fi/tulevia-kalastustapahtumia
http://www.fisuun.fi/tulevia-kalastustapahtumia
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kalastaa ilmaiseksi 20 omatoimisella kalastuskohteella ympäri Suomen. Nuorille jaettiin Vapapäi-

väpinssit. Lisäksi 800 ensimmäistä osallistujaa saivat Kuusamon Uistimen erikoisvärisen vieheen. 

Tapahtumiin osallistui ennätykselliset 1 124 lasta sekä arviolta saman verran heidän vanhempiaan. 

SVK:n talkoolaisia oli tapahtumia järjestämässä noin 90 henkilöä, jotka tekivät yhteensä noin 720 

tuntia talkootyötä.  Lisäksi Metsähallitusta avustettiin eräkummiprojektin käynnistämisessä osal-

listumalla hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Keskusjärjestö järjesti Metsähallituksen sekä 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa pääkaupunkiseudun erätaitokilpailun toukokuussa. Kisassa 

mitteli taitojaan 300 peruskoululaista. 

SVK teki yhteistyötä koulujen kanssa, jotka tarjoavat kalastusaiheista opetusta oppilaille. Kurssi-

luonteisen kalastusaiheisen opetuksen avuksi SVK tarjosi neuvonta- ja materiaalitukea sekä kalas-

tusohjaajien työpanosta 

AIKUISET KALASTUKSEN HARRASTAJAT 

 

Järjestö kannustaa kalastuksen harrastajia vastuulliseen ja kestävään kalastukseen, saaliskalojen 

oikeaan käsittelyyn, vesiluonnon suojeluun ja uhanalaisten kalalajien ja -kantojen huomioon ottami-

seen kalastuksessa. 

 

Keskusjärjestö toteutti MMM:n kanssa laaditun tulossopimuksen mukaisesti seuraavia toimenpitei-

tä, jotka liittyvät ministeriön strategisiin painopistealueisiin:   

• edistetään kestävän käytön mukaista vapaa-ajankalastusta 

• tiedotetaan ja neuvotaan kalastuslainsäädäntöön ja strategioihin liittyvissä asioissa 

• toimitaan valtion kalastusmaksukertymän kasvattamiseksi  

Lisäksi keskusjärjestö toteutti MMM:n kanssa laaditun tulossopimuksen mukaisesti hanketta kalas-

tusharrastuksen vetovoiman ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. 

 

KALASTONHOITOMAKSUSTA TIEDOTTAMINEN JA NEUVONTA STRATEGIOISTA 

 

Kalastonhoitomaksua esiteltiin järjestön julkaisuissa ja esitteissä, joita jaettiin valtakunnallisesti 

merkittävillä messuilla, muissa yleisötapahtumissa sekä kouluissa ja yhteistyökumppanien leirita-

pahtumissa. Kaikissa jäsenlehden numeroissa julkaistiin maksutiedot. 

Lisäksi keskusjärjestön työntekijät antoivat sekä henkilökohtaista neuvontaa asiassa että esittelivät 

kalastonhoitomaksujärjestelmää yhteistyökumppaneiden julkaisuissa. Keskusjärjestön kotisivuilla 

sekä Ottioppaassa tiedotettiin maksusta ja sen perusteista. 

 

Kalatiestrategiaa ja Itämeren alueen lohi- ja meritaimenstrategiaa esiteltiin vapaa-

ajankalastajille ja osallistuttiin strategioiden toteuttamista seuraavan työryhmän työhön. 

 

VASTUULLISEN KALASTUKSEN EDISTÄMINEN  

 

Kalastuksen harrastajia kannustettiin vastuullisuuteen toteuttamalla MMM:n kalastonhoitomaksuva-

roilla rahoittamaa Koolla on väliä -hanketta. Toimintavuoden keskeisinä teemoina olivat vastuulli-

set kalastuskilpailut, vapaa-ajankalastajien aktivointi kalavesien kunnostuksiin, kalakantojen elvyt-

täminen sekä yleinen vastuullisuuden edistäminen. Sen tarkoituksena oli siirtää vapaa-

ajankalastuksen vastuullisuus teoriasta käytäntöön, eli lisätä kalastuksenharrastajien tietoja ja taitoja 

vastuullisen kalastuksen toteuttamisesta.  

 

Hankkeen keskeisinä teemoina olivat vastuulliset kalastuskilpailut. Nykypäivänä yhä useampi ka-

lastaja jättää osallistumatta perinteisiin kalastuskilpailuihin, koska ei halua tappaa saamaansa suur-



 
 

8 

kalaa tai ylipäätään suuria kalamääriä palkinnoille päästäkseen. Lisäksi tarkoituksena oli aktivoida 

vapaa-ajankalastajia kalavesien kunnostuksiin ja toimia kalastuslakiuudistuksen viestinvälittäjänä. 

Uudistuneen kalastuslain myötä tapahtui huomattavia muutoksia kalastuksensäätelyssä, jotka vaati-

vat vapaa-ajankalastajilta muutoksia sekä asenteissa että toimintatavoissa. Lakimuutoksen tavoittei-

den saavuttamiseksi oli tärkeää pystyä vaikuttamaan kalastajien toimintatapoihin ja tiedottaa muu-

toksista, jotta esimerkiksi rauhoitetut lohikalakannat eivät joudu pyynnin kohteeksi. 

 

Kalastuskilpailuiden vastuullisuutta edistettiin kaikuluotain-palkintotuella neljän vapaa-

ajankalastajapiirin piirinmestaruuspilkissä, joissa edellytettiin kaikkien ylösotettavien lain sallimien 

kilpailukalojen välitöntä tappamista. Kilpailut järjestettiin helmi-maaliskuussa 2017 ja niihin osal-

listui yhteensä 470 pilkkijää. Avovesikaudella hanke järjesti Tuomiojärven vastuullisen petokala-

kilpailun 26.8. Jyväskylässä (17 venekuntaa) sekä uutena kilpailuformaattina kelluntarenkaalla per-

hokalastaville tarkoitetun Haukikellunta-kilpailun 14.10., johon osallistui 36 kaksihenkistä joukku-

etta. Hankkeen netti- ja Facebook-sivuilla esiteltiin muiden tahojen hankevuonna järjestämiä vas-

tuullisia kilpailuja. Hankkeessa aiemmin kehitettyä reaaliaikaista tuloslaskentaohjelmaa päivitettiin, 

ja sitä käytettiin laajasti sekä hankkeen omissa että muissa vastuullisissa kilpailuissa. Hanke jatkoi 

SVK:n suurkalakilpailun Vapautussarjan ylläpitoa, jossa päästiin tavoitteen mukaisesti 100 ilmoi-

tettuun kalaan (viime vuonna 72 kpl).  Lisäksi jatkettiin suurkalapyytäjien Hall of Fame -listan yllä-

pitoa, jossa oli vuoden loppuun mennessä 60 henkilöä (viime vuonna 56). 

 

Kalavesien kunnostamista ja kalakantojen elvyttämistä edistettiin toteuttamalla Joulukuuset 

kutualustoiksi- (kaksi tapahtumaa ja 110 upotettua kuusta), Palauta kalamerkki- ja Roskattomat 

rannat (viisi tapahtumaa) -kampanjoita. Vapaa-ajankalastajien osallistumista kalavesien kunnostuk-

siin edistettiin järjestämällä Virtavesien kunnostuskurssi 8.-9.8. Vantaalla (48 osallistujaa) sekä 

haastamalla harrastajat kunnostuksiin 1 päivä kunnostuksille -kampanjan avulla.  

 

Vastuullisen vapaa-ajankalastajan edistämiseksi uudistettiin hankkeen nettisivut, jatkettiin vas-

tuullisen vapaa-ajankalastajan sitoumuksen markkinointia (2021 allekirjoittajaa vuoden loppuun 

mennessä, vuotta aiemmin noin 1700) sekä toteutettiin Mikä rasvaevä -kampanjaa. Hanke teki yh-

teistyössä Sonnisaaren Panimon kanssa vapaa-ajankalastajan oluen nimeltään ”Kojamo”, jonka jul-

kistustilaisuus järjestettiin Löylyssä 24.8. Oluen myynneistä lahjoitettiin 20 snt./l hankkeelle, ja 

varoja kertyi noin 350 €. 

 

Hanke esitteli vastuullista kalastusta näkyvästi hankkeen netti- ja Facebook-sivuilla. Hankkeella oli 

vuoden 2017 lopussa FB-tykkääjiä 3 233 (vuoden 2016 lopussa 2 971). Näkyvyyttä saatiin myös 

hankkeen yhteistyökumppaneiden omien viestintäkanavien tapahtumien kautta, esimerkiksi vastuul-

lisiin kalastuskilpailuihin liittyen.  

 

Hankkeen toiminnasta tiedotettiin SVK:n Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja annettiin netti-, lehti- ja 

radiohaastatteluita pitkin vuotta. Lehdestä ja radiokanavasta (mm. Yle, Maaseudun tulevaisuus, 

Pohjalainen, Kaleva, Vasabladet, Hufvuddstadsbladet, Radio Pooki ja -Kompassi) riippuen niillä oli 

lukijoita/kuulijoita 350 000 – 20 000 yhtä juttua kohden. Hankkeen sanomaa esiteltiin myös Tam-

pereen kuhaseminaarissa 18.5. (200 kuulijaa) ja SVK:n syysneuvottelupäivillä (50 kuulijaa). Hanke 

oli näkyvästi esillä GoExpo-messuilla Helsingissä (17.–19.3.) ja Pikefesteillä Säkylässä (2.-3.9.) 

sekä muillakin messuilla osana SVK:n messuosastoa.”Koolla on väliä” -brändin vahvistamiseksi 

teetettiin ”hankerytkyjä” eli tuubihuiveja ja pitkiä kalsareita. 
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LÄHIKALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN  

 

Lähelle kalaan 

Hankkeessa aiemmin julkaistua opasta lähikalastuspalveluiden järjestämiseksi levitettiin kuntien 

ja kaupunkien käyttöön. Laajempaa näkyvyyttä oppaalle pyrittiin saamaan hankkeen uusien Face-

book-sivujen kautta. Lisäksi opasta esiteltiin mm. Kuopion Kalaryssäyksessä ja Lahden kalamark-

kinoilla. 

 

Hanke järjesti vuoden 2017 aikana Street fishing -kilpailuja Vaasassa, Joensuussa, Tampereella, 

Turussa, Mikkelissä, Helsingissä ja Kemissä, yhteistyössä kohdekaupunkien ja paikallisten kalas-

tusseurojen kanssa. Tapahtumiin olivat tervetulleita kaiken ikäiset, mutta markkinointi kohdistettiin 

ennen kaikkea nuoriin. Nuorille, alle 18-vuotiaille kilpailijoille annettiin myös tasoitusta säännöissä.  

Tapahtumien toivottiin innostavan nuoria kalastusharrastuksen pariin ja havaitsemaan, miten paljon 

uutta oma kotikaupunki voi kalastuksen muodossa tarjota.  

 

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, lisäksi Lahden kaupunki lisäsi lähikalastuskohteensa 

omaan ”LahtiMob”-sovellukseensa. Esitteitä jaettiin mm. kalamarkkinoilla. Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskusjärjestön internetsivuilta löytyvää kaupunkien kalapaikkaopasta täyden-

nettiin lukuisilla uusilla kohteilla. Lisäksi päivitettiin aiemmin lisättyjen kohteiden tietoja mm. vas-

taamaan uutta kalastuslakia. 

 

Useat tapahtumat huomioitiin paikallismediassa (ainakin Aamulehti, Etelä-Suomen Sanomat, Länsi-

Savo, Kuopion Kaupunkilehti, Aamuset). Järjestön jäseniä tiedotettiin hankkeesta sekä pilottitapah-

tumista järjestön kotisivuilla sekä lapsille ja nuorille suunnatulla Fisuun.fi-sivustolla. Street fishing 

-kilpailuista laaditut artikkelit julkaistiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehden verkkosivuilla. Hanke sai 

positiivista näkyvyyttä myös kilpailuihin osallistuneiden kalastajien blogiteksteissä. Helsingin Kun-

nallisrakennusmestarit ja -insinöörit ry:n Info-lehdessä julkaistiin kattava artikkeli Helsingin lähika-

lastuskohteista, tekniikoista ja hankkeen teemoista. 

 

Hankkeelle aiemmin tehtyä Facebook-sivua hyödynnettiin erilaisista tapahtumista tiedottamiseen. 

Sivustolla on tällä hetkellä noin 350 seuraajaa. Varsinkin Street Fishing -kilpailuista tehtyjä mai-

noksia jaettiin sosiaalisessa mediassa laajasti, ja ne tavoittivat useita kymmeniä tuhansia ihmisiä.  

 

Helsingin laiturihanketta varten editoitiin ”Onkijan Helsinki -Kalamaraton” -elokuvasta lyhyitä, 

sosiaalisessa mediassa jaettavaksi soveltuvia klippejä. Näitä klippejä jaettiin hankkeen Facebook -

sivun kautta ja ne saivat hyvin näkyvyyttä. 

 

Lähikalastuspaikat 

Vuoden lähikalastuskohteeksi valittiin Kuhmon Pajakkakoski. Valinnassa otettiin huomioon muun 

muassa kalastuspaikan sijainti, kalan saamisen todennäköisyys, saavutettavuus, lasten ja liikuntaes-

teisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja tiedon saatavuus. Valinnasta tiedotettiin Vapaa-ajan 

Kalastaja -lehdessä sekä tiedotteessa. 
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YMPÄRISTÖTOIMINTA 

 

Kala- ja ympäristötoimikunta tukee vastuullisen, ekologisesti tietoisen vapaa-ajan kalastuskulttuurin 

edistämistä Suomessa. 

 

Kala- ja ympäristötoimikunta laatii kalavesien tilaa, hoitoa ja kunnostusta käsitteleviä artikkeleita 

SVK:n nettisivuille sekä Vapaa-ajankalastaja -lehteen. Kala- ja ympäristötoimikunta osallistuu 

SVK:n kaloja ja kalastusta koskevien lausuntojen laatimiseen toiminnanjohtajan pyynnöstä. 

 

Toimikunta aktivoi piirejä järjestämään omia virtavesi kunnostuksia sekä jäsenistöä osallistumaan 

virtavesikunnostuksiin ja muihin kalavesien kuntoa edistäviin toimiin. SVK toimii yhteistyökump-

panina piirien ja seurojen kutupaikka sekä virtavesikunnostuksissa, sekä jatkaa hyväksi havaittua 

yhteistyötä Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. SVK tiedottaa 

nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksista osallistua em. toimijoiden järjestämiin 

kunnostustapahtumiin.  

 

Järjestön kala- ja ympäristötoimikunta laati ja julkaisi Vapaa-ajan Kalastaja-lehden verkkosivuilla 

artikkelin nimellä: ”Merenkurkun fladat ja kluuvijärvet tutkimuksen kohteena.” 

 

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 ja Hämeessä. Kunnostustalkoista tiedotettiin Kes-

kusjärjestön nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. 

 

Joulukuuset turoiksi 

SVK järjesti loppiaisviikonloppuna Vaasassa ja Kokkolassa turotapahtumat, joissa laskettiin joulu-

kuusia mereen kututuroiksi. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä paikallisten kalastusseurojen 

kanssa 

 

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 vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kokouksiin.  

 

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.  

 

VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDISTÄMINEN JA EDUNVALVONTA 

 

Järjestön pyrkimyksenä on parantaa vapaa-ajankalastuksen asemaa osana luonnon virkistyskäyttöä 

niin valtion- kuin kunnallishallinnossa. Järjestö nosti toimintavuoden aikana useaan kertaan esille 

tarpeen uusia Suomen vapaa-ajankalatalouden vanhentunut kehittämisstrategia. MMM:n tavoitteena 

on käynnistää hanke vuoden 2018 aikana  
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KALASTUSLAIN JA MUUN LAINSÄÄDÄNNÖN TOIMEENPANO 

 

Järjestö on seurannut kalastuslain ja -asetuksen toimeenpanoa ja esittänyt tarvittaessa lausuntoja ja 

valituksia hakemuksista, päätöksistä ja säädöshankkeista. Lisäksi järjestö on seurannut vapaa-

ajankalastuksen toimintaedellytysten kehittymistä ja esittänyt tarpeen tullen lausuntoja ja kannanot-

toja myös muuhun lainsäädäntöön liittyen. Edunvalvontatyöstä suuri osa kohdentuu jäsenistön ohel-

la kaikkiin maamme vapaa-ajankalastajiin. 

 

Järjestö on pyrkinyt vaikuttamaan, ettei uusittua kalastuslakia muuteta vapaa-ajankalastajille epä-

edulliseksi. Esityksinä lain muuttamiseksi ovat olleet mm. verkkorajoitusten poistaminen, kalaston-

hoitomaksujen korotus ja yli 64-vuotiaiden maksuvelvollisuuden palautus, maksukertymien omista-

jakorvaukset ja kalastuksen säätelypäätösten siirtäminen ELY-keskuksilta tuleville kalatalousalueil-

le.  

 

Kalastuslain epäselvä määritelmä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueesta aiheuttavat vapaa-

ajankalastajille jatkuvasti runsaasti ongelmia. Järjestö haki vuoden 2017 lopussa Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksesta rahoitusta hankkeelle, jossa kalastuksellisesti tärkeiden vaelluskalavesistöjen 

koski- ja virta-alueita merkitään maastokäynnein kartalle (Virtamittarit-hanke) ja jotka ELY-keskus 

tämän jälkeen määrittää em. koski- ja virta-alueiksi.  

 

Yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa SVK jatkoi vaikuttamista vesilain 

muuttamiseksi. Pyrkimyksenä on kalatien saaminen luvanhaltijan maksamaksi velvoitteeksi niissä 

vanhoissa vesitalousluvissa, joissa kalatalousvelvoitetta nyt ei ole lainkaan. 

 

Vapaa-ajankalastajapiirejä avustettiin kalastus-, luonnon ja ympäristölainsäädäntöön liittyvään pää-

töksentekoon osallistumisessa ja tarvittaessa muutoksenhaussa. 

 

VAIKUTTAMINEN TYÖRYHMISSÄ 

 

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

littikan toteuttamiseen liittyviin työryhmiin:  

 

• ELY-keskusten asettamat alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät (10 kpl)  

• Lohi- ja meritaimenkantojen ja kalatiestrategian seurantatyöryhmä  

• Kalastuslain toimeenpanon koordinaatioryhmä ja viestintätiimi 

• Kalastuslain tietoon perustuvan ohjaus- ja suunnitteluryhmän työskentely 

• Kalatalousalueen rahoitushankkeen ohjausryhmä 

• Kalastusrajoitus.fi –sivuston kehittämistyöryhmä 

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

politiikka 

• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston seurantakomitea 

• Tenojoen sopimusneuvotteluvaltuuskunta  

 

Vapaa-ajankalastajan tarvitsemien jokamiesoikeuksien puolesta toimittiin yhteistyössä luonnon 

virkistyskäyttöjärjestöjen yhteisen Ulkoilufoorumin kanssa. Lisäksi järjestön työntekijöitä osallistui 

Freshabit Life IP-hankkeen ja Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä-hankkeen ohjausryhmäien ko-

kouksiin 
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LAUSUNNOT JA KUULEMISET 

 

Keskusjärjestö antoi toimintavuotena yhteensä 47 lausuntoa. SVK osallistui uudistetun kalastuslain 

ja -asetuksen toimeenpanoon ja seurasi vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytysten kehittymistä 

sekä esitti tarpeen vaatimia lausuntoja ja kannanottoja.  

 

Järjestöä työllistivät toimintavuotena erityisesti lausunnot (15 kpl) kalastuslain mukaisista poik-

keuslupahakemuksista sekä lausunnot ehdotuksista kalastuslain muuttamisesta ja valtion talousar-

vioesityksestä. 

 

Lausuntoja annetiin myös mm. ehdotuksista Itämeren kalastuskiintiöiksi ja lohikannan hoitosuunni-

telmaksi, vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin, Tenojen kalastusluvista, Hossan kansallis-

puistolaista, venevero-, vesiliikenne- ja yksityistielaeista, maakuntauudistuksesta, Vuoksen harjus- 

ja järvitaimenkantojen hoito-ohjelmista, Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmasta ja Hannukai-

sen ja Rautavaaran kaivoshankkeen lupahakemuksesta. Järjestö oli kuultavana asiantuntijana edus-

kunnan valiokunnissa säädösvalmisteluista ja Suomen kannanotoista EU:n kalastuspolitiikkaan. 

 

KALASTUSALUETOIMINTA 

 

Järjestettiin 19.12.2017 kalatalouden alueellisissa yhteistyöryhmissä ja kalastusalueissa toimiville 

SVK:n edustajille koulutuspäivä tulevien kalatalousalueiden tehtävistä ja niiden käyttö- ja hoito-

suunnitelmista. Koulutukseen kutsuttiin kaikki kalastusalueisiin nimetyt vapaa-ajankalastajien edus-

tajat sekä muut toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.  

 

Kalastusaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin myös vapaa-ajankalastajapiirien vapaa-

ajankalastajapäivillä sekä neuvottelupäivillä ja kokouksissa. Järjestetyissä tilaisuuksissa tavoitettiin 

uusia toimijoita kalastusalueiden vapaa-ajankalastajien edustajiksi. Koulutuksen keskeisinä tavoit-

teina olivat uudet kilpailumuodot, kestävä vapaa-ajankalastus sekä edustajien toimintavalmiuksien 

lisääminen. Kalastusaluetoiminnan avulla korostettiin vapaa-ajankalastuksen ohjauksen ja säätelyn 

merkitystä sekä ohjattiin vapaa-aikanaan kalastavia hyödyntämään luontaisesti lisääntyviä kalakan-

toja. Toimintavuoden yhtenä tavoitteena oli edelleen 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 maakunnallisiin kalastusaluepäiviin. 

 

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. LaatuApajat -sivusto 
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yhdistettiin vuonna 2017 kotisivujen uudistuksen yhteydessä osaksi Kalastuspaikat - karttanäky-

mää. Google Analytics tilaston mukaan vierailut LaatuApajat -kohteiden sivuilla vähenivät merkit-

tävästi kotisivujen uudistuksesta johtuen. Kalastuskohteisiin tutustui kotisivuilla kuitenkin tuhansia 

kävijöitä. LaatuApajat kohde-esittely oli esillä Gummeruksen kanssa yhteistyössä tuotetussa digi-

taalisessa kalastusoppaassa Ottioppaassa. 

 

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

20.-25.4. Ruotsiin Ritsemiin. Matkalla pilkittiin lohikaloja tunturijärvillä. Kesän lukijamatkan koh-

de oli Rostojärvi Ruotsissa 26.-31.7. Matkalla kalastettiin tunturijärvillä lohikaloja: rautua, taimenta 

ja harjusta. Syksyn lukijamatkan 7.-14.11. kohde oli Teneriffa, jossa kalastettiin valtameren kaloja 

ja saaliiksi saatiin muun muassa kookkaita keltaevätonnikaloja. Lukijamatkojen yhteydessä tiedotet-

tiin ennakkoon kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. 

Matkoista kirjoitettiin kohteita esitteleviä artikkeleita Vapaa-ajan Kalastaja –lehteen ja kotisivuille. 

Matkoille osallistui 41 henkilöä. 

 

Kalastusmatkailun kehittämiseen hanketoiminnan kautta osallistuttiin Isoja elämyksiä Pohjolan 

kalavesiltä – hankkeen ohjausryhmään. Metsähallituksen koordinoima hanke kehittää konseptia 

kalastusmatkailuun erityisen hyvin soveltuvien vesien kalavedenhoitoon, kalastuksen säätelyyn ja 

kalastuskäyttöön. Tavoitteina ovat kalastusmatkailullisesti vetovoimaiset kalakannat ja kalastus-

matkailun yritystoiminnan puitteiden kehittäminen. 

 

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-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 

37 000 kpl. Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa mm. eri kalas-

tusmuodoista, kalankäsittelystä, kalapaikoista, uusista välineistä sekä lainsäädännöstä ja viran-

omaisten päätöksistä. Lehteä jaettiin keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten osastoilla messuilla, 

näyttelyissä ja muissa tapahtumissa, yhteensä noin 2 500 kpl. Laadittiin lehden vuoden 2018 sisäl-

tösuunnitelma sekä alustava sisältösuunnitelma vuodelle 2019. Jatkettiin sähköisen kuva-arkiston 

keräämistä. Ylläpidettiin ja kehitettiin lehden Facebook-sivuja ja nettisivuja. 

 

JULKAISUT 

 

Uusintapainokset julkaistiin seuraavista julkaisuista: 

Kireitä siimoja, 16 000 kpl 

 

Vapaa-ajankalastajien Kustannus Oy julkaisi 2 300 kappaleen painoksena Vapaa-ajankalastajan 

kalenterin, johon keskusjärjestö tuotti sisällön. 

 

Kotisivut  

SVK:n kotisivu osoitteessa vapaa-ajankalastaja.fi uudistettiin ja samalla sivuston toimintoja moni-

puolistettiin. Uusi sivusto on nyt responsiivinen ja toimii kaikilla mobiililaitteilla. Vuoden 2017 
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aikana oli kotisivuilla vierailtu seuraavasti: istuntoja 148 371, käyttäjiä 94 303 ja sivun katseluita 

403 586.  

 

Fisuun.fi-sivuilla oli istuntoja 29 392, käyttäjiä 22 350 ja sivun katseluita 53 579 ja SVK:n YouTu-

be -sivuston kalastusvideoita katsottiin yhteensä 53 552 kertaa.  

 

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. Käynnistettiin 

Ottioppaan siirto SVK:n sivustolle ja sen kehittäminen vapaa-ajankalastajan tietopankiksi. Ottiop-

paalle ylläpidettiin myös omia Facebook-sivuja. 

 

MUU TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS 

 

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

tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä lähetettiin jäsenseuroille 4 kpl ja niiden lisäksi reilut kym-

menkunta pienempää tiedoksiantoa. Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin toistakymmentä kirjettä 

ja ohjetta. Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti 39 kpl.  

 

VUODEN KALASTUSSEURA 

 

Viestintätoimikunta valitsi vuoden kalastusseuraksi Lesnan Naputtajat, jonka kotipaikka on Joen-

suu. Seura on nykypäivässä tiukasti kiinni järjestäen monipuolisia kalamatkoja ja maahanmuuttajien 

kalastustapahtumia. Poikkeuksellisen monipuolisesta ohjelmatarjonnasta löytyvät niin kalaruoat, 

virtuaalikalastus kuin kalakantojen tutkimustoimintaan osallistuminen. Seuran vireydestä kertoo 

erityisen paljon se, että kolmannes jäsenistöstä on nuoria.  

 

SUURKALAREKISTERI JA -KILPAILU SEKÄ ENNÄTYSKALALAUTAKUNTA 

  

Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan ansiomerkkiin 

oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 192 kpl ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki myönnettiin la-

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

jaa, johon ilmoituksia tuli 126 kpl. 

Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan. 

 

MESSUT 

 

Keskusjärjestö osallistui vuonna 2017 omalla osastollaan seuraaville messuille: 

GoExpo-messut 

Keskusjärjestö osallistui GoExpo-messuihin Helsingissä 17.-19.3. Messuilla oli kävijöitä reilut 40 

000. Messuhenkilökunta arvioi järjestön osastolla vierailleita kävijöitä 4 000. Suullisesti saatu pa-

laute oli hyvä/erittäin hyvä.  
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Lapsimessut 

Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Lapsimessuihin Helsingissä 21.-23.4. Messuilla oli 

kävijöitä 48 604. SVK:n osastolla vieraili noin 6 000 henkilöä. Saatu palaute oli erinomainen ja 

kysyntä tämän kaltaiselle osastolle oli ilmeinen. 

Perhomessut 

Perho-messuihin Tampereella 8.-9.4. Messuhenkilökunta arvioi järjestön osastolla vierailleita kävi-

jöitä 2 500. 

Pohjois-Suomen Erämessut 

Keskusjärjestö osallistui Pohjois-Suomen Erämessuihin 25.-28.5. yhdessä Pohjois-Suomen Vapaa-

ajankalastajapiirin kanssa. Kävijöitä messuilla oli 46 200, ja osastolla heistä vieraili n. 6 000. 

Farmarimessut 

Farmarimessut Seinäjoella 14.-17.6. Messuilla oli kävijöitä 94 000 ja SVK:n osastolla vieraili n.  

5 000 henkilöä. 

Mökki & Meri-messut 

Keskusjärjestö osallistui Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Turussa 31.3.-2.4. pide-

tyille Mökki & Meri –messuille. Kävijöitä messuilla oli noin 13 600, joista n. 6 500 vieraili osastol-

lamme.  

 

YHTEISTYÖ  

 

• kansainvälinen Wear it -pelastusliivipäivä 20.5. osana Viisaasti vesillä -kampanjaa (Suomen 

Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto) 

• Suomi 100 luonnonpäivät 4.2., 20.5., 17.6. ja 26.8. (Metsähallitus) 

• Punkkisyyni -kampanja (Reumaliitto) 

  

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 yh-

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

SVK toimii EAA:n meri- ja jokikalastuksen työryhmissä ja lohityöryhmässä. Kansainvälisessä toi-

minnassa esillä olivat mm.  EU:n yhteinen kalastuspolitikka ja vapaa-ajankalastus, vesipuitedirek-

tiivin toteuttaminen, vesivoimarakentaminen sekä kalojen hyvinvointi ja kipu.  

 

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 merimetsometsotyöryhmässä SVK valmisteli yhteispohjoismaisen (Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskusjärjestö, Danmarks Sportsfiskerforbund, Sveriges Sportfiske- och Fis-

kevårdsförbund, ja Norges Jeger- och Fiskerforbund) merimetsokantojen (Phalacrocorax carbo si-

nensis) hoitosuunnitelman, joka valmistui vuonna 2017. Valmiin kannanoton voi lukea osoitteessa: 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/merimetso-pohjoismaissa-urheilukalastusjarjestojen-kannanotto-

4-7-2017-2/. 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen organisoi keskusjärjestön vuoden 2017 kilpailukalenterin 

mukaiset SM-kilpailut ja eri kilpailumuotojen edustusjoukkueiden karsinnat. Keskusjärjestön kil-

pailujen tavoitteena on saada ihmiset terveellisen luontoliikunnan pariin. Kilpailuilla pyritään myös 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/merimetso-pohjoismaissa-urheilukalastusjarjestojen-kannanotto-4-7-2017-2/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/merimetso-pohjoismaissa-urheilukalastusjarjestojen-kannanotto-4-7-2017-2/
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lisäämään vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä sekä edistämään kilpailujen eettisyyttä. Toi-

mintavuosi oli kilpailusääntöjen uusimisvuosi ja esitykset työllistivät jaostoja runsain mitoin. Uu-

distetut säännöt astuivat voimaan 27.1.2018 alusta ja niiden voimassaolo on neljä vuotta.  

 

KANSALLISET KILPAILUT 

 

Vuoden 2017 kansallinen kilpailutoiminta oli vilkasta. SM-tason kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseu-

rat ja -piirit järjestivät yhteensä useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteen-

laskettu osallistujamäärä oli noin 350 000. Vapaa-ajan kalastaja-lehden kilpailusivut julkaistiin nu-

meroissa 3 ja 5. 

• SM-pilkki 4.3. Rantasalmen Kolkonjärvellä. Kisaan osallistui melkein 1800 pilkkijää. Jär-

jestelyistä vastasi Savonlinnan Urheilukalastajat ja VaPa Varkus, yhdessä alueen muiden ka-

lastusseurojen kanssa. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n koti-

sivuilla.  

• MM-morrin karsinnat 18.-19.3. Reisjärvellä, Pohjanmaalla. Kisaan osallistui 28 pilkkijää. 

Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä SVK:n kotisivuilla. 

• SM-mormuska 25.3. Kouvolan Lappalanjärvellä. Kilpailuun osallistui 101 kilpailijaa. Jär-

jestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry. Tulokset on julkaistu Va-

paa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

• SM-lohipilkki 26.3. Kuopion Valkeisella. Kisaan osallistui yhteensä noin 370 pilkkijää. Ki-

sajärjestelyistä vastasi Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry. Tulokset on julkaistu Va-

paa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

• Pilkkimaajoukkueen loppukarsinta 1.4. Pyhännän Iso Ahvenjärvellä. Kisaan osallistui 121 

pilkkijää. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä SVK:n kotisivuilla. 

• SM-kiiskipilkki Oulunjärvellä 2.4. Kisaan osallistui yhteensä 55 pilkkijää. Pohjois-

Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• SM-perhonsidonta 8.-9.4. Ylöjärvellä. Yleiseen sarjaan osallistui yhdeksän sitojaa, nuorten 

sarjaan viisi ja lohisarjaan kahdeksan sitojaa. Joukkuekisaan osallistui yksi joukkue. Järjes-

telyistä vastasi Pirkanmaan Perhokalastajat ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• SM-särkipilkki 15.4. Kuusamojärvellä. Kilpailuun osallistui 213 pilkkijää. Järjestelyistä vas-

tasi Kuusamon Uistinseura ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja 

SVK:n kotisivuilla. 

• SM-rautupilkki huhtikuun 22. päivänä Inarin Tuulispääjärvellä. Kisaan osallistui 120 kilpai-

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

ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

• SM-soutu-uistelu 17.6. Nurmeksella. SM-kisaan osallistui 32 venekuntaa ja kisajärjestelyis-

tä vastasi Nurmeksen Kalamiehet ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• Veneonginnan SM 1.7. Joroisten Joroisselällä. Kilpailun otti osaa kahdeksan venekuntaa. 

Järjestelyistä vastasi VaPa Varkaus ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• SM-kelluntarengas -perhokalastus 15.7. Isojoella. Kisaan osallistui 20 perhostelijaa. Kisajär-

jestelyistä vastasi Kouvolan varuskunnan metsästäjät ry. Tulokset on julkaistu SVK:n koti-

sivuilla. 

• SM-kilpaonki 15.-16.7. Saimaan kanavalla. Kisaan osallistui 82 kilpailijaa. Kisassa ratkot-

tiin myös vuoden 2018 MM-seurajoukkue. Kilpailujen järjestäjänä toimi Team Sensas Fin-

land ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• SM-heittouistelukisa Iisalmen Haapajärvellä 22.7. Kisaan osallistui 17 venekuntaa. Järjeste-

lyistä vastasi Kiuruveden Vapaa-ajankalastajat ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalasta-

ja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 
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• SVK:n vetomestaruuskisat 23.7. Iisalmen Haapajärvellä. Kilpailuun osallistui 13 venekun-

taa. Järjestelyistä vastasi Kiuruveden Vapaa-ajankalastajat ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-

ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

• Naisten SM-perhokisat 4.-6.8. Kuusamossa. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen kilpaperho-

kalastajat ry. Kilpailuun osallistui 16 naista. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• Senioreiden SM-perho 4.-6.8. Kuusamossa. Kilpailuun osallistui 16 perhokalastajaa. Järjes-

telyistä vastasi Järvi-Suomen kilpaperhokalastajat ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisi-

vuilla.  

• SM-onki 12.8. Uljuan altaalla, Pulkkilassa. Kisapaikkoja oli rajoitetusti, joten kisaan pääsi 

karsintojen kautta. Kilpailu keräsi näin ollen noin 480 onkijaa. Järjestelyistä vastasi Pohjois-

Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiiri. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä 

ja SVK:n kotisivuilla.  

• SM-perho 12.-13.8. Kuusamossa. Kilpailuun osallistui 40 perhokalastajaa. Järjestelyistä vas-

tasi Fly Fishing Club Jyväskylä, Pohjanmaan Kilpaperhokalastajat sekä Espoon Kilpaperho-

kalastajat. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä sekä SVK:n kotisivuilla. 

• Nuorten SM-Perho 19.8. Parkanossa. Kilpailuun osallistui 10 nuorta perhokalastajaa. Järjes-

telyistä vastasi Parkanon Urheilukalastajat ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• Nuorten SM-toimintakilpailu 26.-27.8. Hollolassa. Järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen 

vkp. Kilpailuun osallistui yhdeksän joukkuetta viideltä eri piiriltä. Tulokset on julkaistu Va-

paa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

• Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta ongittiin kaksiosaisena; 26.-27.8. Kyrönjoella 

(Seinäjoella) ja 30.9.-1.10. Helsingin Kyläsaaressa. Ensimmäiseen osakilpailuun osallistui 

39 kilpailijaa, joista 34 jatkoi toiselle kierrokselle. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat Se-

SOnki ja Team F.I.S.H. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja –lehdessä ja SVK:n ko-

tisivuilla. 

• SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu 2.-3.9. Koillismaalla. Kisaan osallistui 16 joukkuetta. 

Järjestelyistä vastasi Kuhmon Perhokalastajat ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• Epäviralliset MM-tuulastuskilpailut 15.9. Pieksämäellä. Kisa keräsi 22 venekuntaa. Järjeste-

lyistä vastasi Team Jytkyn Pyytäjät Ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.  

• SM-tuulastuskisa 16.9. Pieksämäellä. Kilpailu keräsi 27 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi 

Team Jytkyn Pyytäjät Ry. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.  

• SM-laituripilkki 23.9. Salossa. Kisaan osallistui 389 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Lounais-

Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja 

SVK:n kotisivuilla. 

• SM-tietomestaruus 11.11. Jyväskylässä. Kysymykset laativat SVK:n kalatalousasiantuntijat 

Marcus Wikström ja Juha Ojaharju. Yleiseen sarjaan osallistui 8 ja nuorten sarjaan kolme 

joukkuetta. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

 

MUUT KILPAILUT 

 

SM-tason kilpailuiden lisäksi vapaa-ajankalastajapiirit ja -seurat järjestävät useita tuhansia kalas-

tuskilpailuja ja kaikkien kilpailujen yhteenlaskettu osallistujamäärä on arviolta noin 350 000. 

 

Perinteisten kalastuskilpailuiden taustalla on kehittymässä laaja kirjo uusia kilpailuformaatteja, joita 

yhdistää painotukset vastuullisen kalastuksen toteutumiseksi. Niitä sisältäneessä Koolla on väliä -

hankkeen kasaamassa kilpailukalenterissa oli 27 heittokalastuspainotteista kilpailua, joihin osallistui 

yli 2 000 kalastajaa. 
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KANSAINVÄLISET KILPAILUT 

 

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason kilpailuihin. 

• Mormuskoinnin MM-kilpailu 21.-27.2. Latviassa. Suomea edustivat Vesa Kuusela, Petri 

Ahola, Harri Nikula, Seppo Pönni, Jussi Rossi, Samppa Ylönen. Kapteeneina toimivat Elisa 

Saarela ja Kimmo Lintilä, delegaattina Olli Saarela. Maiden välisen kisan voitti Ukraina, 

Suomen joukkueen sijoittuen yhdeksänneksi. Paras suomalainen oli 22:lle sijalle sijoittunut 

Vesa Kuusela. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja –lehden kotisivuilla ja tulok-

set on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• Pohjoismaiden pilkkimestaruus 18.3. Norjan Gjövikissä. Norja voitti, Suomi tuli toiseksi ja 

Ruotsi jäi kolmanneksi. Suomen joukkue: Kalle Koivusalo, Waltteri Remula, Jere Kuusinen, 

Salla Hovatov, Iida Issakainen, Helmi Sarpola, Niko Korhonen, Mikko Väänänen, Jari Kir-

jalainen, Tiina Karhunen, Jaana Väänänen, Tarja Manninen, Ritva Kokko, Sirpa Vuohelai-

nen, Vuokko Tuominen, Jouni Neuvonen, Pertti Piiroinen ja Mikko Ihanainen. Kapteeneina 

toimi Sami Kainulainen ja Mika Issakainen. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.  

• EM-kilpaonki 20.-21.5. Italiassa. Joukkueeseen kuuluivat Marko Ekroth, Arto Salmela, Mi-

ka Pylsy, Timo Ylitalo, Heikki Matikainen ja Ossi Rapeli. Kapteenina Sami Kainulainen. 

Joukkue sijoittui 24:ksi.  

• Senioreiden MM-perho Portugalissa 5.-9.6.2017. Joukkueena Suomi sijoittui kuudenneksi. 

Henkilökohtainen paras sijoitus 8. Petri Virolainen, muut joukkueen jäsenet Jukka Levänen, 

Ari Remes, Kaj Kujala ja kapteeni Kanerva Kilpelä. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuil-

la. 

• Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa 29.-30.7. Ranskassa. Suomea edusti Team Col-

mic Finland, johon kuului Erkki Lavonen, Ville Lehtinen, Seppo Pönni, Ramon Pasmans ja 

Pekka Rintamaa. Joukkue ylsi upeasti toiselle sijalle, mikä oli Suomen kautta aikojen paras 

tulos. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja SVK:n kotisivuilla. 

• Naisten MM-kilpaonkeen ei saatu joukkuetta tällä kertaa. 

• MM-perhokalastus kisattiin 5.-11.9. Slovakiassa. Suomen joukkue sijoittui kahdeksanneksi. 

Mikko Räsänen oli paras suomalainen, sijoittuen 24:ksi. Suomen joukkueeseen kuuluivat 

Mikko Räsänen, Jarkko Suominen, Jyrki Hiltunen, Esa Pölkki, Kai Kallio ja Olli Eriksson. 

Kapteenina toimi Pietari Sipponen. Tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla. 

• EM-perhokalastus Portugalissa 5.-11.9.2017. Suomen joukkue sijoittui kuudenneksi. Henki-

lökohtainen paras sijoitus 13. Santeri Kinnunen. Muut joukkueiden jäsenet Mika Yli-Soini, 

Heikki Kurtti, Saku Nieminen ja Jussi Wacklin. Kapteenina toimi Santeri Kinnunen. Tulok-

set on julkaistu SVK:n kotisivuilla.  

• Miesten MM-kilpaonki 9.-10.9. Belgiassa. Joukkueeseen kuuluivat Tero Kankaanpää, Matti 

Sakkara, Ville Rämä, Seppo Pönni, Seppo Vähäsarja ja Jouni Lillman. Petri Hakamäki ja 

Timo Ylitalo toimivat kapteeneina, delegaattina vuorostaan Mika Kankaanpää. Paras suo-

malainen oli Seppo Pönni, sijalla 27. Joukkue sijoittui 10:ksi.  

 

VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA 

 

Vuoden Vapaa-ajankalastajan valinnasta vastaa SVK:n kilpailutoimikunta. Määräajassa saapui neljä 

kilpailuehdotusta piireiltä. Valintaan vaikutti vuoden 2016 aikana järjestön eri SM-kisojen aktiivi-

nen osallistuminen, osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys.  

Suonenjoen Talvionkijoita edustava Tiina Karhunen valittiin äänestyksessä Vuoden Vapaa-

ajankalastajaksi 2016. Valintaan vaikutti muun muassa viime vuoden SM-pilkin henkilökohtainen 

hopeamitali sekä joukkuekulta. Lisäksi Tiina oli PM-pilkin Suomen joukkueessa Viitasaarella, jossa 

hänen neljäs sijansa oli mukana pohjustamassa Suomelle maiden välisen kisan kultaa. 
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JÄRJESTÖ JA HALLINTO  

 

Keskusjärjestön toimintaa kehitettiin vuosille 2017–2021 hyväksytyn strategian ja toimintasuunni-

telman mukaisesti.  

 

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. 

 

Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin kuului yhteensä 515 jäsenseuraa, joissa henkilöjäseniä 

oli 38 496. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä oli vuoden 2017 lopussa 36 333 henkilöä. 

Näiden lisäksi suoria henkilöjäseniä oli 646, fisuun.fi -seuraan liittyneitä nuoria 103 ja yhteisöjäse-

niä 5 yritystä. 

 

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 

 

Jäsenseurat saivat tilata Vapaa-ajan Kalastaja -lehteä jäsenhankintaa varten. Lehtiä toimitettiin 

myös palkatuille kalastusohjaajille nuorison ja perheiden houkuttelemiseksi jäseneksi. Toiminta-

vuoden aikana saatiin eri seuroihin 464 uutta nuorisojäsentä, kun viime vuosina luku on ollut noin 

250–300 uutta jäsentä. Järjestön syyskokouksessa päätettiin, että vapaa-ajankalastajapiirien tulee 

kevätkokoukseen mennessä nimetä toimialueeltaan vähintään kaksi nuorisotoimintaan panostavaa 

jäsenseuraa. Nuorisojäsenhankintaa tullaan jatkossa toteuttamaan erityisesti näiden seurojen kanssa. 

Jäsenhankinnan ja uusien jäsenseurojen perustamisen tukena toimivat SVK:n kalatalousasiantuntijat 

ja kalastusohjaajat. 

 

KOKOUKSET 

 

Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 22.4. Helsingissä ja syyskokous 26.11.Kiljavalla Nurmijär-

vellä. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin neuvottelupäivä 25.11. Nurmijärvellä. 

 

HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT 

 

Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtajana toimi 22.4.2017 asti Kai Mykkänen ja varapuheenjoh-

tajina Ville Skinnari, Reijo Hongisto, Timo Juurikkala, ja Simo Rundgren. Ministeri Mykkäsen ero-

tessa kiireittensä vuoksi puheenjohtajan tehtävästä järjestön puheenjohtajaksi valittiin kevätkokouk-

sessa 22.4.2017 Ville Skinnari ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi Saara-Sofia Siren.  

 

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

na hallituksen jäseninä Timo Hartikainen, Merja Kekki, Hannu Puustinen, Timo Rinta-Jaskari, Jou-

ko Lepistö ja Jaakko Ikonen. Sihteerinä toimi Olli Saari.  Hallitus piti toimintavuoden aikana viisi 

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

Kotola, Manu Vihtonen, Janne Sullström ja Jari Jamalainen sekä sihteerinä Juha Ojaharju. Toimi-

kunta kokoontui kaksi kertaa, joista toinen kokous pidetiin sähköpostikokouksena. 

 

Kilpailutoimikuntaan kuuluivat Raine Kortet, Marcus Wikström (siht./SVK), Ilkka Pirinen (pj), 

Jouni Neuvonen ja Seppo Pönni. Toimikunta ei kokoontunut vuonna 2017. Lajikohtaisissa jaostois-

sa toimivat: pilkkijaosto: Raine Kortet (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Pasi Tuomainen, Martti 

Knuutinen, Elisa Saarela, Tomi Ojanperä, Ari Kortelahti ja Pekka Kilpeläinen; onkijaosto: Seppo 

Pönni (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Jari Seppälä, Ville Rämä ja Timo Rinta-Jaskari; perho-

jaosto: Ilkka Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Janne Pirkkalainen, Juha Viista, Petri Virolai-

nen ja Kari Salmi; uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Juha Koso-

nen, Samuli Rahikainen ja Jukka Mantsinen. Uistelu-, pilkki-, perho- ja onkijaostot eivät kokoontu-

neet vuonna 2017 kertaakaan, vaan tekivät päätökset sähköpostitse ja puhelimitse.  

 

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), Kauko Kauhanen, Kari Skyttä, Pekka Kinnunen, Veli-Matti Mäenpää sekä sihteerinä Janne 

Rautanen. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. 

 

Viestintätoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Börje Uimonen, Jouko Keto, Sinikka Nieminen, 

Ilkka Lehtinen, Seppo Suuronen ja sihteerinä Jaana Vetikko. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa.  

 

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 Tarja Lehtimäki toimenkuvanaan jäsenrekisteriasiat  

• Toimistosihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto 

• Toiminnanjohtaja Markku Marttinen toimenkuvanaan järjestön toiminnan johto  

• Järjestöpäällikkö Olli Saari toimenkuvanaan järjestön kehittäminen, jäsenhankinta ja hanke-

toiminta 

• Tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan Vapaa-ajankalastaja –lehden toimittaminen, suur-

kalat sekä tiedottaminen 

• Kalatalousasiantuntija Petter Nissén toimialueena Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, 

toimenkuvanaan kalastusmatkailu, perhokalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen neu-

vonta 

• Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju toimialueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi, toimenkuva-

naan kala- ja ympäristöasiat 

• Kalatalousasiantuntija Janne Rautanen toimialueena Häme ja Lounais-Suomi, toimenkuva-

naan nuoriso- ja perhetoiminta 

• Kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen toimialueena Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja 

Pohjois-Karjala, toimenkuvanaan nuorisohankkeet ja seurojen nuorisotoiminta 

• Kalatalousasiantuntija Marcus Wikström toimialueena Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi, 

toimenkuvanaan messut, kilpailut, markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta. 
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Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuina, osa-aikaisina hanketyöntekijöinä olivat Mika Ora-

luoma ja Janne Antila.  

 

Alueellisina nuorten kalastusohjaajina toimivat vuonna 2017 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: Topi Janhunen ja Aki Hirvonen, Pohjois-

Savo: Miikka Korolainen, Etelä-Karjala: Lauri Lehtola, Pohjois-Karjala: Tuomas Manelius, Kai-

nuu: 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. 

 

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.  

 

Keskusjärjestö keräsi tietoa järjestössä tehtävästä talkootyöstä ja sen mahdollisesta arvosta osana 

järjestön oman toiminnan rahoitusta. Yksistään kalastusohjaajien apuna toimi vuoden 2017 aikana 

yhteensä 1 181 talkoolaista. Heidän työpanoksensa oli 5 910 talkootuntia, jonka laskennallinen arvo 

oli 59 100 €. 

 

Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi KTM, KHT Timo Virkilä ja toiminnantarkastajana Tapio 

Lönn. 

 

JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ  

 

SVK edustaa Suomea Euroopan Vapaa-ajankalastajien Liitossa (European Anglers Alliance, EAA) 

ja pyrkii muutenkin osallistumaan vapaa-ajankalastusta koskevaan toimintaan sellaisissa kansainvä-

lisissä järjestöissä, joiden toiminta sivuaa Suomea (mm. EIFAAC, European Inland Fisheries and 

Aquaculture Advisory Comission ja NASCO, North Atlantic Salmon Conservation Organization).  

SVK tukee EAA:n toimintaa vapaa-ajankalastuksen aseman parantamiseksi EU:n hallinnossa ja 

vapaa-ajankalastuksen sosio-ekonomisen merkityksen selvittämiseksi.  

 

SVK on kansainvälisen urheilukalastusjärjestöjen keskusjärjestön (CIPS, Confederation Internati-

onale de la Péche Sportive) ja sen kansainvälisen kilpaongintaliiton (FIPS ed) ja perhokalastusliiton 

(FIPS mouche) jäsen.  

 

Lisäksi SVK osallistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön EAA:n pohjoismaisen ryhmän puitteissa. Poh-

joismaista yhteistyötä tehdään myös EU:n Itämeren alueellisessa kalastusneuvostossa.  Yhdessä 

muiden pohjoismaisten järjestöjen kanssa tutustutaan eri järjestöjen perhe- ja nuorisotoimintaan 

työntekijävaihdon kautta ja tuotetaan yhteistä materiaalia perhe- ja nuorisotoimintaan varten.   
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SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalautakuntaan, Suo-

men kalastusmuseoyhdistykseen sekä Ulkoilufoorumiin. SVK oli Palvelutyönantajien jäsen. 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus 22.2.2018 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous 21.4.2018 

 

LIITTEET 

 

Raportti maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2017 tulostavoitteiden toteuttamisesta (toimite-

taan ministeriöön 15.5.2018 mennessä) 

 

 


