
Lähde mukaan edistämään tyttöjen 

ja naisten kalastusharrastusta!

Suomen Vapaa-ajankalastajat 
Yhdessä paremman kalastuksen puolesta 
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Fakta
Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista. Lähes joka 

kolmas suomalainen harrastaa kalastusta. Suomessa on vapaa-

ajankalastajia hieman alle 1,6 miljoonaa. Miehistä kalastaa noin 40 

prosenttia ja naisista 20 prosenttia. Vuoden 2020 uusista 

kalastonhoitomaksun maksaneista 27% oli naisia. (Lähde: 

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus)

Kasvua siis havaittavissa! Vapaa-ajankalastus onkin sisällöltään täysin 

tasa-arvoinen harrastus. Vaikkakin se usein näyttäytyy enemmän 

miehisenä. Voitaisiinko asialle tehdä jotain? Mielestämme kyllä. 



Siksi asetimme 
tavoitteeksemme:
- edistää tyttöjen ja naisten 
kalastusharrastusta 

- madaltaa tyttöjen ja naisten 
kalastusharrastuksen aloittamisen 
kynnystä 

- lisätä kalastusharrastuksen 
kiinnostavuutta kohdennetuin sisällöin 
tyttöjen ja naisten keskuudessa 

- kehittää uusia tytöille ja naisille 
suunnattuja kalastusharrastukseen 
kannustavia sisältöjä 

- tasapainottaa ns. 
kalastusharrastuskuvaston 
sukupuolijakoa 
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Näitä tavoitteitamme on tukemassa myös Maa- ja 

metsätalousministeriö (MMM). Edistämme näillä tavoitteilla 

myös Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaa. 



Tähtäämme 
tavoitteisiin mm. 
seuraavilla 
toimenpiteillä:

Kumppani- ja 
vaikuttajaverkoston 
kanssa toteutettava 
viestintäkampanja

Tytöille ja naisille 
suunnatut 

kalastusharrastukseen 
kannustavat uudet 
sisällöt ja palvelut 

Näkyvyys ja sisällöt 
tapahtumissa ja 

messuilla

Mimmitkalastaa.fi -
kampanjasivusto 

Mimmit kasvavaksi 
osaksi ns. 

kalastusharrastus-
kuvastoa

2022
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Ollaan yhdessä muutosvoima ja autetaan yhä 

useampi tyttö ja nainen kalastusharrastuksen pariin.

Kutsumme nyt Teidät mukaan 
toteuttamaan kanssamme 

Mimmit kalastaa –vuotta 2022! 



Näin voit osallistua:

• Kannusta mimmit kalaan vuoden 2022 aikana 
sosiaalisessa mediassa tunnisteella #mimmitkalastaa

• Tarjoamme vuoden 2022 aikana valmiita somesisältöjä 
ja kannustamme valittuina ajankohtina muistutuksin 
osallistumaan kampanjointiin. Voit osallistua omilla 
sisällöilläsi tai hyödyntää valmiiksi laatimiamme tapoja. 

• Kenelle sopii: kaikki toimijat, organisaatiot ja yksilöt! 
Kevyt ja helppo tapa olla mukana ja osallistua 
#mimmitkalastaa vuoteen.

• Aikataulu: Kampanjointimme alkaa tammi-helmikuussa 
2022 ja tiedotamme kaikille mukaan lähteville yhteisestä 
lähtölaukauksesta ja kampanjan kohokohdista jo 
vuoden 2021 puolella. 

• Ilmoita mukana olostasi ilmoittautumislomakkeella 
30.10.2021 mennessä, niin lisäämme sinut kampanjan 
tiedotuslistalle. 
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Kannusta sosiaalisessa mediassa 
tyttöjä ja naisia 
kalastusharrastuksen pariin
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Näin voit osallistua:

• Me kaikki kaipaamme esikuvia. Tuodaan fiksusti esille 
kalastavia tyttöjä ja naisia, joihin harrastusta aloittavat ja 
siinä kehittyä haluavat voivat samaistua. Kuvalla 
kerromme paljon!

• Ole mukana tuomassa tyttöjä ja naisia kalastusta 
käsitteleviin julkaisuihin, juttuihin, artikkeleihin, 
mainoksiin, kuviin ym. 

• Kenelle tarkoitettu:, kalastustarvikeliikkeet, 
välinevalmistajat, tapahtumatuottajat, kalastuslehdet, 
järjestöt, yritykset, kalastusseurat, vapaa-
ajankalastajapiirit, mediat, vaikuttajat. 

• Aikataulu: koko vuosi 2022, alkaen tammi-helmikuussa 
2022

• Sitoudu mukaan ja ilmoita osallistumisestasi 
ilmoittautumislomakkeella 30.10.2021 mennessä, niin 
lisäämme sinut kampanjan tiedotuslistalle. Saat myös 
nimesi mukaan mimmitkalastaa.fi –sivustolle. 
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Mimmit kasvavaksi osaksi 
kalastusharrastuskuvastoa: Sisällytä 
kasvavasti tyttöjä ja naisia materiaaleihin
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Tämä tapa 3 on kohdennettu jäsenseuroillemme, 
vapaa-ajankalastajapiireille sekä 
yhteistyökumppaneillemme. Jotta 
kokonaisuus hahmottuu, tämä tiedoksi myös kaikille yrityksille ja vaikuttajille:

8 • 14.8.2021

• On aika luoda kohtaamisia ja tilaisuuksia oppia! 
Toteutetaan siis mimmeille tapahtumia, leirejä, kursseja
ja kilpailuja.

• Tapahtuma voi olla pelkästään mimmeille suunnattu tai 
yleiseen tapahtumaan voi sisällyttää mimmit-
ulottuvuuden. 

• Tapahtuma voi olla perinteinen, fyysinen kohtaaminen 
mutta myös virtuaalinen tapahtuma. 

• Saat tapahtumasi viestintään mimmitkalastaa–logon 
käyttöösi ja tapahtumasi esille mimmitkalastaa.fi –
sivuille

• Kenelle tarkoitettu: SVK:n jäsenseurat, alueelliset 
vapaa-ajankalastajapiirit, yhteistyökumppanit

• Aikataulu: ilmoita osallistumisestasi 
ilmoittautumislomakkeella 30.11.2021 mennessä ja 
ottakaa toiminta huomioon toimintasuunnitelmaanne 
vuodelle 2022 laatiessa.  

Toteuta Mimmeille tapahtuma, leiri, 
kurssi tai kilpailu
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Näin voit osallistua:

• Tilaa meiltä käyttöösi Mimmit kalastaa –juliste- ja 
tarramateriaalipaketti liikkeeseesi. Paketti on 
ilmainen. Sen avulla toivotat tytöt ja naiset jo ovella 
tervetulleeksi tutustumaan kalastuksen maailmaan. 
Sähköiseen viestintään saatte luonnollisesti 
mimmitkalastaa-logon.

• Kenties innostutte myös tekemään  naisille ja tytöille 
kohdennettuja tuotteita, tuotepaketteja tai 
teemapäiviä.

• Kenelle tarkoitettu: kalastusvälineliikkeet ja –
valmistajat

• Sitoudu mukaan ja ilmoita osallistumisestasi 
ilmoittautumislomakkeella 30.10.2021 mennessä ja 
lähetämme sinulle materiaalit viimeistään 
tammikuussa 2022. Saat myös nimesi esille 
mimmitkalastaa.fi –sivuille.
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Toivota Mimmit tervetulleeksi 
kalastusvälineliikkeeseenne
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Näin voit osallistua:

• 2022 #mimmitkalastaa on keskeisessä osassa Suomen 
Vapaa-ajankalastajien messusisältöjä seuraavissa 
tapahtumissa:  Vene Båt (helmikuu, Helsinki),  
Lapsimessut (huhtikuu, Helsinki) , Nyt luontoon! 
(huhtikuu, Jyväskylä), Erämessut (kesäkuu, Riihimäki), 
Pohjois-Suomen Erämessut (Oulu). 

• Etsimme kumppaneiksi sisällöntuottajia ko. messuille: 
messujen lavaohjelmaa tuottamaan sekä osastollemme. 
Tuodaan yhdessä #mimmitkalastaa messuille.

• Sopimuspohjainen yhteistyö.

• Kenelle tarkoitettu: (nais)vaikuttajat, naispuoliset 
kalastusosaajat

• Ilmoita kiinnostuksestasi 30.10.2021 mennessä 
ilmoittautumislomakkeella ja neuvotellaan siitä 
eteenpäin.
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Tule kanssamme messuille
tuottamaan sisältöä Mimmeille 
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Näin voit osallistua:

• Toteutamme useampia mimmeille suunnattuja 
haastekampanjoita ja kilpailuja vuoden 2022 aikana joilla 
kannustamme #mimmitkalastaa. Lähde mukaan 
toteuttamaan niitä kanssamme! 

• Teiltä odotamme sponsoritukea palkintojen muodossa. 
Vastineeksi tuomme teidät esille mimmitkalastaa.fi –sivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa. 

• Kenelle tarkoitettu: Toimijat, joka haluatte tukea tyttöjen ja 
naisten kalastusharrastusta tarjoamalla tuotteita ja palveluita 
vuonna 2022. 

• Sopimuspohjainen yhteistyö

• Aikataulu: ilmoita kiinnostuksesta ilmoittautumislomakkeella 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.10.2021
mennessä.
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Auta, lähde sponsoriksi ja näy!
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Yhdessä paremman kalastuksen puolesta 

Tule mukaan yhdellä tai useammalla tavalla! 
Pääset Mimmit kalastaa –ilmoittautumislomakkeeseen tästä

Toivomme vastauksianne mahdollisimman pian, viimeistään 

30.10.2021 mennessä.

https://forms.gle/cGC6UdDEfGt2W2KE9

