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TIIVISTELMÄ VUODEN 2019 TOIMINNASTA
Vuosi 2019 oli keskusjärjestön 20. toimintavuosi. Keskusjärjestön jäseniä olivat 13 vapaa-ajan-kalastajapiiriä sekä keskusjärjestön perustajajäsen Suomen Urheilukalastajain Liitto. Henkilöjäseniä
vapaa-ajankalastajapiirien 489 kala- ja eräseurassa oli vuoden 2019 lopussa 36 014.
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 yhteistyössä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja alan muiden järjestöjen
kanssa. SVK:n vahvuuksia ovat maankattava kalaseurojen verkosto, suuri joukko osaavia seuratyön
tekijöitä ja ammattitaitoinen työntekijäkunta.
Vuonna 2019 keskusjärjestön toimintaan sisältyi mm. seuraavaa:
Kalastus tutuksi lähes 54 000 lapselle ja nuorelle
Kalastusohjaajia toimi 13 vapaa-ajankalastajapiirin alueella yhteensä 18 tavoittaen 33 100 lasta ja
nuorta sekä 12 100 aikuista. SVK, vapaa-ajankalastajapiirit ja kalaseurat järjestivät tapahtumia,
joissa 20 600 lasta ja nuorta ohjattiin kalastuksen pariin. Tapahtumien järjestämiseen osallistui
työntekijöiden lisäksi satoja kalaseurojen jäseniä.
Tietoa kalastuksesta
Vapaa-ajan Kalastaja - jäsenlehti ilmestyi kuusi kertaa (painos keskimäärin 35 000 kpl/nro). Lapsille ja nuorille jaettiin oppaita ja esitteitä kaikkiaan noin 30 000 kpl. Katseluja SVK:n kotisivuilla
(vapaa-ajankalastaja.fi) oli vuoden 2019 aikana 701 192 ja lasten ja nuorten Fisuun.fi-sivuilla
86 141. SVK:n YouTube -sivuston kalastusvideoita katsottiin yhteensä 38 800 kertaa. Kotisivun istunto-, käyttäjä- ja katselumäärät olivat lähes kaksinkertaistuneet edellisvuodesta. SVK ylläpiti Ottiopas -nimistä kalastusopasta (ottiopas.fi), joka toimii älypuhelimissa ja tietokoneissa. SVK osallistui tärkeimmille alan messuille ja sen osastolla vieraili 27 500 messuvierasta.
SVK toimi kestävän vapaa-ajankalastuksen puolesta
Järjestö kannusti kalastuksen harrastajia vastuulliseen ja kestävään kalastukseen, saaliskalojen oikeaan käsittelyyn, vesiluonnon suojeluun ja uhanalaisten kalalajien ja -kantojen huomioon ottamiseen
kalastuksessa. Järjestö toteutti kalavesien kunnostushankkeita.
SVK edisti vapaa-ajankalastusta
Järjestö edisti lupajärjestelmien kehittämistä ja kaupunkien lähikalastusmahdollisuuksia, koulutti
kalatalousedustajia kalatalousalueisiin, seurasi vapaa-ajankalastuksen toimintaedellytyksiä sekä
esitti lausuntoja ja kannanottoja. Järjestön vaatimat uudistukset Suomen vapaa-ajankalatalouden
kehittämisohjelman päivittämiseksi ja vesilain päivittämiseksi etenivät hallitusohjelmaan saakka.
Kilpailut lisäsivät kalastusharrastuksen näkyvyyttä
SVK järjesti kalastuksen SM-kilpailuja ja sen joukkue osallistui MM-, EM- ja PM - kalastuskilpailuihin. SVK:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämissä kilpailuissa kertyi yhteensä noin 350 000 osallistumiskertaa.
SVK oli mukana kansainvälisessä yhteistyössä
SVK toimi yhteistyössä muiden pohjoismaisten vapaa-ajankalastusjärjestöjen ja Euroopan Vapaaajankalastajaliiton (EAA) kanssa.
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KERTOMUS VUODEN 2019 TOIMINNASTA
Keskusjärjestön toimintaa ohjasivat järjestön toimintastrategia vuosille 2017-2021, toimintasuunnitelma sekä MMM:n kanssa tehty tulossopimus tulostavoitteineen. Raportti tavoitteiden toteuttamisesta on toimintakertomuksen liitteenä.
Toiminnan toteuttamiseen osallistuivat keskusjärjestön 13 vapaa-ajankalastajapiiriä ja niiden 489
jäsenseuraa yhdessä hallituksen, sen toimikuntien ja järjestön työntekijöiden kanssa.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita kalastusalan hallinnon, järjestöjen ja tutkimuksen ohella olivat lasten ja nuorten järjestöt, luonto- ja ympäristöjärjestöt, Metsähallitus sekä kalastusalan kaupalliset
lehdet.
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KALASTUSHARRASTUKSEN EDISTÄMINEN
Järjestön tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden kalastusharrastusta eri keinoin. Keskusjärjestö toteutti MMM:n kanssa laaditun tulossopimuksen mukaista kalataloushallinnon strategisia
päämääriä tukevaa hanketta, jonka painospisteenä oli lasten, nuorten ja perheiden kalastusharrastuksen edistäminen.
Järjestön nuoriso- ja perhetoimikunta edistää nuorten ja perheiden kalastusharrastusta, ideoimalla
uusia toimintatapoja, suunnittelemalla nuorisovetäjäkoulutuksia sekä kehittämällä lapsia ja nuoria
kiinnostavia teemakilpailuja. Toimikunta tekee myös ehdotuksia vapaa-ajankalastajapiireille ja
koordinoi valtakunnallista leiritoimintaa.
Vuonna 2019 nuoriso- ja perhetoiminta tavoitti yhteensä lähes 54 000 lasta ja nuorta sekä vähintään
13 000 aikuista. Lapsille ja nuorille jaettiin oppaita ja esitteitä kaikkiaan noin 30 000 kpl. Keskusjärjestön messuosastoilla vieraili 27 500 henkilöä tutustumassa vapaa-ajankalastukseen. Lasten ja
nuorten Fisuun-nettisivuilla oli noin 40 355 vierailijaa.
LEIRIEN, TAPAHTUMIEN JA KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN
Valtakunnallisia nuorten ja perheiden kalastusleirejä järjestettiin kolme. Pilkkileiri Päijät-Hämeessä keräsi 40 osallistujaa ja 10 vanhempaa, jotka osallistuivat leirin järjestämisen talkoolaisena.
Fisuun kalastuksellinen perheleiri järjestettiin Pohjois-Savon piirin toimesta Rautavaaralla 15.7.18.7. Leirillä oli osallistujia 30 henkilöä ja 10 talkootyötä tehnyttä henkilöä. Fisuun nuortenleiri Simossa keräsi 16 nuorta ja kahdeksan talkoolaista.
Nuorten nettisivuilla Fisuun.fi ilmoitettiin myös 31 muusta vapaa-ajankalastajapiirien ja kalastusseurojen järjestämästä kalastusleiristä, joille arviolta on osallistunut reilut 650 nuorta sekä suuri
joukkovanhempia ja muita osallistujien perheenjäseniä. SVK tuki leiritoimintaa työntekijöiden
avulla sekä lähettämällä kalastusvälineistöä leirien järjestäjille. Talkoolaisten leiripäiviä Fisuun-sivuilla ilmoitetuille leireillä kertyi arviolta 170.
Nuorten SM-toimintakilpailun 20-vuotisjuhlakilpailu järjestettiin Salon Särkisalossa Klippulan
leirikeskuksessa 31.8.-1.9. Lounais-Suomen piirin ja keskusjärjestön järjestämänä. Kilpailuun osallistui yhdeksän joukkuetta viidestä eri piiristä. Varsinaisen kilpailun ulkopuolella kilpaili TVtuotanto Kalastusmestareista kolme joukkuetta. Kilpailun voitti Pohjanmaa, hopeaa Lounais-Suomelle ja Etelä-Suomen joukkueelle pronssia.
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Fisuun.fi sivujen vuosiuistimen värityskilpailu keräsi noin 160 erilaista väriehdotusta. Värityskilpailun voitti 10-vuotias Helmi Romppainen Paltamosta Facebook-tykkäyksillä. Vuosivieheenä
toimi Grosarin Laxman, jota teetettiin vuosiuistimeksi 200 kappaleen erä.
Kalastusseurojen onki- ja perhepäiviä ilmoitettiin Fisuun.fi sivujen kautta 34 kappaletta. Käytännössä seurojen järjestämiä tapahtumia on kuitenkin paljon enemmän. Keskusjärjestö toimitti onkipäivien järjestäjille neljä mitalisarjaa 30 tapahtumaan. Onki- ja perhepäiviin osallistui arviolta 2 000
lasta ja nuorta.
Olympiakomitean koordinoimalla harrastusviikolla 26.8.-1.9. järjestettiin 14 fisuun- tapahtumaa. Tapahtumiin osallistui 1 552 lasta ja 55 talkoolaista.
Vanhankaupunginkosken Koskipäivä järjestettiin 12.6. SVK ei osallistunut tällä kertaa omalla
osastolla. Paikan päällä oli nuorisoseura Stadin Kalajunnut, joka kertoi sekä omasta toiminnastaan,
että vapaa-ajankalastuksesta laajemminkin. Tapahtuma houkutteli kävijöitä arviolta 1 500 verran.
Heistä iso osa oli lapsia ja nuoria.
Keskusjärjestö osallistui omalla osastolla Lapsimessuihin Helsingissä 12.-14.4. Messuilla oli kävijöitä 60 558. SVK:n osastolla vieraili noin 8 000 henkilöä. Messuilla tehtiin harrastusta tunnetuksi
sekä esiteltiin järjestön lapsi- ja nuorisotoimintaa sekä vuoden tapahtumia. Saatu palaute oli huikea
ja tarve tämän kaltaiselle osastolle oli ilmeinen.
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunnalle on annettu tehtäväksi kehittää kalastusta koko perheen yhteisenä harrastuksena. Yhtenä toimintatapana on päätetty kesäaikaisen valtakunnallisen perheleiritoiminnan käynnistäminen koko maassa. Toimintatavan toteuttamiseksi nuoriso- ja perhetoimikunta
esitti vapaa-ajankalastajapiireille, että piirit ja/tai edelleen niiden nuoriso- ja perhetoimikunnat valitsisivat vuoden, jolloin perheleiri järjestettäisiin oman piirin alueella. Tarkoituksena olisi, että vuosittain järjestettäisiin kaksi perheleiriä eri puolilla Suomea. Kaikki piirit eivät kuitenkaan kyselyyn
vastanneet.
KALASTUSHARRASTUKSEEN OPASTAMINEN
MMM:n nuorisotyöhön kohdennetun yleisavustuksen sekä ELY-keskuksilta saatujen erityisavustusten avulla palkattuja kalastusohjaajia toimi 13 vapaa-ajankalastajapiirin alueella yhteensä 18 henkilöä vuoden 2019 aikana. Ohjaajat tavoittivat tapahtumissaan yhteensä 32 100 lasta ja nuorta sekä
12 100 aikuista. Pelkästään suurten toiminnan tavoittavuuslukujen sijaan vuoden 2019 tavoitteena
oli edesauttaa nuoria aktiiviseen kalastuksen harrastamiseen sekä kasvattamaan järjestön nuorisojäsenmäärää, joka kasvoi nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Toimintaa tukeneiden 1 196 vapaaehtoisten talkootyötunteja kertyi 6 630.
Kalastusseurojen ja kalakummien järjestämää toimintaa on ollut erilaisissa tapahtumissa ja kouluilla. Järjestettyihin tapahtumiin on osallistunut arviolta 15 000 lasta ja nuorta. Kalakummien koulutusjärjestelmää uudistetaan ja uusittu järjestelmä otetaan käyttöön 2021.
Kalastusseurojen nuoriso-ohjaajille ja nuorille kerhonvetäjille suunnatut koulutustilaisuudet
Valtakunnallinen nuoriso-ohjaajakoulutus ja Nuori Vetäjä -koulutuksen järjestäminen on päätetty
siirrettäväksi syksystä tammikuuhun 2020. Kaksipäiväiseen koulutukseen on ilmoittautunut 28 koulutettavaa, joista yhdeksän on nuoria. Koulutus järjestetään 18-19.1. Tyrvännöllä.
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Nuorisotyön aktiivien palkitsemisjärjestelmä oli käytössä viidettä vuotta. Huomionosoituksen sai
13 nuorisotoiminnassa ansioitunutta henkilöä. Palkitut olivat Kari Järvilehmus, Häme, Raimo
Lähde, Lounais-Suomi, Jouni Väänänen, Pohjois-Karjala, Kari Markkanen, Pohjois-Savo, Pekka
Turunen, Etelä-Karjala, Mika Huoman, Etelä-Savo, Jussi Pakarinen, Kaakkois-Suomi, Martti Saavista, Etelä-Suomi, Tarja Huhtala, Pohjanmaa, Anne Kuusinen, Keski-Suomi, Nilimaa Erkki, Lappi,
Ari Kerttula, Pohjois-Pohjanmaa ja Jorma Valtanen, Kainuu.
TIETOA KALASTUKSESTA
Erilaisten tapahtumien ja koulukäyntien yhteydessä jaettiin lapsille ja nuorille tuotettua valistusmateriaalia, kalastustietämyksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Kireitä siimoja -opasta jaettiin peruskouluikäisille ja askartelukirjoja esikoululaisille sekä päiväkoti-ikäisille. Nuoria kiinnostavaa materiaalia julkaistiin Vapaa-ajan Kalastaja -lehden Nuorten tärpit -sivuilla. Nuorten kalastusohjaajien ja
muiden leiri- ja kerhotoimintaa järjestävien apumateriaalina toimi Askartele kalastusvälineitä -opas
ja erilaiset kalastusmenetelmäesitteet.
Lasten ja nuorten kotisivuja www.fisuun.fi kehitettiin ja sivuille lisättiin mm. askarteluohjeita, blogikirjoituksia sekä tapahtumailmoituksia ja raportteja. Fisuun -sivujen uudistus käynnistettiin ja uusien sivujen on tarkoitus valmistua 2020. Fisuun -sivuja mainostettiin eri tapahtumien yhteydessä.
Tapahtumakartalla oli toimintavuoden aikana yhteensä 176 eri nuorisotapahtumaa.
Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamassa Kalasta Elämyksiä -hankkeessa osallistuttiin useaan
tapahtumaan. Yhdessä Helsingin liikuntaviraston kanssa jaettiin sekä suullista neuvoa että esitemateriaalia mm. seuraavissa tapahtumissa: Venemessut helmikuussa, Lapsimessut huhtikuussa, onkikoulut 2019 Vanhankaupunginkosken suvannolla (noin 800 lasta), Koskipäivä kesäkuussa (noin
600 lasta, yhteensä 1 500 kävijää) sekä kesällä muita pienempiä paikallisia tapahtumia.
SEURATOIMINTAA NUORILLE
Seurojen kerhotoiminnan käynnistämiseen kannustavassa Kalakiva-kerhotukijärjestelmässä
myönnettiin kerhotoiminnan starttipaketti neljälle seuralle. Kerhoiltoja ja kalastusreissuja kerhot
järjestivät yhteensä noin 80. Kerho-ohjauksen parissa oli 10-20 nuorta, kerhosta riippuen. Kerhotukijärjestelmän yhteistyökumppaneina toimivat CAB-Coatings Finland Oy, Karismax Ky, Wiggler
Ab sekä Samfishing Oy.
Alle 18-vuotiaiden nuorten harrastemerkkijärjestelmä oli käytössä edelleen. Pronssisen harrastemerkin on suorittanut 134, hopeisen 19 ja kultaisen yksi nuori. Kuluneena vuonna uusina suorituksina tuli 34 pronssista harrastemerkkiä ja kolme hopeista.
YHTEISTYÖ
Yhteistyötä jatkettiin Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Riistakeskuksen ja Suomen 4H-liiton ja
Parasta lapsille ry:n kanssa. Yhteistyö sisälsi riista- ja kalakerhotoimintaa, leiritoimintaa ja erilaisia
tapahtumia. Riista- ja kalakerhoja oli 2019 toiminnassa 13. Parasta lapsille ry:n ja 4H:n leireille ja
tapahtumiin osallistuivat kalakummit sekä seura-aktiivit.
Metsähallituksen kanssa uutena toimintamuotona järjestettiin yhteistyössä PilkkiVapapäivä neljällä tehohoidetulla kalastuskohteella eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa tarjottiin osallistujille pilkintäopastusta, kalastusluvat sekä mehua ja makkaraa. Tapahtumat järjestettiin hiihtolomaviikoilla,
ja niihin osallistui 270 nuorta kalastajaa perheineen.
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Lisäksi Metsähallituksen kanssa yhteistyössä järjestettiin alle 18-vuotiaille suunnattu Vapapäivä
8.6. Opastettuina kohteina toimivat Metsähallituksen 13 kalastuskohdetta, joissa kalakummit opastivat nuoria. Lisäksi nuoret sekä heitä kyyditsevät aikuiset saivat kalastaa ilmaiseksi 24 omatoimisella kalastuskohteella ympäri Suomen. Nuorille jaettiin Vapapäivä-pinssit ja 800 ensimmäistä osallistujaa saivat Kuusamon Uistimen erikoisvärisen vieheen. Tapahtumiin osallistui 1200 lasta sekä
arviolta saman verran heidän vanhempiaan. SVK:n talkoolaisia oli tapahtumia järjestämässä 90 henkilöä, jotka tekivät yhteensä noin 800 tuntia talkootyötä.
SVK teki yhteistyötä koulujen kanssa, jotka tarjoavat kalastusaiheista opetusta oppilaille. Kurssiluonteisen kalastusaiheisen opetuksen avuksi SVK tarjosi neuvonta- ja materiaalitukea sekä kalastusohjaajien työpanosta.
KESTÄVÄN KALASTUKSEN JA KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN
Keskusjärjestö toteutti MMM:n kanssa laaditun tulossopimuksen mukaisesti seuraavia tulostavoitteita, 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 tulossopimuksen mukaisesti kalataloushallinnon strategisia päämääriä
tukevaa hanketta, jonka painopisteenä oli kalastusharrastuksen vetovoiman ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen.
KESTÄVÄN KALASTUKSEN EDISTÄMINEN
Järjestö kannustaa kalastuksen harrastajia vastuulliseen ja kestävään kalastukseen, saaliskalojen oikeaan käsittelyyn, vesiluonnon suojeluun ja uhanalaisten kalalajien ja -kantojen huomioon ottamiseen kalastuksessa.
SVK:n toimintastrategian toimeenpanon kolmena läpileikkaavana visiona on:
- edistää ja tehdä tunnetuksi monimuotoista kalastusharrastusta,
- kannustaa, opastaa, kouluttaa vapaa-ajankalastukseen,
- toimia vastuullisesti ja osallistua kalakantojen elvyttämiseen.
Nämä kaikki visiot kiteytyvät järjestön toteuttamaan kestävän kalastuksen edistämiseen.
Koolla on väliä - kannustusta vastuulliseen vapaa-ajankalastukseen -hanke
Koolla on väliä -hankkeen tarkoituksena oli kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden huomioimiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke edisti vastuullisuuden huomioon ottamista kalastuskilpailussa ja kannusti osallistumaan kalojen luontaista lisääntymistä sekä kalavesien siisteyttä edistäviin toimiin.
Kilpailuiden vastuullisuuden edistämiseksi hanke jatkoi vuonna 2018 ideoitua uutta kalastuskilpailuformaattia, Viehekalastuksen SM -kilpailun, järjestämistä. Vuonna 2019 kilpailtiin yksipäiväisesti
15. kesäkuuta. Hauholla. Kilpailun säännöillä mahdollistettiin välimittaisten kalojen ottaminen saaliiksi ja toisaalta ohjattiin vapauttamaan ala- ja ylämittaiset kalat. Kilpailun 50 venepaikkaa varattiin
jo huhtikuussa täyteen yhdessä tunnissa. Lopulta kilpailuun osallistui 47 venekuntaa ja se keräsi
toistamiseen paljon hyvää palautetta. Vuoden 2020 kilpailun järjestelyt aloitettiin hyvissä ajoin syksyllä ja kisapaikaksi on varmistunut Puruvesi.
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Hanke oli myös mukana PikeMasters Liiga -kalastusohjelmassa, joka oli katsottavissa sekä tv:stä
Alfa tv-kanavalta että YouTubessa, jossa ohjelmasarja on kerännyt 31.12.2019 mennessä yli 50 000
katsojaa. Merkittävän näkyvyyden lisäksi hankkeen nimissä esiteltiin käytännön keinoja toimia vastuullisesti kalavesillä.
Järjestö päivitti vanhentuneen vastuullisen verkkokalastusesitteensä. Uudistetussa Kestävämpää
verkkokalastusta -esitteessä on tietoja uhanalaisista kalakannoista, kestävän verkkokalastuksen
taidoista, saaliin käsittelystä sekä ajantasaiset tiedot verkkokalastusta koskevista kalastussäännöksistä.
Saimaannorpan ja nieriän suojelu
Norppaystävällistä vapaa-ajankalastusta keskusjärjestö edisti Saimaannorpan suojelutyöryhmässä.
Keskusjärjestö osallistui lisäksi MMM:n loppuvuotena käynnistämään saimaannorpan suojelun ja
kalastuksen yhteensovittamistyöryhmään. Keskusjärjestö osallistui lisäksi Kuolimon nieriäkannan
seurantaryhmään.
Jäsenille suunnattiin kysely muovikassien tarpeellisuudesta kalastuskisoissa. Kyselyyn saatiin
yhteensä 107 vastausta. Muovikassien täydellisestä luopumisesta SM-tason kalastuskisoissa puolsi
72 %. vastanneista Muovikassien käytön puolesta ja vanhan mallin mukaisesti äänesti noin 14 %
vastanneista. Muovikassien vähentämistä puolsi 13 % vastanneista. Tulosten perusteelle pyritään
jatkossa etsimään keinoja muovipussien vähentämiseksi kalastuskilpailussa.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa Virtamittarit-hankkeessa työskenteli vuoden
2019 aikana viisi työntekijää eli niin kutsuttua ”virtamittaria”. Hankkeella kartoitetaan VarsinaisSuomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikön toimialueelta tärkeimpien vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, jotta ELY-keskus voi tehdä niistä kalastuslain 64 §:n mukaiset rajoituspäätökset. Hankkeen toteutusajan päättymiseen (lokakuu) mennessä oli kartoitettu yhdeksään eri
vesistöalueeseen kuuluvasta joesta tai alueesta yhteensä 463 kohdetta. Niistä 341 tunnistettiin koskija virta-alueeksi. Hankkeen tulokset toimitettiin ELY-keskukselle, joka aikanaan kuuluttaa ja hyväksyy kohteet. Hanke selkeyttää olennaisesti sekä kalastuksen harjoittamista että kalastuksen valvontaa kalastuksellisesti tärkeissä vaelluskalavesistöissä.
KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN
MMM:n kalastonhoitomaksuvaroista rahoittamassa Yhtenäisluvat kuntoon -hankkeessa toteutettiin mittava kysely (7 700 vastaajaa) yhtenäislupatarjonnan kehittämiseksi. Vastausten perusteella
valmisteltiin kalatalousalueille toimitettavaa ehdotusta, jonka avulla ne voivat osana uusien käyttöja hoitosuunnitelmien (khs) laadintaa parantaa alueensa yhtenäislupajärjestelmiä vastaamaan nykyistä tarvetta. Vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain mukaan khs:ien tulee sisältää ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi. Jollei kalastajien tahtotilaa tuoda kalatalousalueiden tietoon, on vaarana, että yhtenäislupajärjestelmien kehittäminen ei etene kalastajien
toiveiden suuntaan.
Lähikalastuksen edistäminen
SVK järjesti ympäri Suomen useita tapahtumia, jotka tekivät lähikalastusta ja kaupunkien lähikalastuskohteita tunnetummiksi. Street fishing -tapahtumia järjestettiin kiertuemaisesti ja yhtenäisellä
sääntöpohjalla 12 eri kaupungissa; Porissa, Kajaanissa, Lahdessa, Varkaudessa, Rovaniemellä, Joensuussa, Turussa, Mikkelissä, Tampereella, Helsingissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Kiertueen lisäksi Oulussa pidettiin vastaavan tyylinen katukalastustapahtuma esikisoineen. Tapahtumat pidettiin vilkkailla ja näkyvillä alueilla kaupunkien keskustoissa ja keskustojen liepeillä.

9

Street fishing -tapahtumia järjestettiin monin paikoin yhteistyössä kohdekaupunkien ja paikallisten
kalastusseurojen kanssa. Tapahtumat olivat kaiken ikäisille, mutta markkinointia painotettiin nuoriin ja perheisiin. Tapahtumilla pyrittiin innostamaan kaupunkilaisia, erityisesti nuoria ja perheitä,
kalastusharrastuksen pariin ja havaitsemaan, miten paljon oma kotikaupunki voi kalastuksen muodossa tarjota. Monelle tapahtumia seuranneelle ohikulkijallekin heräsi kiinnostus ja kokeilunhalu
näihin kohteisiin.
SVK järjesti toista kertaa kilpailun Vuoden katukalastajan tittelistä. Titteli myönnettiin parille,
joka sai koko vuoden kovimman voittotuloksen Street fishing -kiertueen kilpailuissa. Vuoden kovin
voittotulos napattiin tällä kertaa Kajaanissa ja voittajat palkittiin kiertopalkinnolla sekä diplomein.
Lähikalastuskohteet
Järjestö piti esillä lähikalastuspaikkoja myös erilaisissa kalastus- ja muissa tapahtumissa, joissa
osallistujille kerrottiin alueen lähikalastusmahdollisuuksista ja tiedotettiin SVK:n internetsivuilta
löytyvästä Kalapaikkoja kaupungeissa -osiosta. Kalapaikkoja kaupungeissa -osiota täydennettiin
joillakin uusilla kohteilla ja lisäksi päivitettiin aiemmin lisättyjen kohteiden tietoja.
Vuoden lähikalastuskohteeksi vuonna 2019 valittiin Vaasa. Valinnassa otettiin huomioon muun
muassa kalastuspaikan sijainti, kalan saamisen todennäköisyys, kalastonhoidolliset sekä kalastusta
helpottavat toimet (mm. 2018 Onkilahdelle perustettu uusi ja esteetön kalastuslaituri), kohteen saavutettavuus, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja tiedon saatavuus. Valinnasta tiedotettiin Vapaa-ajankalastaja -lehdessä, Facebookissa sekä tiedotteessa. Vaasan Onkilahti
on suosittu rantakalastuskohde kaupungin keskustan tuntumassa. Onkilahden Palosaaren puoleiselle
rannalle vuonna 2018 perustettu kalastuslaituri sai 10 metrin mittaisen jatko-osan. Laiturin rakentamisesta vastasi Vaasan Urheilukalastajat yhteistyössä hankkeen ja kaupungin kanssa.
SVK:n aloitteesta Naantalin kaupunki perusti Raumakarille kaksi ympärivuotista kalastuslaituria. Lupaprosessien ja kilpailutusten jälkeen laiturit asennettiin paikoilleen joulukuussa 2019. Raumakari on hyvin suosittu kalapaikka, mutta luonnonrannat ovat tarjonneet vähemmän soveliaita
heittopaikkoja, kuin mille on ollut kysyntää. Uudet laiturit luovat lisää heittopaikkoja vähentävät
myös rantakivikon aiheuttamaa viehemenekkiä.
Street fishing -tapahtumat, sekä muut edellä mainitut toimet lähikalastuksen edistämiseksi yleensäkin, huomioitiin vuoden mittaan lukuisissa paikallismedioissa sekä kalastusalan lehdissä ympäri
Suomen (ainakin Perhokalastuslehti, Kainuun Sanomat, Koti-Kajaani, Erä, Sykkeessä, Aamuset,
Vapaa-ajan Kalastaja, Rannikkoseutu, Turun Sanomat, Yle uutiset).
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä julkaistiin juttu Street fishing -tapahtumien alkamisesta ja myös
päätösjuttu vuoden tapahtumista ja niiden tuloksista sekä Vuoden katukalastajien valinnasta haastatteluineen. Osasta Street fishing -kilpailuista laadittiin lyhyet artikkelit someen. Järjestön jäseniä ja
seuraajia tiedotettiin lähikalastukseen liittyvistä asioista järjestön kotisivuilla, nuorille suunnatulla
Fisuun.fi-sivustolla, sähköpostitiedotteilla sekä järjestön some-sivustoilla.
NEUVONTA KALASTONHOITOMAKSUSTA JA MINISTERIÖN STRATEGIOISTA
Kalastonhoitomaksua esiteltiin järjestön julkaisuissa ja esitteissä, joita jaettiin valtakunnallisesti
merkittävillä messuilla, muissa yleisötapahtumissa sekä kouluissa ja yhteistyökumppanien leiritapahtumissa. Kaikissa jäsenlehden numeroissa julkaistiin maksutiedot. Lisäksi keskusjärjestön työn-
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tekijät 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.
YMPÄRISTÖTOIMINTA
Kala- ja ympäristötoimikunta tukee vastuullisen, ekologisesti tietoisen vapaa-ajan kalastuskulttuurin
edistämistä Suomessa. Kala- ja ympäristötoimikunta järjestää koulutuksia virkistyskalastajaedustajille, parantaa heidän valmiuksiaan sekä aktivoi toimintaa. Toimikunta myös laatii kalavesien tilaa,
hoitoa ja kunnostusta käsitteleviä artikkeleita SVK:n nettisivuille sekä Vapaa-ajan Kalastaja -lehteen. Kala- ja ympäristötoimikunta osallistuu SVK:n kaloja ja kalastusta koskevien lausuntojen laatimiseen toiminnanjohtajan pyynnöstä.
KALAVESIEN HOITO
Toimikunta aktivoi piirejä järjestämään omia virtavesikunnostuksia sekä jäsenistöä osallistumaan
virtavesikunnostuksiin ja muihin kalavesien kuntoa edistäviin toimiin. SVK toimi yhteistyökumppanina piirien ja seurojen kutupaikka- ja virtavesikunnostuksissa, sekä jatkoi hyväksi havaittua yhteistyötä Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. SVK tiedotti nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksista osallistua em. toimijoiden järjestämiin kunnostustapahtumiin.
Purokunnostukset
SVK:n ohjasi vapaa-ajankalastajia osallistumaan VIRHO:n ja SLL:n järjestämiin kunnostustapahtumiin. Lisäksi aloitettiin uuden kunnostustapahtumia kokoavan sivuston suunnittelu.
Joulukuuset turoiksi
SVK järjesti loppiaisviikonloppuna Vaasassa ja Kokkolassa turotapahtumat, joissa laskettiin joulukuusia mereen kututuroiksi. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä paikallisten kalastusseurojen
kanssa
Järjestö toteutti Haukitehdas – vapaa-ajankalastajat kosteikkokunnostajina -hanketta. Hanke
on vuoden aikana lisännyt yleistä tietoa vahvojen haukikantojen monipuolisesta tärkeydestä ja
hauen lisääntymisen tukemisen mahdollisuuksista mm. kosteikkokunnostusten yhteydessä. Tämä
yleisen tietouden lisääminen on ollut vuoden aikana hankkeen pääpainopisteenä, samoin kuin käytännön kunnostuskohteiden löytäminen ja kunnostusten alkuun saattaminen.
Hanke julkaisi helmikuussa oppaan nimeltä ”Haukitehtaat osana kalaston- ja ympäristönhoitoa”.
Opas herättää ajattelemaan hauen tärkeää roolia vesistöissämme ja toimii kompaktina tietopakettina
jokaiselle, joka haluaa toimia edistääkseen haukien luontaista lisääntymistä. Helmikuussa julkaistiin
myös YouTubessa lyhyt Haukitehtaat-video, joka kertoo parissa minuutissa haukitehtaiden ja hankkeen idean. Videota on katsottu yli 1400 kertaa. Lokakuussa hanke järjesti Helsingissä ”Haukitehtailla haukikannat takaisin nousuun -seminaarin”, johon osallistui kuulijoita yli 30 eri kala- ja ympäristöpuolen instanssista. Hanke myös julkaisi haasteen kunnille, kaupungeille ja kalatalousalueille, jotta nämä ryhtyisivät perustamaan haukitehtaita alueilleen.
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Hauen kutualueilla tehtiin hankkeen toimesta käytännön kunnostustoimia Kokkolan Nisulanpotissa (nousu-uomakunnostusta) ja Vihdin Valkojalla (monitoimikosteikon kaivuu, patorakennelmat
ja nousu-uoma). Lisäksi hanke on antanut konsultointia muille kosteikkokunnostushankkeille, joiden toimesta hauille edullisia toimia on tehty vuoden aikana ainakin Vihdin Koikkalanlahden ja Urjalan Nuutajärven kosteikoilla. Vireillä on myös muita haukiystävällisiä kunnostusprojekteja, joissa
hanke on joko pääosassa, yhteistyökumppanina tai asiantuntija-apuna. Tällaisia kohteita on mm.
Kristiinankaupungissa, Kuortaneella, Kangasniemellä, Kotkassa ja Kokkolassa ja ne ovat joko
suunnittelu- tai luvitusvaiheessa tai odottavat sopivia olosuhteita. Joitain muitakin kohteita on ollut
neuvotteluiden alla ja alustavissa puheissa mukana. Hanke sopi myös yhteistyöstä luonnonvarakeskuksen kanssa koskien rannikolla kunnostettavien kohteiden kalastoseurantoja.
Hanke sai osan rahoituksestaan MMM:n kalastonhoitomaksuvaroista, mutta lisäksi hanke hankki
erikseen rahoitusta käytännön kunnostustoimiin EMKR:sta ja Rapala-rahastosta. Lisäksi luotiin
yhteistyökumppanuuksia Sonnisaari panimon (Kuteva-olut), Rapalan (Minnow Spoon -viehesarja) ja Hauenkalastajien (HK Open -kilpailun) kanssa tulevien haukitehtaiden kunnostustoimien
rahoittamiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. Yhteistyössä Sonnisaaren Panimon kanssa tehtiin
hanketta tunnetuksi tekevä Kuteva-olut. Sen myynneistä lahjoitettiin 50 snt/l hankkeelle. Järjestön
uudeksi henkilöjäseneksi liittyville tarjottiin mahdollisuus kohdentaa osa jäsenmaksustaan haukitehdas-hankkeelle. Syksyyn mennessä yli 60 uutta jäsentä oli tarttunut tähän mahdollisuuteen, joten
voitaneen ajatella hankkeen tuovan heidän jäsenyydelleen jonkinlaista lisäarvoa.
Hanke loi aatteelleen näkyvyyttä. Hankkeen viestinnän ja käytännön toimien myötä haukitehtaat
on aihepiirinä huomioitu monissa, ainakin seuraavissa, medioissa vuoden aikana: Kalastajan Radio /
Supla, Alfa TV, Metsästäjä-lehti, Aamuset, Erä, Helsingin Uutiset, Yle luonto, Maaseudun Tulevaisuus, Kuhmolainen, Suomenmaa, KMV-lehti, Vihdin Uutiset, Oulun Uutiset, Vapaa-ajan Kalastaja,
Turun Sanomat ja Canal Outdoor. Myös monilla muilla sivustoilla aihe on saanut näkyvyyttä
(Fishing in Finland, Suomen haukiseura, Vapaa-ajankalastajapiirit, MyHelsinki, kalastusseurojen
sivuja, kalastus.com, yhteistyökumppaneiden sivustot, erilaiset some-ryhmät ym.) ja täten lisännyt
ihmisten tietoisuutta hankkeesta ja sen ajamasta asiasta. Hanketta esiteltiin valtakunnallisilla kalastuslakipäivillä, joiden jatkot järjestettiin myös haukitehdas-teemalla.
VESIEN- JA MERENHOIDON TOIMEENPANO
Suomen vesistöt ja merialue pyritään ko. direktiivien, kansallisen lainsäädännön sekä niiden pohjalta laadittujen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien kautta saamaan hyvään ekologiseen
tilaan, mikä puolestaan on vapaa-ajankalastuksen harjoittamisen perusta. SVK:n edustajat osallistuivat ELY-keskusten alueellisiin vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien kokouksiin.
VAPAA-AJANKALASTUKSEN EDUNVALVONTA
HALLITUSOHJELMA JA VAPAA-AJANKALATALOUDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA
Kevään 2019 eduskuntavaaleihin liittyen järjestö lähetti vuodenvaihteessa puolueiden ryhmäpuheenjohtajille kyselyn, joka koski puolueiden suhtautumista nykyisiin yleiskalastusoikeuksiin sekä
toimenpiteisiin, joilla pyritään edistämään vapaa-ajankalastusta, parantamaan kalastusjärjestöjen
valitusoikeutta, saamaan kalatalousvelvoitteet vanhoihin vesivoimaloihin, turvaamaan maakuntauudistuksessa yleisen edun riippumaton valvonta sekä järjestämään lohenkalastus kestävästi.
Puolueiden vastauksissa nykyiset yleiskalastusoikeudet nauttivat hyvin laajaa kannatusta ja vapaaajankalastuksen harjoittamisen edellytyksiä haluttiin edistää. Lähes kaikki puolueet kannattivat
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varauksettomasti vesilain tarkistamista kalatalousvelvoitteen määräämiseksi vanhoihin vesivoimalalupiin sekä yleisen edunvalvonnan pysymistä itsenäisenä hallinnon uudistuksissa. Itämeren lohikiintiöissä pidettiin tieteellistä neuvoa tärkeänä, mutta moni puolue toivoo niihin joustovaraa.
Kalastusjärjestöjen valitusoikeuden kirjaaminen kalastuslakiin jakoi puolueita eniten.
Vuonna 2019 valmistui MMM:ssä Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian päivitys, jonka tekemiseen järjestö osallistui strategian ohjausryhmässä vuonna 2018 hyvin aktiivisesti.
Strategian toteuttaminen kirjattiin myös Rinteen ja myöhemmin Marinin hallitusten ohjelmiin. Järjestön syyskokouksessa painotettiin, että strategiasta on vielä saatava valtioneuvoston periaatepäätös ja sen toimeenpanemiseksi on perustettava poikkihallinnollinen toimeenpanoryhmä.
Järjestö järjesti yhdessä sidosryhminensä kanssa perinteisen Eduskunnan kalapäivän, jossa teemana oli Kalojen paluu. Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu historiallisen paljon vaelluskalojen
elvyttämiseen sekä vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun edistämiseen liittyviä toimenpiteitä,
joiden SVK toivoo myös toteutuvan. Järjestö oli lisäksi mukana vaelluskaladelegaatiossa kannustamassa hallitusta toteuttamaan hyvät hallitusohjelmakirjauksensa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.
Delegaatio vieraili sekä MMM:ssä että Eduskunnassa 16.-17.10.
KALASTUSLAIN TOIMEENPANO JA MUU LAINSÄÄDÄNTÖ
Järjestö on seurannut kalastuslain ja -asetuksen toimeenpanoa ja esittänyt lausuntoja ja valituksia
hakemuksista, päätöksistä ja säädöshankkeista. Lisäksi järjestö on seurannut vapaa-ajankalastuksen
toimintaedellytysten kehittymistä ja esittänyt lausuntoja ja kannanottoja myös muuhun lainsäädäntöön liittyen. Järjestö on ollut kuultavan asiantuntijana eduskunnassa. Edunvalvontatyö kohdentuu
jäsenistön ohella kaikkiin maamme vapaa-ajankalastajiin.
Keskusjärjestö antoi toimintavuotena yhteensä 22 lausuntoa, valitusta ja esitystä, jotka julkaistiin
myös järjestön kotisivuilla ja Facebookissa. Järjestön lausunnoista ja esityksistä suurin osa liittyi
lohenkalastuksen säätelyyn sekä uhanlaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseen ja hoitamiseen.
Lausuntoja annettiin myös mm. tulorekisterilain muuttamisesta, Suomen vapaa-ajankalatalouden
kehittämisstrategiasta ja kansallisesta merimetsostrategiasta, valtion talousarviosta sekä kaupallisten
kalastajien poikkeuslupahakemuksista.
Järjestö valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä,
joka katsoi, ettei järjestöllämme ollut valitusoikeutta ELY-keskuksen tekemästä kalastuskieltopäätöksestä. Valituksessa SVK pyytää muutosvaatimuksen lisäksi, että KHO esittäisi EU:n tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön siitä, tuleeko SVK:lle myöntää valitusoikeus päätöksistä, jotka
liittyvät sen sääntömääräisten tehtävien hoitamiseen. KHO:n tuleva ratkaisu on SVK:lle erittäin tärkeä, ja viime kädessä on kyseessä kalastuslain 123 §:n mukaisesta muutoksenhakuoikeudesta, joka
koskee kaikkia kalastusjärjestöjä.
Myös SVK:n, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen tekemä yhteinen esitys päivittää vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet ns. nollavelvoitelaitoksiin eteni uuteen hallitusohjelmaan
asti. Oikeusministeriön on tarkoitus käynnistää vesilain päivityshanke vuonna 2020.
Vapaa-ajankalastajapiirejä avustettiin kalastus-, luonnon ja ympäristölainsäädäntöön liittyvään päätöksentekoon osallistumisessa ja tarvittaessa muutoksenhaussa.
OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
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Keskusjärjestö osallistui aktiivisesti seuraaviin kansallisen kalastuslain ja EU:n yhteisen kalastuspolittikan toteuttamiseen liittyviin työryhmiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

ELY-keskusten asettamat alueelliset kalatalouden yhteistyöryhmät (10 kpl)
Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian päivittämisen ohjausryhmä.
Lohi- ja meritaimenkantojen ja kalatiestrategian seurantatyöryhmä
Kalastuslain toimeenpanon koordinaatioryhmä ja viestintätiimi
Kalastusrajoitus.fi –sivuston kehittämistyöryhmä
Valtioneuvoston EU17-jaosto/kalastus, jossa valmistellaan Suomen kalastusta koskeva EUpolitiikka
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, Lohijokitiimin, EMKR:n kalatalouden ympäristöohjelman ja Vetovoimaa maaseudulle -hankkeen ohjausryhmien kokouksiin.
KALATALOUSALUETOIMINTA
Keskusjärjestön nimeäminä vapaa-ajankalastusedustajina kalatalousalueissa toimi noin 200 nimettyä edustajaa. Kalatalousalueiden perustavissa kokouksissa edustajiamme valittiin 75 henkilöä toimimaan 69 eri kalatalousalueen hallituksessa. Edustajista perustettiin vapaa-ajankalastajapiirikohtaiset rekisterit ja edustajatiedot vietiin myös järjestön jäsenrekisteriin.
Kalatalousalueiden toiminnan tueksi tuotettiin Yhtenäisluvat kuntoon- hankkeessa opas, joka auttaa
kalatalousalueita lakisääteisten velvoitteiden, kuten vapaa-ajankalastuksen edistämiseen ja yhtenäislupa-alueiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kalatalousalue-edustajien toiminnan tueksi
tuotettiin alkuvuodesta Kalatalousalue-edustajan opas.
Kalatalousaluetoimintaa ja kalakantojen hoitoa käsiteltiin myös vapaa-ajankalastajapiirien vapaaajankalastajapäivillä sekä neuvottelupäivillä ja kokouksissa. Puheenvuorojen aiheina olivat etenkin
tulevien käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun ja toimenpanoon liittyvät asiat.
Kalatalousaluetoiminnan avulla korostettiin vapaa-ajankalastuksen ohjauksen ja säätelyn merkitystä
sekä ohjattiin vapaa-aikanaan kalastavia hyödyntämään luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Keskusjärjestön toimihenkilöt ja vapaa-ajankalastajapiirien edustajat osallistuivat aktiivisesti ELYkeskusten tai kalatalouskeskusten järjestämiin maakunnallisiin kalastalousaluepäiviin.
KILPAILUTOIMINTA
KANSALLISET KILPAILUT
SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen organisoi keskusjärjestön vuoden 2019 kilpailukalenterin
mukaiset SM-kilpailut ja eri kilpailumuotojen edustusjoukkueiden karsinnat. Keskusjärjestön kilpailujen tavoitteena on saada ihmiset terveellisen luontoliikunnan pariin. Kilpailuilla pyritään myös
lisäämään vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä sekä edistämään kilpailujen eettisyyttä.
Vuoden 2019 kansallinen kilpailutoiminta oli vilkasta. SM-tason kilpailuiden lisäksi kala- ja eräseurat ja -piirit järjestivät yhteensä useita tuhansia eri kalastuskilpailuita. Kaikkien kilpailujen yhteen-
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laskettu osallistujamäärä oli noin 350 000. Vapaa-ajan Kalastaja -lehden kilpailusivut julkaistiin numeroissa 3 ja 5. Lisäksi kilpailujen tulokset julkaistiin lähtökohtaisesti sekä Vapaa-ajan Kalastaja lehden että SVK:n kotisivuilla.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SM-mormuska 3.3. Liperin Kirkonlahdella. Kilpailuun osallistui 135 kilpailijaa. Järjestelyistä vastasi Liperin urheilukalastajat ry.
SM-lohipilkki 9.3. Enonkosken Pirttilahdella. Kisaan osallistui yhteensä 444 pilkkijää. Kisajärjestelyistä vastasi Kaivoksen Kalamiehet ry.
Pilkkimaajoukkueen loppukarsinta 16.3. Nuijamaan Kärkjärvellä. Kisaan osallistui 76 pilkkijää.
SM-särkipilkki 17.3. Pien-Saimaalla Lappeenrannassa. Kilpailuun osallistui 190 kilpailijaa.
Järjestelyistä vastasi Lappeenrannan Urheilukalastajat ry.
MM-morrin karsinnat 30.-31.3. Kuopion Savilahdessa. Kisaan osallistui 27 pilkkijää.
SM-pilkki 6.4. Kemin merialueella. Kisaan osallistui lähes 1100 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Veitsiluodon Kalamiehet ry, Keminseudun Urheilukalastajat ry, Meri-Lapin Urheilukalastajat ry, Hiilimön Erästäjät ry ja Länsi-Pohjan Perhokalastajat ry yhdessä Lapin vapaaajankalastajapiirin kanssa.
SM-rautupilkki huhtikuun 13. päivänä Inarin Tuulispääjärvellä. Kisaan osallistui noin 80
kilpailijaa. Järjestelyistä vastasivat Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Ivalon Erämiehet ry ja
TEM´S ry.
SM-kiiskipilkki Kuusamon Iijärvellä 14.4. Kisaan osallistui yhteensä 79 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi Liperin Urheilukalastajat ry.
SM-soutu-uistelu 6.7. Lieksassa. SM-kisaan osallistui 32 venekuntaa ja kisajärjestelyistä
vastasi Nurmeksen Kalamiehet ry.
Senioreiden SM-perho 13.-14.7. Kuusamossa Kuusinkijoella. Kilpailuun osallistui 16 perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat ry.
Naisten SM-perhokisat 13.-14.7. Kuusamo, Kuusinkijoki. Kilpailuun osallistui 12 naista.
Järjestelyistä vastasi Järvi-Suomen Kilpaperhokalastajat ry.
SM-heittouistelukisa Joroisten Joroisselällä 13.7. Kisaan osallistui 26 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi VaPa Varkaus ry.
SVK:n vetomestaruuskisat 14.7. Joroisten Joroisselällä. Kilpailuun osallistui 16 venekuntaa.
Järjestelyistä vastasi VaPa Varkaus ry.
SM-kelluntarengas -perhokalastus 20.7. Isojoki Kangasjärvi. Kisaan osallistui 19 perhostelijaa. Kisajärjestelyistä vastasi Lounaissaariston Urheilukalastajat ry.
SM-onki 28.7. Saimaan kanavalla, Lappeenrannassa. Kilpailu keräsi noin 460 onkijaa. Järjestelyistä vastasi SVK:n kilpaonkijat.
SM-perhokalastuksen joukkuekilpailu 3.-4.8. Kuhmossa. Kisaan osallistui 8 joukkuetta. Järjestelyistä vastasi Kuhmon Perhokalastajat ry.
SM-kilpaonki 10.-11.8. Kyrönjoella. Kisaan osallistui 83 kilpailijaa. Kisassa ratkottiin myös
vuoden 2020 MM-seurajoukkue. Kilpailujen järjestäjänä toimi Seinäjoen Seudun Onkijat ry.
Veneonginnan SM 17.8. Viitasaaren Muuruejärvellä. SM-kisaan osallistui 16 venekuntaa ja
kisajärjestelyistä vastasi Viitasaaren Kalakaverit ry.
Nuorten SM-Perho 24.8. Muuramenjoella. Kilpailuun osallistui 8 nuorta perhokalastajaa.
Järjestelyistä vastasi SVK:n Perhokalastusjaosto.
Kilpaonginnan maajoukkueiden loppukarsinta ongittiin kaksiosaisena; 24.-25.8. Rääkkylässä ja 21.-22.9. Kalajärvellä. Kilpailuun osallistui 29 kilpailijaa. Loppukarsintajärjestelyistä vastasivat Team Maver sekä SesOnki.
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SM-perho 24.-25.8. Kuusamossa Kitkajoki, Kuusinkijoki ja Koverrusjärvi. Kilpailuun osallistui 40 perhokalastajaa. Järjestelyistä vastasi SVK:n Perhokalastusjaosto apunaan Espoon
Kilpaperhokalastajat ry ja Fly Fishing Club Jyväskylä.
Nuorten SM-toimintakilpailu 31.8.-1.9. Särkisalossa. Järjestelyistä vastasi Lounais-Suomen
vkp. Kilpailuun osallistui kaksitoista joukkuetta viidestä eri piiristä. Kyseinen kisa oli samalla 20-vuotisjuhlakisa ja tästä syystä kilpailuun osallistui myös kolme ”Kalastusmestarit”
tv-ohjelmassa ollutta joukkuetta.
SM-laituripilkki 15.9. Lahdessa. Kisaan osallistui noin 460 pilkkijää. Järjestelyistä vastasi
Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Epäviralliset MM-tuulastuskilpailut 27.9. Imatran Vuoksella. Kisa keräsi 21 venekuntaa.
Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat ry.
SM-tuulastuskisa 28.9. Saimaan Syyspohjanlahdella. Kilpailu keräsi 17 venekuntaa. Järjestelyistä vastasi Ruokolahden Urheilukalastajat ry.
SM-perhonsidonnalle ei löytynyt järjestäjää vuonna 2019.
SM-tietomestaruus laitettiin toistaiseksi tauolle vähäisen kiinnostavuuden takia.

Perinteisten kalastuskilpailuiden taustalla on kehittymässä laaja kirjo uusia kilpailuformaatteja, joita
yhdistää painotukset vastuullisen kalastuksen toteutumiseksi. Niitä sisältäneessä Koolla on väliä hankkeen kilpailukalenterissa oli 16 heittokalastuspainotteista kilpailua, joihin osallistui noin 3 000
kalastajaa.
KANSAINVÄLISET KILPAILUT
Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa keskusjärjestö osallistui MM-, EM- ja PM-tason kilpailuihin.
Kilpailujen tulokset julkaistiin lähtökohtaisesti sekä Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä että SVK:n kotisivuilla.
•

Mormuskoinnin MM-kilpailu 26.-27.1. Bulgariassa. Suomea edustivat Asa Palhomaa, Harri
Nikula, Antti Sillanpää, Jussi Rossi, Vesa Kuusela ja Seppo Pönni. Kapteeneina toimivat
Elisa Saarela ja Olli Saarela, delegaattina Samppa Ylönen. Maiden välisen kisan voitti Liettua, Suomen joukkueen sijoittuen viidenneksi. Paras suomalainen oli hienosti hopealle sijoittunut Antti Sillanpää. Kilpailusta on kirjoitettu Vapaa-ajan Kalastaja –lehden kotisivuilla
ja tulokset on julkaistu SVK:n kotisivuilla.

•

Pohjoismaiden pilkkimestaruus 23.3. Suomen Vääksyssä. Suomi voitti, Norja tuli toiseksi ja
Ruotsi jäi kolmanneksi. Suomen joukkue: Roni Kuusela, Juho Hurttila, Nico Kinnunen,
Salla Hovatov, Iida Issakainen, Helmi Sarpola, Timo Kinnunen, Niko Korhonen, Jari Kirjalainen, Tiina Karhunen, Elisa Saarela, Katri Niemi, Merja Kangas, Kaija Vainio, Jaana Väänänen, Ari Grönlund, Otto Huovinen ja Jukka Väre. Kapteeneina toimi Sami Kainulainen ja
Mika Issakainen. Tulokset on julkaistu Vapaa-ajan Kalastaja -lehden ja SVK:n kotisivuilla.

•

EM-kilpaonki 29.-30.6. Irlannissa. Joukkueeseen kuuluivat: Samppa Ylönen, Timo Ylitalo,
Mika Pylsy, Jere Pylsy sekä Jarkko Nikkilä. Kapteenin tehtävät hoiti Timo Ylitalo. Suomi
sijoittui tällä kertaa 17:ksi, eli häntäpäähän. Paras suomalainen oli Samppa Ylönen, sijoittuen sijalle 43.

•

EM-perhokalastus Montenegro 1.-7.7. Suomen miesten joukkue sijoittui seitsemänneksi. Paras suomalainen oli Olli Toivonen, sijoittuen 20. Joukkueessa kalastivat Olli Toivonen, Ville
Ristolainen, Eetu Hyväri, Saku Nieminen ja Joonas Kunelius. Miesten joukkueen kapteenina
toimi Santeri Kinnunen. Naiset eivät tällä erää osallistuneet EM-perhoon.
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•

Mastersien MM-onki 14.-15.2. Etelä-Afrikassa. Suomen joukkueeseen kuuluivat Jari Seppälä, Seppo Pönni, Matti Sakkara and Seppo Vähäsarja. Kapteeneina toimivat Alessandro
Carrus ja Mika Kankaanpää. Suomi sijoittui mainiosti sijalle 4. Paras suomalainen oli Seppo
Pönni, joka hienolla suorituksellaan varmisti historian ensimmäisen onginnan MMkultamitalin itselleen ja koko Suomelle.

•

Kilpaonginnan seurajoukkueiden MM-kisa 20.-21.7. Kroatiassa. Suomea edusti Lempäälän
kk Team Colmic, johon kuului Erkki Lavonen, Ville Lehtinen, Seppo Pönni, Tero Kankaanpää, Heidi Pernu ja Pekka Rintamaa. Joukkue ylsi sijalle 27.

•

Veteraanien MM-kilpaonki 15.-16.6. Italiassa. Joukkueeseen kuuluivat: Tapio Tapaninen,
Arja Taponen, Juhani Taponen ja Heikki Matikainen. Kapteenina toimi Sami Kainulainen.
Suomi sijoittui kuudenneksi ja paras suomalainen oli Heikki Matikainen, sijoittuen viidenneksi.

•

Naisten MM-kilpaonki 14.-15.2. Etelä-Afrikassa. Suomen joukkueeseen kuuluivat Sarianne
Snellman, Eija Saarela-Mäkynen, Anne Isokorpi, Riitta Isokorpi ja Stina Koivisto. Kapteeneina toimivat Alessandro Carrus ja Jaana Vetikko. Joukkue sijoittui hienosti viidenneksi.
Paras suomalainen oli Riitta Isokorpi, sijalla 12.

•

Miesten MM-kilpaonki 7.-8.9. Serbiassa. Joukkueeseen kuuluivat Tero Kankaanpää, Marko
Ekroth, Harri Lindberg, Jouni Lillman, Heidi Pernu sekä Ilkka Taipale. Kapteeneina ja avustajina toimivat Timo Ylitalo, Vladimir Verlic, Mika Kankaanpää ja Tarja Kankaanpää. Paras
suomalainen oli Tero Kankaanpää, sijalla 23. Joukkue sijoittui 16:ksi.

•

MM-perhokalastus kisattiin 30.11.-8.12. Australiassa Tasmaniassa. Maajoukkueen kapteenina toimi Jarkko Suominen ja managerina Pietari Sipponen. Kilpailijoina olivat Jyrki Hiltunen, Mikko Räsänen, Santeri Kinnunen, Jari Heikkinen, Heikki Kurtti ja Pietari Sipponen.
Joukkue sijoittui neljänneksi ja paras suomalainen oli Jari Heikkinen, sijoittuen sijalle 14.

MM-PERHO 2020 VALMISTELUT
Perhokalastuksen MM-kilpailua vuodelle 2020 valmisteltiin yhdessä Kuusamon kaupungin, Taivalkosken kunnan, Ruka-Kuusamo matkailu ry:n, alueen kalastusseurojen ja vesialueen omistajien
kanssa. Tapahtumaa valmisteleva laajapohjainen johtoryhmä kokoontui Kuusamossa kaksi kertaa.
Kalastuskohteiden soveltuvuutta MM-kilpailulle testattiin järjestämällä SM-perhokilpailu Kitka- ja
Kuusinkijoella, sekä Koverrusjärvellä. Tapahtuman sisällön, palvelujen ja yksityiskohtien kansainvälinen tarkastuskäynti järjestettiin syyskuussa, jolloin FIPS Mouchen presidentti Mario Podmanik
vieraili Kuusamossa ja Taivalkoskella. SVK:ta johtoryhmässä edustivat puheenjohtajana Ilkka Pirinen ja sihteerinä Petter Nissén, jotka vastasivat myös tapahtuman suunnittelusta ja valmisteluista.
VUODEN VAPAA-AJANKALASTAJA
Vuoden Vapaa-ajankalastajan valinnasta vastaa SVK:n kilpailutoimikunta. Valintaan vaikutti aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisojen, osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyysvuoden 2018 aikana. SeSOnkea edustava Tero Kankaanpää valittiin toimikunnan äänestyksessä
Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi 2018. Valintaan vaikutti erityisesti Teron viime vuoden SM-pilkin
kultamitalit (niin henkilökohtaisessa kuin joukkuesarjassakin) sekä SM-kilpaongen joukkuekulta.

17
MATKAILUTOIMINTA
Matkailutoimikunta aktivoi kalastusmatkailua yleisellä neuvonnalla, kalastuskohteita esittelemällä
ja toimimalla yhteistyössä matkailun palvelusektorin kanssa. Yli 30 matkailuyritystä toimi järjestön
jäsenetukohteina. Jäsenetukohteiksi liittyi uusia toimijoita majoituksen ja kalastusopaspalvelujen
sektoreilta.
SVK:n kotisivuilla ylläpidettiin Matkailu-sivustoa. Sivustolla jaettiin tietoa kalastuslupajärjestelmästä, kalastuksesta naapurimaissa ja kotimaassa, kalastuskohteista, Vapaa-ajan Kalastaja -lehden
lukijamatkoista ja jäseneduista.
LaatuApajat -kalastuskohteiden internetsivustoa ylläpidettiin ja päivitettiin omana osanaan järjestön matkailun verkkosivuja. Yleistietojen päivityksen lisäksi sivustolle lisättiin uusia kuvia kohteista ja julkaistiin uusia kohteita. Sivustolla esiteltiin yhteensä 71 eri kalastuskohdetta eri puolilta
Suomea. Kohteiden luokittelussa huomioitiin palvelut, kalasto ja ympäristö. Kalastuskohteisiin tutustui kotisivuilla kuitenkin tuhansia kävijöitä.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkoja järjestettiin kaksi. Talven lukijamatka suuntautui
8.-12.4. Ruotsiin Ritsemiin. Matkalla pilkittiin lohikaloja tunturijärvillä ja mukana oli 18 kalastajaa.
Kesän lukijamatka Tornionjoelle peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän takia. Syksyn lukijamatkalla lennettiin Aurinkomatkojen avustuksella Teneriffalle 29.10.-5.11. Mukana olleet 16 osallistujaa kalastivat valtamereltä hyvät saaliit. Lukijamatkojen yhteydessä tiedotettiin ennakkoon kohteiden kalastusmahdollisuuksista Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä ja kotisivuilla. Matkoista kirjoitettiin kohteita esitteleviä artikkeleita Vapaa-ajan Kalastaja –lehteen ja kotisivuille. Matkoille osallistui 34 henkilöä.
Kalastusmatkailun kehittämiseen hanketoiminnan kautta osallistuttiin Isoja elämyksiä Pohjolan
kalavesiltä -hankkeen ohjausryhmään. Metsähallituksen koordinoima hanke kehitti konseptia kalastusmatkailuun erityisen hyvin soveltuvien vesien kalavedenhoitoon, kalastuksen säätelyyn ja kalastuskäyttöön. Tavoitteina ovat kalastusmatkailullisesti vetovoimaiset kalakannat ja kalastusmatkailun
yritystoiminnan puitteiden kehittäminen.
Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä esiteltiin useita kalastuskohteita. Vapaa-ajankalastajan kalenterissa
tiedotettiin Ahvenanmaan ja rajajokiemme kalastusjärjestelyistä.
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.
Keskusjärjestö toimi isäntänä 11.-12.4. Helsingissä järjestetyssä EAA:n kokouksessa, jossa mm.
esiteltiin MMM:n laatimaa Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaa. Kansainvälisessä
toiminnassa esillä ovat säännöllisesti EU:n yhteinen kalastuspolitikka ja vapaa-ajankalastus, vesipuitedirektiivin toteuttaminen, vesivoimarakentaminen sekä kalojen hyvinvointi.
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Ruotsin Sportfiskarna -järjestön ja Tanskan Sportsfiskeforbundin kanssa on toimittu yhdessä Itämeren luonnonlohikantojen suojelemiseksi, merimetsokantojen säätelemiseksi ja kalastusmatkailun
edistämiseksi sekä Norjan Norges Jeger- og Fiskerforbundin kanssa Tenojoen lohen suojelemiseksi.
JÄSENLEHTI, TIEDOTTAMINEN JA MUU TOIMINTA
VAPAA-AJAN KALASTAJA
Keskusjärjestö julkaisi aikakauslehtimallista Vapaa-ajan Kalastaja -lehteä, joka oli paitsi jäsenlehti
myös tilaus- ja irtonumeromyynnissä. Lehti ilmestyi kuusi kertaa. Lehden painos oli keskimäärin
35 000 kpl. Lehdessä kerrottiin monipuolisesti kalastusharrastuksesta. Siinä oli tietoa mm. eri kalastusmuodoista, kalankäsittelystä, kalapaikoista, uusista välineistä sekä lainsäädännöstä ja viranomaisten päätöksistä. Lehteä jaettiin keskusjärjestön ja sen jäsenyhdistysten osastoilla messuilla,
näyttelyissä ja muissa tapahtumissa, yhteensä noin 2 000 kpl.
Laadittiin lehden vuoden 2020 sisältösuunnitelma sekä alustava sisältösuunnitelma vuodelle 2021.
Jatkettiin sähköisen kuva-arkiston keräämistä. Ylläpidettiin ja kehitettiin lehden Facebook-sivuja ja
nettisivuja.
MUUT JULKAISUT JA TIEDOTTAMINEN
Julkaistiin 1 700 kappaleen painoksena Vapaa-ajankalastajan kalenteri.
Seurakirjeitä ja tiedottamista varten laadittiin omat suunnitelmansa. Myös hankkeille laadittiin omat
tiedotussuunnitelmansa. Seurakirjeitä lähetettiin jäsenseuroille neljä kpl ja niiden lisäksi useita pienempiä tiedoksiantoja. Vapaa-ajankalastajapiireille lähetettiin toistakymmentä kirjettä ja ohjetta.
Mediatiedotteita ajankohtaisista aiheista lähti 48 kpl.
Ylläpidettiin ja päivitettiin SVK:n kotisivua osoitteessa vapaa-ajankalastaja.fi. Vuoden 2019 aikana oli kotisivuilla vierailtu seuraavasti: istuntoja 310 377, käyttäjiä 202 349 ja sivun katseluita
701 192. Järjestön kotisivun istunto-, käyttäjä- ja katselumäärät olivat lähes kaksinkertaistuneet
edellisvuodesta.
Järjestön Fisuun.fi-sivuilla oli istuntoja 54 060, käyttäjiä 40 355 ja sivun katseluita 86 141 ja
SVK:n YouTube -sivuston kalastusvideoita katsottiin yhteensä 38 800 kertaa.
Ylläpidettiin Ottiopas-nimistä ilmaista kalastusopasta, joka toimii älypuhelimissa ja tietokoneissa.
Se sisältää runsaan tietopaketin eri kalalajeista, kalastustavoista, kalankäsittelystä ja viehevinkkejä.
Ottioppaassa on myös tietoa vastuullisesta kalastuksesta, kalastusluvista, kalastusnikseistä, alamitoista, rauhoitusajoista, solmuista, merimerkeistä ja paljon muusta. Ottioppaalle ylläpidettiin myös
omia Facebook-sivuja.

MESSUT
Keskusjärjestö osallistui vuonna 2019 seuraaville messuille:
Venemessut
SVK osallistui pitkästä aikaa Helsingin Venemessuihin, jotka käytiin 8.-17.2. Messuilla panostettiin
erityisesti viikonlopputoimintaan, jolloin nostettiin erityisesti esiin Koolla on väliä- sekä Haukiteh-
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das-hankkeet. Sen lisäksi jaettiin infoa vapaa-ajankalastuksesta, kalastonhoitomaksusta ym. aiheeseen liittyvää. Messukävijöitä oli yhteensä yli 65 000 ja SVK:n pisteellä arviolta 5 000.
Lapsimessut
Keskusjärjestö osallistui omalla messuosastolla Lapsimessuihin Helsingissä 12.-14.4. Messuilla oli
kävijöitä 60 558. SVK:n osastolla vieraili noin 8 000 henkilöä. Saatu palaute oli huikea ja tarve tämän kaltaiselle osastolle oli ilmeinen.
Pohjois-Pohjanmaan Erämessut
Keskusjärjestö osallistui Pohjois-Pohjanmaan Erämessuihin 17.-19.5. Kävijöitä messuilla oli noin
39 000, ja osastolla heistä vieraili arviolta n. 7 000.
Mökki & Meri-messut
Keskusjärjestö osallistui Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kanssa Turussa 29.-31.3. pidetyille Mökki & Meri -messuille. Kävijöitä messuilla oli noin 13 300, joista n. 6 000 vieraili osastollamme.
Merikarvianjokipäivä
Merikarvianjokipäivä 27.4. Tapahtumassa oli kävijöitä 3000 ja SVK:n osastolla heistä vieraili noin
1 500 kalastuksesta ja kalankäsittelystä kiinnostunutta henkilöä.
VUODEN KALASTUSSEURA
Viestintätoimikunta valitsi vuoden kalastusseuraksi Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät ry:n vuoden
kalastusseurana. Valinta perustuu pitkälti seuran uraauurtavaan työhön lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämiseksi. Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät on nuorille suunnattu kalastusseura,
jonka toiminnan mahdollistavat kannatusjäsenenä toimivat aikuiset. Tämä konsepti on saatu toimimaan vuodesta 2011 eli seuran perustamisesta saakka.
SUURKALAREKISTERI JA -KILPAILU SEKÄ ENNÄTYSKALALAUTAKUNTA
Keskusjärjestö piti yllä suurkalarekisteriä ja järjesti suurkalakilpailun. Suurkalastajan ansiomerkkiin
oikeuttavia ilmoituksia kirjattiin 182 kpl ja suurkalastajan kultainen ansiomerkki myönnettiin lajinsa suurimpien kalojen pyytäjille. Koolla on väliä -hankkeen nimissä jatkettiin myös vapautussarjaa, johon ilmoituksia tuli 102 kpl. Keskusjärjestö osallistui Suomen ennätyskalalautakunnan toimintaan.
JUHLAVUODEN VALMISTELU
Syksyn 2019 aikana käynnistettiin SVK:n 20-juhlavuoden suunnittelu- ja toteutustyö. Palkattuna
työntekijänä aloitti 9.9.2019 juhlakoordinaattori Johanna Antila. Juhlavuoden toteuttamista varten
laadittiin syyskuussa hankesuunnitelma ”Vapaa-ajankalastuksesta iloa, elämyksiä ja hyvinvointia”,
jonka perusteella MMM myönsi 1.11.2019 erityisavustuksen juhlavuoden hankekokonaisuuden toteuttamiseen.
Syksyn 2019 aikana keskityttiin hankesuunnitelman mukaisten juhlavuoden toimintojen käynnistämiseen ja tapahtumien suunnitteluun yhdessä alueellisten vapaa-ajankalastajapiirien kanssa. Suunnittelutyötä ja yhteydenpitoa piirien kanssa tehtiin pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikista
tapahtumista laadittiin alustavat tapahtumakonseptit, joiden pohjalta kullakin alueella oman tapahtuman suunnittelua voitiin käynnistää.
8.2.2020 pidettäviä Suomi madepilkkii -tapahtumia syntyi kahdeksan kappaletta: Hämeeseen (päätapahtuma; Hattula), Keski-Suomeen (Pihtipudas), Pohjois-Karjalaan (Liperi), Kainuuseen (Ka-
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jaani), Etelä-Karjalaan (Imatra), Lounais-Suomeen (Säkylä), Lappiin (Keminmaa) ja Pohjois-Pohjanmaalle (Oulu). 14.3.2020 pidettäviä Suomi pilkkii -tapahtumia syntyi viisi kappaletta: Kainuuseen (päätapahtuma; Kajaani), Päijät-Hämeeseen (Lahti), Etelä-Savoon (Mikkeli), Keski-Suomeen
(Jyväskylä) ja Etelä-Suomeen (Nurmijärvi). Lisäksi 23.5.2020 pidettävien Suomi Onkii -tapahtumien suunnittelu käynnistettiin. Juhlavuoden ennakkoviestintää piireihin ja seuroihin toteutettiin
systemaattisesti kuukausittaisilla sähköpostikirjeillä. Lisäksi yhteistyökumppaneiden haku juhlavuoteen käynnistettiin sähköpostitse ja puhelimitse (jäsenetujen uudistaminen, uudet yhteisöjäsenet,
tapahtumasponsorit).
Marras-joulukuussa keskityttiin juhlavuoden tapahtumaviestintäkonseptin ja visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Juhlavuoden tapahtumien markkinointimateriaalia tuotettiin tapahtumajärjestäjien
käyttöön (beachflägit, julisteet, sähköiset kuvaajat). Juhlavuoden näkyvyyttä rakennettiin vapaaajankalastaja.fi -sivustolle sekä vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi -osoitteeseen. Myös juhlavuoden
esitemateriaalin suunnittelu käynnistettiin, samoin kuin laadittiin tiedote- ja viestintämateriaalia alkuvuotta 2020 varten. Myös toimittajayhteistyöverkostoa rakennettiin juhlavuoden viestinnän toteuttamiseksi.
JÄRJESTÖ JA HALLINTO
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 Vapaaajankalastajapiiri ry, Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajat ry, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry, Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjois-Savon
Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Hämeen Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry ja Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry.
Keskusjärjestön vapaa-ajankalastajapiireihin (13 kpl) kuului vuonna 2019 yhteensä 489 jäsenseuraa,
joissa henkilöjäseniä oli 36 014. Lisäksi suoria henkilöjäseniä oli 770, fisuun.fi -seuraan liittyneitä
nuoria 123 ja yhteisöjäseniä viisi yritystä.
JÄSENHANKINTA
Jäsenseurat saivat tilata Vapaa-ajan Kalastaja -lehteä jäsenhankintaa varten. Lehtiä toimitettiin
myös palkatuille kalastusohjaajille nuorison ja perheiden houkuttelemiseksi jäseneksi. Nuorisojäsenten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 58 jäsenellä. Nuorisojäsenhankintaa toteutetaan jatkossakin erityisesti piirien nimeämien nuorisoseurojen kanssa. Jäsenseurojen toiminnan kehittämistä ja profilointia jäsenhankinnan vauhdittamiseksi käsiteltiin järjestön syysneuvottelupäivässä ja
todettiin sen olevan yksi keskeisestä painopisteistä järjestön strategian toimeenpanossa vuosina
2020-2021.
Vuonna 2018 hyväksyttiin henkilö- ja yhteisöjäsenille mahdollisuus kohdentaa osa jäsenmaksusta
nuorisotyöhön, vastuullisen vapaa-ajankalastuksen tukemiseen tai haukitehtaisiin. Vuonna 2019 järjestöön liittyneistä 159 uudesta henkilöjäsenestä kolmannes kohdensi jäsenmaksuaan. Kohdentaminen tuotti varoja seuraavasti: nuorisotyöhön 1050 €, vastuullisen vapaa-ajankalastuksen tukemiseen
1110 € ja haukitehtaisiin 580 €.

21
KOKOUKSET
Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 4.5. Helsingissä ja syyskokous 23.11.Helsingissä. Kevät- ja
syyskokousten yhteydessä pidettiin neuvottelupäivä.
HALLITUS, TOIMIKUNNAT JA JAOSTOT
Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Ville Skinnari, joka erosi 10.6. tultuaan nimitetyksi ministeriksi. Varapuheenjohtajina toimivat Sara-Sofia Sirén ja Emma Kari. Järjestön syyskokouksessa
Saara-Sofia Sirén valittiin järjestön puheenjohtajaksi ja hänen tilalleen uudeksi järjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Eskelinen.
Hallituksen puheenjohtajana toimi Stina Koivisto, varapuheenjohtajana Jarmo Niitynperä sekä
muina hallituksen jäseninä Timo Hartikainen, Merja Kekki, Rauno Veteläinen, Veli-Matti Mäenpää, Esko Ijäs, Jouko Lepistö ja Jaakko Ikonen. Hallituksen varajäseniä olivat Jari Jamalainen,
Mika Väänänen, Jouni Neuvonen, Aarne Keurulainen, Juha Väisänen, Hannu Routio, Jorma Kaaretkoski ja Sami Kainulainen. Hallituksen kokousten sihteerinä toimi Olli Saari. Hallitus piti toimintavuoden aikana viisi kokousta.
Kala- ja ympäristötoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Anssi Vainikka, Jukka Kotola, Manu
Vihtonen, Janne Sullström, Timo Haapasalo ja Jari Jamalainen sekä sihteerinä Janne Rautanen.
Marraskuussa Manu Vihtonen luopui kiireiden vuosi toimikuntapaikasta ja tilalle nimettiin Matti
Kotakorpi. Toimikunta 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 piti yhden skype-kokouksen vuonna 2019. Lajikohtaisissa jaostoissa toimivat: pilkkijaosto: Raine Kortet (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Vesa Rahikkala, Aarne Keurulainen, Ari Kortelahti ja Pekka Kilpeläinen; onkijaosto: Seppo Pönni (pj),
Marcus Wikström (siht./SVK), Jari Seppälä, Ville Rämä ja Tero Kankaanpää; perhojaosto: Ilkka
Pirinen (pj), Petter Nissén (siht./SVK), Juha Viista, Petri Virolainen, Jyrki Hiltunen ja Santeri Kinnunen; uistelujaosto: Jouni Neuvonen (pj), Marcus Wikström (siht./SVK), Juha Kosonen, Samuli
Rahikainen ja Petri Tomminen. Uistelu-, pilkki-, onki- ja perhojaosto tekivät päätökset sähköpostitse ja puhelimitse.
Matkailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Erik Herlevi, Tanja Merikanto ja Janne Muukkonen, sekä sihteerinä Petter Nissén. Toimikunta piti yhden sähköpostikokouksen.
Nuoriso- ja perhetoimikunnan puheenjohtajana toimi Jukka Vetikko ja jäseninä Tapani Hyvönen,
Mika Huoman, Teuvo Koskinen, Pekka Kinnunen, Veli-Matti Mäenpää sekä sihteerinä Janne Tarkiainen. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi toimikunta piti kokouksia skypen
välityksellä.
Viestintätoimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Börje Uimonen, Jouko Keto, Sinikka Nieminen,
Vesa Vaarama, Seppo Suuronen ja sihteerinä Jaana Vetikko. Toimikunta kokoontui kerran.
Vapaa-ajan Kalastajan toimituskuntaan kuuluivat Markku Nieminen, Vesa Vaarama ja Stina
Koivisto. Sihteerinä toimi lehden päätoimittaja Jaana Vetikko. Toimituskunta kokoontui kaksi kertaa.
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TYÖNTEKIJÄT
Keskusjärjestössä työskentelivät:
• Toiminnanjohtaja Markku Marttinen toimenkuvanaan järjestön toiminnan johto
• Järjestöpäällikkö Olli Saari toimenkuvanaan järjestön kehittäminen, jäsenhankinta ja hanketoiminta
• Tiedottaja Jaana Vetikko toimenkuvanaan tiedottaminen ja Vapaa-ajan Kalastaja –lehden
päätoimittajana toimiminen.
• Kalatalousasiantuntija Petter Nissén toimialueena Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, toimenkuvanaan kalastusmatkailu, perhokalastuksen edistäminen sekä ruotsinkielinen neuvonta
• Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju toimialueena Pohjanmaa ja Keski-Suomi, toimenkuvanaan kala- ja ympäristöasiat
• Kalatalousasiantuntija Janne Rautanen toimialueena Häme ja Lounais-Suomi, toimenkuvanaan kalatalousaluetoiminta sekä nuoriso- ja perhetoiminta
• Kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen toimialueena Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja
Pohjois-Karjala, toimenkuvanaan nuoriso- ja perhetoiminta
• Kalatalousasiantuntija Marcus Wikström toimialueena Etelä-Suomi ja Kaakkois-Suomi, toimenkuvanaan messut, kilpailut, markkinointi ja ruotsinkielinen neuvonta
• Taloussihteeri Jaana Piskonen toimenkuvanaan taloushallinto
• Jäsensihteeri Tarja Lehtimäki toimenkuvanaan jäsenrekisteriasiat
• Toimittaja/toimistotyöntekijä Ismo Malin toimenkuvanaan Vapaa-ajan Kalastaja -lehden toimittajan tehtävät sekä muut tiedotus- ja toimistotehtävät
Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkattuina hanketyöntekijöinä olivat Janne Antila ja Johanna Antila.
Alueellisina nuorten kalastusohjaajina toimivat vuonna 2019:
Etelä- ja Kaakkois-Suomi: Mauri Suojanen, Lounais-Suomi: Janne Antila, Pohjanmaa: Riku Palo ja
Heidi Pernu, Keski-Suomi: Olli Lahtinen ja Vesa Väätäinen, Häme: Jyri Haapanen, Päijät-Häme:
Veikko Karinkanta ja Maiju Puranen, Etelä-Savo: Aki Hirvonen, Pohjois-Savo: Ilkka Heikkinen,
Etelä-Karjala: Lauri Lehtola, Pohjois-Karjala: Tuomas Manelius ja Joonas Orupõld, Kainuu: Matti
Kulju, Pohjois-Pohjanmaa: Harri Mäläskä, Lappi: Matias Aho & Tommi Suopajärvi.
TOIMIPAIKAT
Keskusjärjestön toimisto sijaitsi osoitteessa Vanha talvitie 2-6 A 11 Helsingissä. Lisäksi aluetyöntekijöille oli vuokrattu toimitilat Keminmaalla, Mikkelissä, Kuortaneella, Viialassa ja Velkualla.
TALOUS
Keskusjärjestön toiminta rahoitettiin kalastonhoitomaksuvaroilla, eri hankkeisiin kohdistuneella rahoituksella, hanketuotoilla sekä jäsenjärjestöjen maksamilla jäsenmaksuilla. Kalastonhoitomaksuvarojen 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 arvosta osana järjestön oman
toiminnan rahoitusta. Yksistään kalastusohjaajien apuna toimi vuoden 2019 aikana yhteensä 1 184
talkoolaista. Heidän työpanoksensa oli 6 630 talkootuntia, jonka laskennallinen arvo oli 66 300 €.
Talkootyömäärä oli samaa suuruusluokkaa, kuin vuonna 2018.
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Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi KTM, KHT Timo Virkilä ja toiminnantarkastajana Tapio
Lönn.
JÄSENYYS YHTEISÖISSÄ
SVK edusti Suomea Euroopan Vapaa-ajankalastajien Liitossa (European Anglers Alliance, EAA) ja
pyrki muutenkin osallistumaan vapaa-ajankalastusta koskevaan toimintaan sellaisissa kansainvälisissä järjestöissä, joiden toiminta sivuaa Suomea (mm. EIFAAC, European Inland Fisheries and
Aquaculture Advisory Comission ja NASCO, North Atlantic Salmon Conservation Organization).
SVK tuki EAA:n toimintaa vapaa-ajankalastuksen aseman parantamiseksi EU:n hallinnossa ja vapaa-ajankalastuksen sosio-ekonomisen merkityksen selvittämiseksi.
SVK oli kansainvälisen urheilukalastusjärjestöjen keskusjärjestön (CIPS, Confederation Internationale de la Péche Sportive) ja sen kansainvälisen kilpaongintaliiton (FIPS ed) ja perhokalastusliiton
(FIPS mouche) jäsen.
Lisäksi SVK osallistui pohjoismaiseen yhteistyöhön EAA:n pohjoismaisen ryhmän puitteissa. Pohjoismaista yhteistyötä tehtiin myös EU:n Itämeren alueellisessa kalastusneuvostossa.
SVK kuului jäsenenä Suomen Vapaa-ajankalastusmuseosäätiöön ja ennätyskalalautakuntaan, Suomen kalastusmuseoyhdistykseen sekä Ulkoilufoorumiin. SVK oli Palvelutyönantajien jäsen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus 13.2.2020
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous 12.9.2020
LIITE
Raportti maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2019 tulostavoitteiden toteuttamisesta (toimitetaan ministeriöön 30.5.2020 mennessä)

