
Arvoisat SM-pilkin ystävät 
Maailma on ainakin pieneltä osalta palaamassa takaisin uomiinsa, kun edessä on muutaman 

vuoden tauon jälkeen SM-pilkki, jota on voitu pitkään ja rauhassa suunnitella. Suomen suurimmalla 

talvisella kalastuskilpailulla on upea historia, ja meidän käsissä on perinteen jatkuminen 

menestyksekkäänä. Kainuun Vapaa-ajankalastajat ovat tehneet lujasti töitä kilpailun 

mahdollistamiseksi Nuasjärvelle ja onnistuneet hyvän paikallisyhteistyön kautta myös keräämään 

tapahtumalle tärkeitä tukijoita. Suomen Vapaa-ajankalastajat on lisännyt apuaan perinteisten SM-

kilpailujen, kuten myös tämän vuotisen SM-pilkin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseen 

viestinnän kautta. Tavoitteena on paitsi kasvattaa osallistujamääriä, palauttaa kilpailuihin 

kokonaisvaltaista tapahtuman ja siitä kumpuavaa yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteisöllisyyden 

lisääminen onkin vastuullisuuden ohella toinen keskusjärjestön vuodelle 2023 tunnistamista 

painopisteistä. 

Lopulta kilpailusta tekevät kilpailun te arvoisat mukaan ilmoittautuneet pilkinnän ystävät. Vaikka 

Nuasjärven sijainti on äkkiseltään voinut tuntua varsin kaukaiselta, kertoo kartta jotain muuta. 

Kilpailupaikka sijaitsee sangen keskellä Suomineidon pitkää vartaloa ja tarjoaa näin katsottuna 

osallistumiseen tasapuoliset mahdollisuudet. Toivottavasti lähtöviivalla nähdäänkin laajalti 

innokkaita kilpapilkkijöitä ympäri maan. Mikäli pilkinnän huumalta itse muuta malttaa tai matkaa 

suunnitellaan koko perheen voimin, voi reissuun yhdistää myös läheisen Vuokatin kattavien 

palveluiden hyödyntämisen.   

Oman mausteensa tulevaan kilpailuun tuo vastikään sallittu akkukairan käyttö. Jos arvioi 

jaksavansa kantaa kairan lisäksi akkuporaa akkuineen koko kilpailun aikana, saa vastapanoiksi 

helpotusta kilpailuvesistön oletettavasti paksun jään läpäisyyn. Lisäksi sääntömuutos tasapuolistaa 

mahdollisuuksia itse kilpailuun osallistumiseen, vaikka kropan kunto perinteistä kairausta 

vaikeuttaisikin. Kilpailuhuuman keskelläkin on omasta turvallisuudesta huolehtimisen lisäksi 

pidettävä mielessä eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen. Siinä 

missä akkukairan turvallista käyttöä ovat varmasti kaikki sitä käyttävät harjoitelleet, en epäile 

hetkeäkään, etteivätkö taitavat kilpapilkkijät löydä kilparutiinien yhteyteen myös nopeat ja 

tehokkaat keinot kalojen asianmukaiseen lopettamiseen. 

Järjestäjiltä saamani arvion perusteella saattaa tämän kertaisessa SM-pilkissä korostua 

mahdollisuus menestymiseen suuria ahvenia saaden. Paitsi että vauraiden ahventen tärpit ovat 

itsessään mahtava kokemus, tarkoittavat ne kilpailun potentiaalisten menestysreseptien kirjon 

kasvua. En yritäkään arvailla, millä pilkkikalustolla lähtöviivalle pitäisi asettua, mutta kaikkien 

välinevaihtoehtojen reppuun ahtaminen ei tunnetusti kanna pitkälle. Toista kertaa mukana olevaan 

Kaikusarjaan osallistuville tieto kookkaista ahvenista luo tietenkin uskoa luotaimen ruudun 

tarkkailuun. 

Esitän jo tässä vaiheessa kiitokseni kilpailujen järjestäjille hyvästä valmistautumisesta. Lisäksi 

toivotan kaikille osallistujille tasapuolisesti sopivan kireitä siimoja, mutta sitäkin leppoisampaa 

mieltä kilpailutapahtumaan. Onhan sittenkin tärkeintä päästä jälleen tapaamaan rakkaita 

kanssakalastajia! 

 

Olli Saari 

toiminnanjohtaja, Suomen Vapaa-ajankalastajat 

 


