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1. Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous 24.-26.11. Viking Mariellalla 

Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous pidetään torstai-lauantai 24.-26.11. Viking Mariellalla. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusjärjestön jäsenet (vapaa-ajankalastajapiirit ja perustajajäsenet) 

voivat tehdä esityksiä syyskokouksen päätettäväksi. Mikäli seurasi haluaa tehdä esityksen kokouksen 

päätettäväksi, tulee se hyvissä ajoin esittää alueesi vapaa-ajankalastajapiirille. Piirin tulee toimittaa 

mahdollinen esitys SVK:n hallitukselle viimeistään 24.10.  

SVK:n kevätkokouksen suosituksen mukaisesti syyskokous päättää jäsenmaksujen säilyttämisestä 

nykyisellään: 15,00 euroa varsinaiset henkilöjäsenet, 7,50 euroa perhejäsenet ja 4,00 euroa nuorisojäsenet, 

40,00 euroa henkilöjäsenet ja 500,00 euroa kannatusjäsenet. 

Syysneuvottelupäivässä käsitellään järjestön toimintastrategiaa vuosille 2017-2021 ja siitä päätetään 

syyskokouksessa. 

 

2. Kalastusohjaajat 

Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut kalastusohjaajia eri puolille 

Suomea tälle vuodelle. Nuorisotyöhön panostavien kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä 

kalastusohjaajiin tapahtumien järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. 

Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=32.   

 

3. SVK:n hankkeissa tapahtuu 

Koolla on väliä -hankkeessa kannustetaan jäseniä osallistumaan virtavesien talkookunnostuksiin. 

Kunnostustapahtumassa pääset tekemään hyödyllistä ja näkyvää työtä virtavesien sekä niissä elävien 

kalojen ja muiden eliöiden hyväksi! Virtavesien kunnostustapahtumia järjestetään eri puolilla maatamme, 

lista, talkoista löydät osoitteesta http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/?svk=80193 

Samasta osoitteesta löydät tietoa myös vaelluskalojen kutunousun tarkkailusta. 

 

Lähelle kalaan –hanke on koonnut tietoja lukuisten kaupunkien lähikalastusmahdollisuuksista. Aineisto 

päivittyy jatkuvasti, käy tutustumassa lähialueesi tarjontaan osoitteessa  

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



Hanke sekä kalastusohjaajat järjestävät onkitapahtumia eri puolilla Suomea. Tietoa näistä sekä hankkeen 

muista toimista voit käydä katsomassa hankkeen facebook –sivulla osoitteessa 

https://www.facebook.com/lahellekalaan/ 

 

4. Valtakunnalliset leirit 2017 haussa 

Nuoriso- ja perhetoimikunta etsii leirinjärjestäjiä vuoden 2017 nuorten pilkkileirille sekä kahdelle 

kesäleirille.  

Leirien tulee olla kaikille avoimia ja kesäleireille tulee sopia vähintään 25 osanottajaa. Leireille voi osallistua 

nuoret sekä lapset yhdessä vanhempien kanssa. Kesäleiriajankohdan tulee olla kesä-elokuun välisenä 

aikana ja olla kestoltaan 3-6 päivää. Toinen kesäleireistä järjestetään Fisuun-leirinä. 

Nuoriso- ja perhetoimikunta myöntää järjestäjille tukea 1 000-1500 €/leiri riippuen osallistujamäärästä ja 

muista kustannuksista. SVK:n toimihenkilöt voivat avustaa leirin järjestämisessä. 

Järjestämisoikeutta voivat anoa SVK:n piirit ja/tai yksittäiset seurat.  

Hakemukset tulee toimittaa 31.10.2016 mennessä osoitteeseen SVK, Janne Rautanen, Käenpolku 3, 37830 

Viiala tai janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi.  

Mukaan tulee liittää tieto leiripaikasta ja alustava leiriajankohta. Eduksi on pieni kuvaus leirin tulevasta 

ohjelmasta ja kalastusmahdollisuuksista. Lisätiedustelut Janne Rautanen puh. 0400 946 968. 

 

5. Kalakiva – kerhotuki  

Kerhotoiminnan tukipaketteja on jälleen saatavana! 

Kalakiva – kerhotukijärjestelmä on kalaseuroja nuorisotoimintaan kannustava tukimuoto, jonka tavoitteena 

on kalakerhotoiminnan käynnistäminen ja nuorisojäsenmäärän kasvattaminen. 

Kerhotukea voivat hakea SVK:n jäsenseurat kerhotoiminnan käynnistämiseen. Tukipaketti voidaan myöntää 

myös jo toimiville kerhoille, jotka tarvitsevat materiaaliapua. 

Tukipaketti voidaan myöntää vuosittain 10 seuralle, jotka valitaan hakemusten perusteella. Hakemukseksi 

riittää vapaamuotoinen perustelu, miksi seura anoo tukea. Lisäksi tarvitaan tieto nykyisestä 

nuorisotoiminnasta sekä nuorisojäsenmäärästä. 

Hakemukset voi jättää ympärivuotisesti: Janne Rautanen, Käenpolku 3, 37830 Akaa tai 

janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi 

 

6. Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2017 ilmestyy lokakuussa 

Vapaa-ajankalastajan kalenteri tarjoaa tuttuun tapaan vapaa-ajankalastajan tarvitsemia tietoja 

monipuolisesti ja tiiviissä muodossa. Vuoden 2017 kalenteri kertoo mm. kirjolohen perhokalastuksesta, 

säyneen onginnasta, silakan litkauksesta, vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta ja paljon muusta. Kaikki 

harrastuksesi tärkeät yhteystiedot ja päivämäärät, kalastajan solmut, otteita kalastuslaista, kalanimi- ja 

ennätyskalalistat sekä kalojen ottipäivät löytyvät kalenterista. 

Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 11 euroa. Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 

kappaletta, laskutamme vain 9 euroa/ kalenteri. Vuoden 2017 kalenteri ilmestyy lokakuun alussa. Tilauksen 

voit tehdä SVK:n toimistoon vaikka heti esim. käyttämällä oheista tilauslomaketta. 

 

Kala- ja eräseuroille myyntikilpailu! 

Eniten Vapaa-ajankalastajan kalenteria 2017 myynyt seura palkitaan 120 euron arvoisella tavarapalkinnolla, 

jos myynti ylittää 200 kalenteria ja 60 euron tavarapalkinnolla, jos myynti jää alle 200 kalenterin. Toiseksi 

eniten niitä myynyt seura palkitaan 60 euron tavarapalkinnolla. Kaikki myyntikilpailuun osallistuneet seurat 

osallistuvat 60 euron arvoisen tavarapalkinnon arvontaan. Kilpailuaika on kalenterin ilmestymisestä 

31.1.2017 saakka. 

 

7. Fisuun-kalapolkutaulut 

Suuren suosion ja kysynnän vuoksi SVK on laatinut uudet kalapolkutaulut käytettäväksi 

nuorisotapahtumissa. Kalapolkutaulut sisältävät kysymyksiä kalastuksen eri osa-alueilta ja niitä on 

kymmenen kappaletta. Vastaaminen kaikkiin tauluissa esitettyihin kysymyksiin kestää nuorelta iästä 

riippuen n. 20-30 minuuttia. Tauluja voi hyödyntää piirien ja seurojen leireillä, kerhoissa, 



koululaistapahtumissa sekä muissa tapahtumissa, missä on paljon osallistujia. Tauluihin vastaaminen 

onnistuu myös ryhmittäin. Ne toimivat myös tietokilpailuna. Painettujen kalapolkutaulujen lisäksi niitä voi 

ladata SVK:n extranetistä, jonne pääsee jäsentunnuksilla osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi tai 

fisuun.fi. 

Seurat ja piirit voivat tilata kalapolkutaulu-sarjan käyttöönsä lähettämällä tilauspyynnön sähköpostitse 

osoitteeseen jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Huom! Kalapolkutaulut eivät ole säänkestäviä! Pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme 

laminoimaan taulut ennen käyttöönottoa. 

 

8. Valtakunnallinen kalastuspäivä 17.5.2017 

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään ensi vuonna toukokuun 17. päivänä. Päävetovastuussa on 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä piiriensä ja seurojensa kanssa. Koululaisille 

suunnatun teemapäivän rungon muodostavat alueelliset tapahtumat, joissa kalastusharrastusta esitellään 

monipuolisesti. Tapahtumien suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja ottaa esiin piirien ja seurojen 

syyskokouksissa. Valtakunnallinen kalastuspäivä on osana Suomen luonto 100 –juhlavuoden tapahtumia. 

SVK auttaa tapahtumien järjestämisissä sekä pyytää ilmoittamaan tietoja tulevista tapahtumapaikoista ja 

yhteyshenkilöistä. Terveisin: Petter Nissén: petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 0500 440 923 ja 

Marcus Wikström: marcus.wikstrom(at)vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 045 110 2126. 

 

9. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta 

SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita jäsenet voivat hyödyntää jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät 

kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut sekä lisäksi matkailun jäsenedut => 

Matkailu => Matkailun jäsenetuja. 

 

10. Vuoden 2017 kisat haettavissa 

Päätökset seuraavan vuoden kisoista ja kisapaikoista tehdään perinteisesti syys-lokakuussa ja siksi 

haluamme muistuttaa piirejä ja seuroja kisahakemusten teosta ja toimittamisesta jo tässä vaiheessa. 

Muutama SM-kisa on ensi vuodelle jo myönnetty, mutta suurin osa odottaa edelleen ottajaansa! Onki-, 

pilkki- ja uisteluhakemukset voitte lähettää SVK:n kilpailuvastaavalle marcus.wikstrom@vapaa-

ajankalastaja.fi ja perhohakemukset perhovastaavalle petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi. Mieluusti 

mahdollisimman nopeasti, koska moni piiri aloittaa viimeistään näillä hetkillä toimintakalenterin teon, joten 

silloin olisi hyvä olla hakemukset päätöksentekoa varten tiedossa. 

 

11. Kilpailukalenteri 2017 

Kalenteri täydentyy syksyn/talven mittaan. Ajantasaiset tiedot www.vapaa-ajankalastaja.fi. 

 

4.2.                      SM-pilkin esikisa, Kolkonjärvi, Etelä-Savo 

4.3.                      SM-pilkki, Kolkonjärvi, Etelä-Savo 

26.3.                   SM-lohipilkki, Valkeislampi?, Kuopio 

17.5.                   Valtakunnallinen Kalastuspäivä  

17.6.                   SM-soutu-uistelu, Nurmes 

 

12.Tulevat SM-kilpailut  

 

Epävirallinen MM-tuulastus 

Epävirallinen MM-Tuulastus käydään Juvan Jukajärvellä perjantaina 16.9. klo  

20.00-24.00. Kilpailukeskuksena toimii Juva camping, Poikolanniementie 68, 51900 JUVA. 

Ilmoittautumiset paikan päällä klo 17.00 alkaen. Järjestäjä FC-Raiska/Keski-Juvan Riistamiehet. Tiedustelut: 

Henry Purhonen p. 0500 729 819 tai Janne Nielikäinen p. 0500 483 275. 

 

SM-tuulastus 



SM-Tuulastus käydään Juvan Jukajärvellä lauantaina 17.9. klo 20.00-24.00. Kilpailukeskuksena toimii Juva 

camping, Poikolanniementie 68, 51900 JUVA. Leirintäalueella on majoitusmahdollisuus. Ilmoittautumiset 

paikan päällä klo 17.00 alkaen. Järjestäjä FC-Raiska. Tiedustelut: Henry Purhonen p. 0500 729 819 tai Janne 

Nielikäinen p. 0500 483 275. 

 

Kutsu SM-laituripilkkiin 

SM-laituripilkki järjestetään Kuopiossa Maljalahden venesataman laitureilla su 25.9. alkaen klo 10.00. 

Paikkojen arvonta klo 9.00. Maljalahden satama sijaitsee Kuopiossa Kallaveden rannalla, Kuopion 

keskustassa osoitteessa Makasiinikatu 2 (navigaattori). Opastus Satamakadulta alkaen parkkeeraukseen. 

Ilmoittautuminen ennakkoon seurakohtaisesti seuroille kutsun mukana tulevalla lomakkeella, (jonka voi 

tulostaa myös SVK:n kotisivuilta) 9.9. mennessä osoitteella: Pasi Tuomainen, Kirkkopuistonkatu 30 A 7, 

74100 Iisalmi. Ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostitse (seuroittain) os: pasi.j.tuomainen@gmail.com. 

Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Osallistumismaksut: nuoret 10 € ja aikuiset 20 €. Maksut 9.9 

mennessä Puijon Pilkki Ry:n tilille FI8756000520027098. Viitteeseen tunnus: SM-laituri 2016. Kilpailukortit 

noudettavissa seuroittain kisakeskuksesta kilpailupäivänä klo 7.00 alkaen. Kilpailussa noudatetaan SM-

laituripilkin sääntöjä. Kilpailupaikalla puffetti. Tiedustelut: Aarne Keurulainen p. 041 4361199. 

 

SM-tietokisa  

Kilpailut järjestetään Sepänkeskuksessa, (osoite: Kyllikinkatu 1) Jyväskylässä 19.11. klo 14 alkaen. 

Mestaruudet ratkaistaan nuorten (alle 18v.) sekä aikuisten sarjassa. SM-tietokilpailuun osallistumista 

piireittäin rajoitetaan seuraavasti:  

- nuorten sarja: kaksi parasta joukkuetta pääsee finaaliin. 

- yleinen sarja: kaksi parasta joukkuetta pääsee finaaliin. 

Huom! Nuorten sarjaan on tänäkin vuonna varattu omat kysymyksensä, ja vaikeusaste on kohdistettu 

vastaamaan ko. sarjaa. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä. 

Kilpailuun ilmoittaudutaan ennakkoon 16.11. mennessä sähköpostitse marcus.wikstrom@vapaa-

ajankalastaja.fi tai postitse osoitteeseen: SVK / Marcus Wikström, Vanha Talvitie 2-6 A 11, 00580 Hki. 

Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen jäsenet sekä seura ja piiri, jota joukkueet edustavat.  

KULKUYHTEYDET 

Reittiohje rautatieasemalta Sepänkeskukseen: http://goo.gl/maps/loja2.  

 

Tietoa Sepänkeskuksesta (Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä): http://www.kyt.fi/index.php/sepankeskus/ 

 

Huom! Kilpapaikalla EI ole ruokailumahdollisuutta. Keski-Suomen vkp on alustavasti luvannut myydä 

pullakahvia paikan päällä. Kisapaikan läheisyydestä löytyy lisäksi sekä ruokapaikkoja että kahviloita. 

Lisätietoja: Marcus Wikström p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi. 

 

Kalaisaa syksyä ja kireitä siimoja!  

Terveisin Jaana Vetikko, Ilkka Mäkelä, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus 

Wikström, Janne Tarkiainen, Juha Ojaharju, Mika Oraluoma, Jaana Piskonen ja Eila Mononen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Jaana Vetikko 
tiedottaja 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
Vanha talvitie 2-6 A 11 
00580 Helsinki 


