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1. Kevätkokouksen asiat 

SVK:n kevätkokous 4.5. vaati vapaa-ajankalastuksen edistämistä otettavaksi mukaan hallitusohjelmaan. 
 

2. Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen 
Jäsenten eroamisesta seurasta tulee aina ilmoittaa jäsensihteerille (tarja.lehtimaki@vapaa-ajankalastaja.fi), 
jotta emme turhaan lähetä jäsenille jäsenmaksusta muistutuksia. Jäsenmaksulaskun maksamatta jättäminen ei 
ole eroilmoitus. 
Seurat, jotka saavat jäsenlaskun seuransa aktiivisista jäsenistä piirin ja SVK:n osalta, voivat poistaa laskulta 
vielä jäseniä, kunhan seura ilmoittaa jäsensihteerille, ketkä jäsenet laitetaan eronneiksi. Jäsensihteeri antaa 
laskulle uuden loppusumman ja samaa viitenumeroa saa käyttää.  
Uusia jäseniä ei saa enää tähän laskuun yhdistää. Uudet jäsenet laskutetaan seuraavalla laskulla.   

 

3. Kalastusohjaajat seurojen apuna 
Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut kalastusohjaajia jokaisen piirin 
toiminta-alueelle. Nuorisotyöhön panostavien kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä kalastusohjaajiin 
tapahtumien järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät: 
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot/ 

 

4. Vuosiviehe 2019 tilattavissa 

Grosarin Laxman vuosiviehe on erikoisväri ja sitä voi tilata ainoastaan SVK:n verkkokaupasta tai toimistolta. 
Viehettä valmistetaan 200 kappaletta, joten jos haluat omasi, ole nopea.  
Kalastusseurat voivat tilata vieheitä hintaan 8 €/ kappale + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin on 12 €/ 
kpl. Tilaukset www.vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa tai puh. 050 597 4933 tai jaana.piskonen@vapaa-
ajankalastaja.fi. 

 
5. Ilmoita saaliisi Kalarekisteriin 

Kalojen fongaaminen on mielenkiintoista ja jännittävää. Samalla opit paljon uusia asioita kaloista ja 
kalapaikoista sekä todennäköisesti tutustut muihin fongareihin.   
Vapaa-ajankalastaja.fi -sivuilta löytyy fongareille oma sivu https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/, jota 
voi käyttää saaliiden tilastointiin. 
Kaikki SVK:n jäsennumeron omaavat henkilöt voivat lisätä kalasaaliitaan sivujen Fongaus-listaan. 
Jäsenyyden lisäksi edellytyksenä on, että käyttäjä on rekisteröitynyt sivujen käyttäjäksi ja on kalaa 
ilmoittaessaan kirjautuneena sivuille. Fongauslistalla näkyvät siis vain kirjautuneiden jäsenten kalat. Fongaus-
tilaston avulla voi helposti järjestää erilaisia fongauskilpailuja kavereiden kanssa, tai vaikkapa 
kalastuskerhoissa ja -leireillä. 
 
 
 



Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/extranetohje/ 
Kalan ilmoittaminen tapahtuu täällä: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/ 
Fongaustilastot: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/ 
 

6. Kalastusleirit 2019 

Osanottomaksut ovat edullisia ja leiripassit sisältävät leireillä täyden ylläpidon ruokailun ja ohjelman kera. 
Nuorten leirit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu 10-17-vuotiaille ja perheleirit aikuiselle yhdessä nuoren kanssa 
tai perheille. Tarkempia lisätietoja leireistä löytyy osoitteessa www.fisuun.fi-> tapahtumat. 
 
Nuorten leiri 
Länsi-Pohjan Perhokalastajat järjestävät nuorisoleirin 16.-19.6. Simossa. Leiripaikkana toimii Ylikärpän koulu 
ja kalastamaan pääsee Simojoelle ja Arppeen lammelle. Kalastamisen lisäksi leirillä harjoitellaan 
perhonsitomista ja saaliin käsittelyä. Leikkimieliset kilpailut ja retki Ranuan eläinpuistoon kuuluvat myös 
ohjelmaan. Halukkailla on mahdollisuus kalastaa myös yöllä. 
Leirin hinta on 120 € SVK:n jäsenelle, ei jäsenelle 140 €. Se sisältää majoituksen, ruokailut, kalastusluvat 
sekä tarvittavat kuljetukset leirin aikana. Leirille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautuminen 10.6. mennessä fisuun.fi -sivujen kautta.  
Lisätietoja: Helvi Hamari puh. 040 913 5172 tai Markku Räisänen puh. 050 387 8585. 
Nyt kaikki perhokalastuksesta kiinnostuneet nuoret mukaan. 
 
Perheleiri 
Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri järjestää perheleirin Rautavaaran Metsäkartanossa 15.- 18.7. 
Tervetuloa mukaan monipuoliselle leirille, Rautavaaran upeisiin maisemiin. Leirillä kalastetaan onkien, 
heittämällä ja vetämällä, saalislajeina ovat ahven, hauki ja kirjolohi. Kalastuksen lisäksi leirillä on myös 
leikkimielisiä kilpailuja sekä tutustumista kalastusvälineiden rakenteluun. 
Leirin hinta on 50 €/ aikuinen ja 30 €/ nuori. Se sisältää askartelumateriaalit, majoituksen, ruokailut, sekä 
ohjatun ohjelman. Leirille mahtuu mukaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta perhettä. Ilmoittautumiset 20.6. 
mennessä fisuun.fi -sivujen kautta.  
Lisätietoja: Kyösti Kauppinen puh.  044 3304320 tai kyosti.k7@gmail.com. 

 
7. Vapapäivänä 8.6. nuoret kalastavat Metsähallituskohteissa ilmaiseksi 

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 8.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille 
ilmaisen kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan kolmellatoista Metsähallituksen 
virkistyskalastuskohteella. Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin 
Metsähallituksen kalastuskohteissa ilmaiseksi 8.6. vuorokauden ajan.  
Opastetuilla kohteilla tarjotaan ohjeita yleisimpiin kalastusmuotoihin, mutta osalla kohteista erikoistutaan 
perhokalastuksen, soutu-uistelun tai heittokalastuksen opastukseen syvemmin. Metsähallituksen 
kalastuskohteiden lisäksi järjestetään kalastustapahtumia myös yksityisillä kalastuskohteilla. 
Katso lisätietoja tapahtumasta www.fisuun.fi ja Facebook  vapapäivä. 
 
Vapapäivän kohteet ovat:  
- Salo, Teijo: Matildanjärvi 
- Ikaalinen: Teerilampi 
- Lammi (Evo): Niemisjärvet 
Kysy lisää: janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0400 946 968 
- Kivijärvi: Heikinlampi 
Kysy lisää: juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 045 113 3050 
- Mikkeli: Valkeajärvi 
- Lieksa: Änäkäinen 
- Nurmes: Peurajärvi 
Kysy lisää: janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 044 547 9116 
- Kuhmo: Syväjärvi 
- Rovaniemi: Vikaköngäs 
- Sievi: Maasydänjärvi 
- Sodankylä: Ahvenlampi 
- Vaala: Manamansalo, Särkinen 
- Kajaani: Hoikanlampi UUSI KOHDE! Hoikanlampi on luonnonkalakohde, jossa ei ole lohikaloja. 
Vapapäivänä klo 10-15 kalastamaan pääsevät vain alaikäiset. 
Kysy lisää: petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, p. 0500 440 923 
 



8. Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä  

Kilpailuista on oheisessa liitteessä. Kilpailukutsut, ilmoittautumisohjeet yms. löytyvät Vapaa-ajan Kalastaja –
lehdistä 3/2019 ja 4/2019 sekä SVK:n kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi.  
Lisätietoja SVK:n kilpailutoiminnasta saatte myös kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmiltä p. 045 110 
2126, s-posti: marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.  
 

9. Kilpailuiden uutisointi Vapaa-ajan Kalastajan nettisivuilla 

Kansainvälisten kilpailuiden sekä SM-kilpailuiden uutiset kuvineen löytyvät Vapaa-ajan Kalastajan 
nettisivuilta www.vapaa-ajankalastajalehti.fi. Käykäähän tutustumassa. 
 

10. Kilpailuhakemukset 
SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan 
yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Hakemusten ei tarvitse olla pitkiä; lyhyt sähköposti, johon laitetaan 
kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot, riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n kilpailuvastaavalle 
(marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) tai sitten jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot 
yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät anomuksia 
tästedes sitä mukaa kuin niitä tulee.  
 
Kisoja myönnettäessä käytetään yhtenä pääkriteerinä sitä, onko kisaa hakeneella piirillä viime aikoina ollut 
haettavaa kisaa järjestettävänä, eli myönnöissä pyritään tasapuolisuuteen ja vuoroperiaatteeseen. Jaostot 
myöntävät sitoville hakemuksille mielellään kisoja 2-3 vuodeksi eteenpäin, joten piirien kannattaa pohtia 
kisatoimintaansa ja harkita hakemuksia myös pidemmällä aikavälillä. Tämä koskee myös 
maajoukkuekarsintakisoja! 
 
Muistutamme, että kilpailujaostot myöntävät SM-kisojen järjestelyjä niin vapaa-ajankalastajapiireille kuin 
seuroillekin. On kuitenkin suotavaa, että seurat ilmoittavat omalle piirille hakuaikeistaan ennen 
järjestelyanomuksen lähettämistä. Suurimpien SM-kisojen osalta hakemusten on tultava piirien kautta. Näin 
tieto kilpailusta leviää tehokkaammin ko. piirin alueella, ja päällekkäisistä suunnitelmista vältytään. Tällaiset 
kisat ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki. 
 
 
 
 
Kalaisaa kesää ja kireitä siimoja!  
 
Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, 
Juha Ojaharju, Janne Tarkiainen, Tarja Lehtimäki, Jaana Piskonen ja Janne Antila.  

 
 


