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1. SVK:n kevätkokous  

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidetään lauantaina 25.4. Hotelli Arthurissa 

Helsingissä. 

Asia, jonka seura tai vapaa-ajankalastajapiiri haluaa kevätkokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tulee esittää 

SVK:n hallitukselle 30 päivää ennen kevätkokouksen pitämistä. Mikäli seuranne haluaa jonkin asian 

kevätkokouksen käsittelyyn, se on syytä hyvissä ajoin esittää omalle vapaa-ajankalastajapiirille, joka päättää sen 

esittämisestä kevätkokouksen käsiteltäväksi. 

 

2. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta 

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

kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut, ja lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => 

Matkailun jäsenetuja. 

 

3. Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatkat 

 

Vapaa-ajan Kalastajan lukijamatka Norjaan Näätämöön ma 13.- pe 17.4.2020 

Matkalla pilkitään rautua ja muita lohikaloja Norjan Lapissa Näätämön alueella. Alueella on kymmeniä järviä, 

joista on mahdollisuus pilkkiä lohikaloja.  

Majoituspaikkana on Näätämöjoen rannalla sijaitseva Neiden Fjellstue -mökkikylä. Kohde sijaitsee lähellä 

Suomen rajaa, perille pääsee henkilöautolla. Fjellstuen asiakkaina suomalaisillakin on pääsy pilkille Finnmarkin 

muutoin rajoitetuille kalavesille. Paikalliset kalastusluvat voi hankkia paikan päältä. Norjassa ei ole valtion 

kalastuksenhoitomaksua pilkinnässä.  

Matka on omatoiminen. Kokemus talvisissa eräolosuhteissa liikkumisesta ja kalastamisesta on hyväksi. Paikalla 

on mahdollisuus liikkua kalaretkillä suksilla tai omalla moottorikelkalla (ei reittimaksuja). 

Lukijamatkan hinta on SVK:n jäseniltä alkaen 195 euroa/hlö/4 vrk (ei jäsenet 215 euroa). Hintaan sisältyy 

majoitus 2-4 hengen mökissä, sauna joka ilta, vinkit kalastukseen ennen matkaa ja paikan päällä. Mökeissä on 

yhteiset sosiaalitilat, minikeittiö ja jääkaappi. Wc:t ja suihkut erillisessä rakennuksessa. Mökkikylässä on 

ruokaravintola A-oikeuksin. Mahdollisuus omatoimiseen ruokailuun tai ravintolan palveluihin. Hintaan ei 

sisälly ruokailuja, kalastuslupia ja välineiden desinfiointia, kuljetuksia, henkilökohtaista kalastusopasta ja 

matkoja kohteeseen. Mielellään parillinen määrä lähtijöitä per kalaporukka. Lisätietoja mökkikylän palveluista 

Neiden Fjellstuen kotisivuilta neidenfjellstue.com. 

Lisätiedot: Petter Nissén puh. 0500 440 923 tai petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoittautumiset 

viimeistään 13.3. mennessä: Jaana Piskonen puh. 050 597 4933 tai jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

Matkalle mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 



Vapaa-ajan Kalastaja -lehden lukijamatka Kilpisjärvelle 27.-31.7.2020 

Matkalla kalastetaan tunturimaisemissa Kilpisjärven ympäristössä monipuolisilla kalavesillä. Matkan tukikohta 

on tasokasta majoitusta tarjoava Saivaaramökit Kilpisjärven keskustan tuntumassa lähellä palveluja.  

Alueella on mahdollista kalastaa harjusta, rautua sekä siikaa tunturivesillä ja päiväretkellä Jäämerelle voi 

harrastaa myös merikalastusta. Helposti saavutettavia huippukohteita ovat muun muassa suurharjusten 

Könkämäeno ja pienen patikkamatkan päässä tieltä sijaitseva Ailakkajärvi. Kilpisjärvestä voi tavoitella kookasta 

rautua tai patikoida Saanajärvelle raudunpyyntiin rantakalastuksen merkeissä. Antoisia siikavesiä on tarjolla 

useita ja joissakin kohteissa myös taimenta. 

Lukijamatkan hinta on SVK:n jäseniltä alkaen 135 euroa/hlö/4 vrk (ei jäsenet 155 euroa). Hintaan sisältyy 

majoitus 4-6 hengen tasokkaissa mökeissä, joissa on oma sauna joka mökissä, kodinkoneet, täysi 

keittiövarustus, jääkaappi pakastinlokerolla, TV ja wifi-yhteys. Pihalta löytyy kota, jossa on tulipaikka ja 

savustusmahdollisuus sekä näköala Saanatunturille. Majoituspaikka on Kilpisjärven kylän palveluiden kaupan, 

huoltoaseman ja ravintoloiden läheisyydessä. Matkalla on tarjolla monipuoliset palvelut ja autolla pääsee 

pihaan.  

Matkalla on mukana paikalliset kalavedet tunteva matkanvetäjä, jolta saa vinkkejä kalastukseen ennen matkaa ja 

kohteessa. Kalastus kohteessa on omatoimista ja itselle sopivan aikataulun mukaan. Muutama vene löytyy eri 

kohteissa mökkien asiakkaille vuokralle. Hintaan ei sisälly ruokailuja, kalastuslupia, kuljetuksia, 

henkilökohtaista kalastusopasta ja matkoja kohteeseen. Nyt mukaan reissuun kalakaverin tai pikkuporukan 

kanssa! 

Lisätiedot: Petter Nissén puh. 0500 440 923 tai petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi.  

Ilmoittautumiset viimeistään 15.5. mennessä: Jaana Piskonen puh. 050 597 4933 tai jaana.piskonen@vapaa-

ajankalastaja.fi. Matkalle mahtuu 16-20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Majapaikan kotisivuilta voit tutustua mökkeihin ja puitteisiin www.saivaaramokit.fi. 

4. Vuoden Vapaa-ajankalastaja 

Muistutamme, että Vuoden Vapaa-ajankalastajan valinta on ovella. Jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan 

esittävän mahdollisimman pian yhden ansiokkaan henkilön perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee 

päätöksensä helmikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit: aktiivinen 

osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä medianäkyvyys (esim. 

jonkun lajin uusi SE). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. 

Vuoden Vapaa-ajankalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle 

muistoksi. 

Ehdotukset kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-

ajankalastaja.fi, mahdollisimman nopeasti! 

 

5. Vuoden lähikalastuspaikka on haussa 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö etsii jälleen vuoden lähikalastuspaikkaa. Valinnassa otetaan 

huomioon mm. kalastuspaikan sijainti (kaupunki-/taajama-alueella), kalan saamisen todennäköisyys, 

saavutettavuus myös julkisilla kulkuvälineillä, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja 

tiedon saatavuus. 

Ehdotuksia vuoden lähikalastuspaikaksi voivat tehdä vapaa-ajankalastajapiirit ja niiden jäsenseurat. Perustellut 

ehdotukset tulee lähettää 14.2. mennessä sähköpostilla osoitteeseen juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi tai 

kirjeitse Juha Ojaharju, Keskustie 52, 63100 Kuortane. Ehdotukseen on suotavaa liittää tietoa paikasta ja 

mahdollisuuksien mukaan myös valokuvia. 

6. Kutsu Viehekalastuksen SM-kilpailuun 

Kaksipäiväinen kilpailu järjestään pe-la (varapäivänä su) 12.-14.6. Puruvedellä. Kilpailu koostuu erillisistä SM-

Ahven ja SM-Hauki-kilpailupäivistä, joissa jaetaan myös SM-mitalit parhaille venekunnille. Viehekalastuksen 

Suomen mestariksi julkistetaan päiväkohtaisten sijoituspisteiden perusteella parhaiten menestynyt venekunta ja 

joukkue. Viisi pisintä kalaa/laji ratkaisee, ja kilpailija saa käyttää kerrallaan vain yhtä vapaa ja viehettä. 

Venekuntaan kuuluu kaksi kilpailijaa ja joukkueeseen kaksi venekuntaa. Joukkuesarjan osallistuminen on 

mahdollista SVK:n jäsenseuroille sekä yrityksille. 

Lisätiedot kilpailusta, palkinnoista ja ilmoittautumisesta paljastetaan Vene 20 -messuilla 8.2. ja sen jälkeen 

osoitteessa: www.viehekalastuksen-sm.fi.  

 

7. Muuta kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 

SM-mormuskointikisasta, SM-lohipilkistä, SM-rautupilkistä, SM-kiiskipilkistä, SM-särkipilkistä sekä pilkinnän 

ja mormuskoinnin maajoukkuekarsinnoista tietoa oheisessa kilpailuliitteessä. 

 

http://www.saivaaramokit.fi/
mailto:marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi
mailto:marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi


8. Fisuun-nettisivut, kalastuskerhot ja tapahtumat julkisiksi 

Ilmoittakaa omat nuorisotapahtumanne tai kalakerhonne Fisuun-sivuille tapahtumalomakkeen kautta, jotta 

alueenne nuoret ja perheet löytävät mukaan tapahtumiinne.  

      

9. PilkkiVapapäivää vietetään hiihtolomaviikoilla 

Kesän riemukkain kalastustapahtuma Vapapäivä sai vuonna 2019 kaverikseen talvisen Pilkkivapapäivän. 

Tapahtuma sai erinomaisen vastaanoton, joten Pilkkivapapäivää vietetään myös vuoden 2020 

hiihtolomaviikoilla eri puolilla Suomea. 

Pilkkivapapäivänä kalastus on kaikille alle 18-vuotiaille ilmaista. Ilmoittautumispisteeltä saa Fisuun-tarran, joka 

toimii kalastuslupana tapahtuman ajan. Saaliskiintiö on kaksi lohikalaa/nuori. 

Aikuiset voivat ostaa itselleen kalastusluvan normaalin käytännön mukaisesti esimerkiksi verkkokaupasta. 

Huomaathan, että automaattinumeroista soittamalla tilattavat luvat ovat poistuneet käytöstä vuoden 

2020 alussa operaattorin luopuessa nykyisen järjestelmän ylläpidosta. Kaikki Pilkkivapapäivän kohteet ovat 

ns. erityiskalastuskohteita, joissa lupa vaaditaan myös pilkkimiseen. 

Paikalla on Suomen Vapaa-ajankalastajien kalakummeja opastamassa nuoria pilkinnän saloihin. Kalastaa voi 

joko omilla välineillä tai lainavavalla, joita on tarjolla rajoitetusti. Järjestäjä tarjoaa nuorille kalastajille myös 

mehua ja makkaraa! 

 

Pilkkivapapäivän kohteet: 

Lammi (Evo), Niemisjärvet lauantai 22.2. kello 9–15 

Teijo, Matildanjärvi lauantai 22.2. kello 9–15 

Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946968 

Kinnula, Heikinlampi lauantai 22.2. kello 9–15 

Yhteyshenkilö: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(a)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050 

Mikkelin Valkea keskiviikko 26.2. kello 9–15 

Yhteyshenkilö: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116 

Kuhmo, Syväjärvi tiistai 3.3. kello 9–15 

Sievi, Maasydänjärvi lauantai 7.3. kello 9–15 

Yhteyshenkilö: Petter Nissen, petter.nissen(a)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923 

 

10. Valtakunnalliset leirit  

Valtakunnallisia leirejä järjestetään tänä vuonna viisi. Juhlavuoden leiritarjonta käynnistyy nuorten pilkkileirillä 

Hollolassa 28.2.-1.3. Leiri on jo täynnä, mutta 20.3.-22.3. Kerimäellä järjestettävällä toisella valtakunnalliselle 

pilkkileirillä on vielä muutama paikka avoinna. Valtakunnallinen nuorten kesäleiri pidetään Rautavaaralla 

Metsäkartanossa 6.7.-8.7. ja perheiden kalastukselliset kesäleirit Suomussalmella Hossassa 22.6.-25.6. sekä 

Hollolassa Upilan leirikeskuksessa 31.7.- 2.8.       

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet leireistä löytyvät Fisuun.fi-tapahtumahaun kautta!  

11. SVK 20: Suomi pilkkii -tapahtumat 14.3. Kajaanissa, Lahdessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja 

Nurmijärvellä 

Juhlavuoden Suomi pilkkii -tapahtumat houkuttelevat nuoria ja lapsiperheitä lauantaina 14.3. Kajaanissa 

(päätapahtuma), Lahdessa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Nurmijärvellä - lue lisää www.vapaa-

ajankalastaja.fi/juhlavuosi, seuraa paikallista ilmoittelua, tule mukaan ja välitä viestiä! 

Näissä perheystävällisissä pilkkitapahtumissa talvista kalastuksen iloa kaiken ikäisille, erityisesti lapsille ja 

nuorille. Tapahtumat ovat hyvä paikka levittää tietoa omasta toiminnasta kentälle ja houkutella mukaan uusia 

nuoria jäseniä. Tuodaan pilkkikauden tunnelmaa esille jokainen tunnistein #suomipilkkii #suomikalastaa2020 

#vapaa_ajankalastajat @vapaa_ajankalastajat.  

 

Ja Suomi madepilkkii -tapahtumathan ovat jo aivan kulman takana - lota lota siis kaikille! Helmikuun 8. päivä 

toivomme, että myös te suuntaatte jäiden mahdollistaessa turvallisesti mateenpilkintään, joko juhlavuoden 

paikallistapahtumiin tai omiin lähivesiin. Kutsukaa jokainen yksi ei kalastava tuttava mukaan tutustumaan lajiin. 

Jakakaa myös omat tunnelma- ja saaliskuvanne sosiaalisessa mediassa tunnistein #suomikalastaa2020 

#suomimadepilkkii @vapaa_ajankalastajat. Yhdessä olemme enemmän! 

Lisätiedot: juhlakoordinaattori Johanna Antila, 050 573 9332, johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi 

 
12. Vapapäivänä 6.6. nuoret kalastavat Metsähallituskohteissa ilmaiseksi 

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 6.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisen 

kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan kahdellatoista Metsähallituksen virkistyskalastuskohteella. 

Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin Metsähallituksen kalastuskohteissa 

ilmaiseksi 6.6. vuorokauden ajan.  

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi,
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/juhlavuosi,
mailto:johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi


Katso myöhemmin keväällä lisätietoja tapahtumasta www.fisuun.fi  ja Facebook→vapapäivä. 

 

Vapapäivän kohteet ovat (alustava tieto):  

Teijo, Matildajärvi  

Ikaalinen, Teerilampi  

Lammi (Evo), Niemisjärvet  

Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946968.  

 

Kivijärvi, Heikinlampi  

Yhteyshenkilö: Juha Ojaharju, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 045 113 3050  

Nurmes, Peurajärvi 

Lieksa, Änäkäinen (Ruunaa on nyt ns. omatoimikohde)  

Mikkelin Valkea  

Yhteyshenkilö: Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 044 547 9116 

 

Rovaniemi, Vikaköngäs  

Sievi, Maasydänjärvi (kaikki viehekalastus sallittua tapahtuman aikana) 

Sodankylä, Ahvenlampi 

Kuhmo, Syväjärvi 

Vaala, Manamansalo 

Yhteyshenkilö: Petter Nissen, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0500 440 923 

 
13. Mitalisarjoja lasten, nuorten ja perheiden kalastuspäiviin! 

SVK jakaa jälleen mitaleja nuorten ja perheiden kalastuspäiviin, joiden tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja 

perheiden monipuolista kalastusta ja sekä saada kohderyhmä lähtemään kalaan ja tutustumaan kalastusseurojen 

toimintaan. Kalastuspäivän voi järjestää minkä tahansa kalastusmuodon ympärille, mutta lasten kestosuosikkeja 

ovat onkiminen ja heittokalastus. Tapahtuman yhteydessä kannattaa markkinoida seuran muita tapahtumia sekä 

jäsenyyttä. Myös alueellenne palkattuja nuorten ja lasten kalastusohjaajia voi pyytää tapahtumiin järjestämään 

toimintaa.  

Näkyvyyttä ei ole koskaan liikaa, joten tapahtumiin kannattaa pyytää paikallismedian edustajia tekemään juttua 

tapahtumasta sekä seuran toiminnasta. Tilaisuutta markkinoidessa, on hyvä muistaa paikkakunnalla toimivat 

puskaradiot sekä muut somekanavat. Ilmoitattehan tapahtumanne myös www.fisuun.fi-sivuille 

tapahtumalomakkeella (kalastustapahtuman ilmoittaminen – onki- ja perhepäivä), jotta tapahtumanne saadaan 

näkyviin tapahtumakartalle. Laittakaa kohtaan ”tarvikepyyntö SVK:lle” maininta tarvitsemienne mitalisarjojen 

määrästä (max. 4 sarjaa/tapahtuma). 

Lisätietoja onki- ja perhepäivistä voi kysyä Jannelta p. 044 547 9116 tai janne.tarkiainen@vapaa-

ajankalastaja.fi. 

14. Vapaa-ajan Kalastaja 2020 aikataulu ja järjestöilmoitukset 

Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2020:  

lehti                  aineistopäivä  ilmestymispäivä  

1 3.12.-19  24.1.  

2 28.1.  27.3. 

3 7.4.  29.5. 

4 16.6.                     14.8.  

5 18.8.                     9.10.  

6 13.10.                  4.12.  

Muistattehan, että seurat ja piirit voivat ilmoittaa kilpailuistaan, kokouksistaan ja muista tapahtumistaan 

lehtemme järjestötoimintaa-palstalla. Yksipalstainen enintään 40 mm:n ilmoitus maksaa vain 10 euroa + alv. 

Tätä suuremmista ilmoituksista veloitamme vain 0,50 euroa/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa 

päätoimittajalle aineistopäivään mennessä sähköpostitse jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse: 

Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki. Mukaan tieto, mihin numeroon ilmoitus on tarkoitettu sekä se, jos 

ilmoitukseen halutaan mukaan seuran logo. Logot voi toimittaa jpg- tai pdf-muodossa nelivärisinä tai 

mustavalkoisina. 

 

 

 

http://www.fisuun.fi/
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15. Seurakirje vain sähköpostilla, ilmoittakaa seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Muistattehan ilmoittaa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, 

jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoituksessa tulee olla seuran nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite 

sekä piiri. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja 

mediatiedotteita. 

 

16. Valistusmateriaalia seurojen käyttöön 

Seurat voivat tilata tilaisuuksiaan varten SVK:n tuottamaa valistusmateriaalia, jota on monipuolinen valikoima. 

Tilauksista peritään postituskulut. Valistusmateriaaliin voi tutustua SVK:n kotisivuilla www.vapaa-

ajankalastaja.fi => kauppa => ilmaiset julkaisut.  

 

Kalaisaa talvea ja kireitä siimoja!  

Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, Juha 

Ojaharju, Janne Antila, Jaana Piskonen, Ismo Malin, Johanna Antila ja Tarja Lehtimäki 

mailto:jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

