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1. SVK:n kevätkokous 23.4. 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidetään lauantaina 23.4. 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 

 

Norjaan Näätämöön ma 11.- pe 15.4.  

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) 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. Paikalliset kalastusluvat voi hankkia paikanpäältä. Norjassa ei 

ole valtion kalastuksenhoitomaksua pilkinnässä. Matka on omatoiminen. Kokemus talvisissa 

eräolosuhteissa liikkumisesta ja kalastamisesta on tarpeen. Paikalla on mahdollisuus liikkua kalaretkillä 

suksilla tai omalla moottorikelkalla (ei reittimaksuja). 

Lukijamatkan hinta on SVK:n jäseniltä alkaen 165 euroa/hlö /4 vrk (ei jäsenet 185 euroa). Hintaan sisältyy 
majoitus neljän hengen mökissä, sauna joka ilta, vinkit kalastukseen ennen matkaa ja paikanpäällä. 

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 (hinta noin 80 €/ vko), 

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. 

Tornionjoelle 4.-8.7. 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) matkalla kalastetaan lohta Tornionjoella kuuluisalla 

Lappean alueella Kolarissa parhaimpaan pyyntiaikaan. Matkan tukikohta on Lappean Loma, josta on varattu 
majoitus uudistetuista majatalon huoneista, sekä jokiveneet moottoreineen. Paikalliset kalastusluvat voi 

hankkia paikanpäältä. Matka on omatoiminen. Kokemus soutu-uistelusta on hyväksi. Paikalla on 

mahdollista kalastaa myös rannasta heittäen.  

Lukijamatkan hinta on SVK:n jäseniltä 319 euroa/hlö /4 vrk (ei jäsenet 339 euroa). Hintaan sisältyy majoitus 

2-4 hengen huoneessa, liinavaatteet, jokivene ja perämoottori (2 hlö/vene) sauna joka päivä yleisellä 

vuorolla, vinkit kalastukseen ennen matkaa ja paikanpäällä. Majoitusrakennuksessa on hyvät yhteiset 

keittiötilat. WC:t  ja suihkutilat yhteiset. Vastaanotossa palvelee kahvila/ravintola. Hintaan ei sisälly 

ruokailuja, kalastuslupia (noin 60 €/ hlö ), kuljetuksia, henkilökohtaista kalastusopasta ja matkoja 

kohteeseen. Mielellään parillinen määrä lähtijöitä per kalaporukka eli 2 hlö per vene. 

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 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

Lue lisää kohteesta ja palveluista www.lappeanloma.fi. 

4. Nuoriso-ohjaaja ja nuorivetäjä -koulutukset 16.-17.4. Tampereella 

SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta kutsuu nuorisotoiminnasta kiinnostuneet valtakunnalliseen nuoriso-

ohjaaja koulutukseen. Tilaisuus on suunnattu erityisesti vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja 

perhetoimikuntien jäsenille sekä seurojen nuorisotoimijoille. Myös kalakummit ovat tervetulleita. 
Samalla järjestetään myös Nuori vetäjä -koulutuksen ensimmäinen osio, joten kaikki innokkaat 16-20-

vuotiaat nuoret mukaan koulutukseen! 

Koulutus järjestetään Tampereella, Varalan opistolla la 16.-su 17.4. Lisätietoa koulutuspaikasta sekä 

yhteystiedot löytyvät netistä: http://www.varala.fi/. Tarkempi ohjelma löytyy lähiaikoina osoitteesta 

www.vapaa-ajankalastaja.fi � nuoret. 

SVK tarjoaa jäsenilleen ohjelman, majoituksen ja ruokailut, sekä korvaa matkakulut 26 snt/km + 2 snt/ 

lisähenkilö tai matkalippujen hinta. Muistattehan käyttää kimppakyytejä! 

Piirien toivotaan välittävän tietoa koulutuksesta seuroille, jotta kaikki kiinnostuneet saataisiin mukaan. 

Tilaisuuteen mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Varaa paikkasi ajoissa!  

Ilmoittautuminen: SVK:n toimistoon Jaana Piskoselle p. 050 597 4933 tai sähköposti 

jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi keskiviikkoon 6.4. mennessä.  Ilmoitathan ruoka-allergioista. 

Lisätiedustelut Janne Rautanen, p. 0400 946 968, janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

 

5. Kalakummikoulutukset järjestetään jälleen 

SVK:n kalakummikoulutukset tulevat jälleen. Toivotamme kaikki nuorisotyöstä kiinnostuneet 

kalastuksenharrastajat lämpimästi tervetulleiksi tilaisuuksiin. Tilaisuudet on tarkoitettu yhtälailla sekä 

uusille koulutettaville että vanhoille kalakummeille. Tilaisuuksiin osallistuminen ei velvoita kalakummina 

toimimiseen. Kutsua saa välittää vapaasti eteenpäin. 

Kalakummikoulutuksissa tutustutaan mm. kummitoiminnan käytäntöihin, tämän vuoden teemoihin ja 
tapahtumiin, SVK:n lasten ja nuorten nettisivuihin sekä kummien käytettävissä oleviin tukimateriaaleihin. 

Paikanpäällä on jaossa esitemateriaalia käytettäväksi ja jaettavaksi kummitehtäviä hoidettaessa. Lisäksi 

kaikille koulutettaville jaetaan tällä vuodelle teetetyt erityiset kummituotteet kiitoksena ja kannustimena 

arvokkaalle työlle. 

Tilaisuudet alkavat kahvitarjoilulla klo 17.30. Koulutukset alkavat klo 18 ja kestävät noin 2 tuntia. 

 

Etelä-Savo, Juvan kunnantalo, Juvantie 13, 51901 Juva 26.4. 

Pohjois-Karjala, Hotelli Julie, Valimontie 3, 80710 Lehmo    27.4. 



Kaakkois-Suomi, Voikkaan Luonto- ja eräkeskus Voikkaantie 2, 45910 Kouvola 28.4. 

Etelä-Karjala, Stora Enson koulutustilat, Pentti Hallen katu 7, 55800 Imatra 2.5. 

Pohjois-Savo, Hotelli Iso Valkeinen, Majaniementie 2, 70420 Kuopio 3.5. 

Lisätiedustelut janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi tai p. 044 547 9116 

 

Keski-Suomi, Tikkakosken pitopalvelu, Kirkkokatu 11, Tikkakoski 26.4. 

Pohjanmaa, Lapuan kristiilinen opisto, Siiriläntie 11, Lapua 27.4. 

Lounais-Suomi, ABC-Huittinen, Loimijoentie 89, Huittinen 28.4. 

Häme, Päivölän opisto , Päivöläntie 52,  Tarttila 2.5. 
Etelä-Suomi, TJUK maja, Tuuimyllyntie, Järvenpää 3.5. 

Lisätiedustelut janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai p. 040 946 968 

 

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Rokuan Kuntokeskus, Kuntoraitti 2, Rokua 26.4. 

Lappi, Hotelli Aakenus, Koskikatu 47 Rovaniemi 28.4.  

Lisätiedustelut petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi tai p. 050 044 0923 

Ilmoittautuminen mielellään seuroittain viimeistään seitsemän (7) päivää ennen tilaisuutta Jaana Piskoselle 

puhelimitse 050 597 4933 tai sähköpostilla jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. Kertokaa, mihin 

tilaisuuteen olette menossa ja mahdolliset erityisruokavaliot. Tilaisuuteen omalla autolla saapuvalle, SVK:n 

alaisen seuran jäsenelle, maksetaan matkakorvauksia 0,26 €/km + lisähenkilöt 2 snt/km. Käyttäkää 
kimppakyytejä mikäli mahdollista. 

 

6. Lasten ja nuorten valtakunnallinen pilkkiviikko 

Lasten ja nuorten pilkkiviikkoa vietetään viikolla 12. Piirien kilpailutoimikunnat yhteistyössä 

nuorisotoimikuntien kanssa järjestävät totutusti pilkkitapahtumia nuorille. Järjestäjien toivotaan ottavan 

yhteyttä kouluihin ja tarjoavan tapahtuman suoraan koululuokille. Ohjelma on vapaamuotoinen. 

Tavoitteena on, että jokaisen piirin alueella järjestettäisiin ainakin yksi pilkkitapahtuma. Pilkkiviikon aikana 

kannattaa mainostaa omaa/omia seuraa/seuroja nuorille osanottajille.  

Piirejä ja seuroja pyydetään ilmoittamaan oman alueensa tapahtumapaikoista viimeistään 1.3. Marcus 

Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi. Ohessa on liitteenä järjestäjien 

palautelomake, joka pyydetään palauttamaan täytettynä Marcukselle heti tapahtuman jälkeen (SVK, 

Marcus Wikström, Vanha talvitie 2-6 A 11 00580 Helsinki, tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi). 

Liitteenä myös mediatiedotusta varten esitäytetty tiedotepohja, jonka punaisella olevat kohdat tulee 

täyttää oman tapahtuman tiedoilla. 

 

7. Valtakunnallinen kalastuspäivä 18.5. 

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään keskiviikkona toukokuun 18. päivänä. Järjestelyistä vastaa 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä piiriensä ja seurojensa kanssa. Tämän vuoden teema 

on ”Koulusta kalaan” ja teemapäivän rungon muodostavat alueelliset tapahtumat, joissa 

kalastusharrastusta esitellään monipuolisesti. Olkaa siis aktiivisesti yhteydessä lähiseudun kouluihinne ja 

tarjotkaa tietoa alueenne tulevasta tapahtumasta/tapahtumista. SVK auttaa tarvittaessa tapahtumien 

järjestämisissä. Pyydämme ilmoittamaan tiedot tapahtumapaikoista ja yhteyshenkilöistä Marcus 

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

Petter Nisséniltä (p. 0500 440 923, s-posti: petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi) saa lisätietoja.   

 

8. Valtakunnalliset leirit  

Nuorille ja perheille suunnattuja valtakunnallisia leirejä järjestetään kolme. Leireille voivat osallistua nuoret 

koko maan alueelta. Kysykää ennakkoluulottomasti tarkempia tietoja järjestäjiltä.  

Osanottomaksut ovat erittäin edullisia ja leiripassit sisältävät leireillä täyden ylläpidon ruokailun ja 

ohjelman kera. Mainostattehan leirejä jäsenille tai kerätkää kalaseurastanne mukava porukka mukaan 
viihtymään.  



Nuorten leirit ovat pääsääntöisesti tarkoitettu 10-17-vuotialle. Nuoremmat voivat osallistua leirille aikuisen 

seurassa. Tarkempia lisätietoja leireistä löytyy kevään aikana osoitteessa www.fisuun.fi.  

 

Körmyahven, pilkkileiri Evolla 11.-13.3. 

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää valtakunnallisen pilkkileirin Hämeenlinnassa Evon 

retkeilyalueella. Leiri järjestetään valtakunnallisen pilkkiviikon viikonloppuna 11.-13.3. 

Luvassa on kirjolohen kalastusta Niemisjärvillä sekä luontaisten järvikalojen kalastusta muilla lähivesillä. 

Majoitus on Rahtijärven kämpällä. Leiri on tarkoitettu alle 18-vuotaille nuorille ja leiripassi maksaa 40 € 

SVK:n jäsenille ja 50 € muille. Leirille mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset SVK:n toimistolle Jaana Piskoselle 4.3. mennessä puh. 050 597 4933 tai 

jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. Lisätiedustelut janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai puh. 

0400 946 968. 

Kalastusleiri Rautavaaran Metsäkartanolla 18.7- 21.7. 

Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri yhdessä SVK:n kanssa järjestää valtakunnallisen nuorten 

kalastusleirin nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartanossa Rautavaaralla 18.- 21.7. Leirillä 

kalastetaan monella tapaa majoituspaikan viereisellä järvellä ja kirjolohta narrataan läheisellä lammella. 
Lisäksi leirillä askarrellaan kalastusvälineitä ja opetellaan erätaitoja. Leiri on tarkoitettu 10-16 -vuotiaille 

nuorille. Leirinhinta on 30 € SVK:n jäsenille ja 40 € muille.  

Leirille mahtuu 35 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset 25.6. mennessä Kyösti Kauppiselle 

puh. 044 330 4320 tai kyosti.kauppinen@iisalmenvesi.fi. Lisätiedustelut Kyösti Kauppinen puh. 044 330 

4320 tai Janne Tarkiainen puh. 044 547 9116. Leiriohjelma löytyy fisuun.fi sivuilta kohdasta tapahtumat/ 

leirit ja kalastustapahtumat. 

Fisuun -leiri Bengtsårin saarella Hangossa 1.-4.8. 

Leiristä tiedotetaan myöhemmin kevään aikana nuorten nettisivuilla www.fisuun.fi.  

9. Nuorten onki- ja perhepäivät, kutsu talkoisiin 

Paikalliset kalastustapahtumat ovat seuranne sekä kalastusharrastuksen parasta markkinointia! 

SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta kutsuu kaikki seurat mukaan talkoisiin ja jakaa jälleen ilmaisia 

mitalisarjoja kalaseuroille nuorten onki- ja perhepäiviin.  

Järjestäkää leppoisa tapahtuma, jolla saatte kerättyä yhteen kalastuksesta kiinnostuneet nuoret ja perheet. 

Onkipäivän voi järjestää myös muiden kalastusmuotojen kuin onginnan ympärille. Tapahtuman yhteydessä 

kannattaa markkinoida seuranne tapahtumia ja jäsenyyttä.  

Näkyvyys on tärkeää! Pyytäkää tapahtumiin paikallismedian edustajia sekä mainostakaa tilaisuutta oman 

paikkakuntanne Facebook-ryhmässä. Tapahtumista voi laittaa myös pientä raporttia kuvan kera Fisuun-

ryhmän Facebook -sivuille! 

HUOM! Monin paikoin tapahtumiin on saatavilla avustusta Ely-keskuksen myöntämistä varoista. Kysykää 

tuesta lisää omasta vapaa-ajankalastajapiiristänne. 

Seurakirjeen liitteenä on mitalien tilauskaavake, joka tulee palauttaa Jaana Piskoselle viimeistään 31.3. 

Lomakkeen voi täyttää ja palauttaa myös sähköisesti jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. Tapahtumat 

kootaan yhteen ja julkaistaan keväällä www.fisuun.fi nettisivuilla. 

Lisätietoja onki- ja perhepäivistä voi kysyä Jannelta p. 0400/946968 tai janne.rautanen@vapaa-

ajankalastaja.fi  

 

10. Vapapäivänä 11.6. nuoret kalastavat Metsähallituksen kohteissa ilmaiseksi 

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 11.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille 

ilmaisen kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan kolmellatoista Metsähallituksen 

virkistyskalastuskohteella. Oheisten kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin 

Metsähallituksen kalastuskohteissa ilmaiseksi 11.6. vuorokauden ajan. Katso myöhemmin keväällä 

lisätietoja tapahtumasta www.fisuun.fi ja Facebook � vapapäivä. 



Vapapäivän kohteet ovat (alustava tieto):  

Salo, Teijo: Matildajärvi 

Ikaalinen: Teerilampi 

Lammi (Evo): Niemisjärvet 

Yhteyshenkilö Janne Rautanen,janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi puh. 0400 946 968 

 

Kinnula: Heikinklampi 

Yhteyshenkilö Juha Ojaharju juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi puh. 045 113 3050 

 
Mikkelin Valkea 

Lieksa: Änäkäinen 

Nurmes: Peurajärvi (+hakolampi) 

Yhteyshenkilö Janne Tarkiainen, janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi puh. 044 547 9116 

 

Kuhmo: Syväjärvi 

Rovaniemi: Vikaköngäs 

Sievi: Ahvenlampi (kaikki viehekalastus sallittua tapahtuman aikana) 

Sodankylä: Ahvenlampi 

Taivalkoski: Iijoen koskikalastusalue  
Vaala: Manamansalo (ilmoittautuminen lammella) 

Yhteyshenkilö Petter Nissen, petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi puh. 0500 440 923 

 

11. Fisuun nettisivut                                                                                                        

Fisuun.fi on SVK ylläpitämä lasten ja nuorten kalastusnettisivusto, jolla on myös omat Facebook ja 

Instagram -sivut. Sivujen sisällöntuottoa jatketaan, parannetaan ja tänäkin vuonna hankkeen 

kalastusteemakilpailut toteutetaan Fisuun-sivuilla. Lisäksi sivujen on tarkoitus toimia tapahtumien 

tietolähteenä, josta kalastavien nuorten vanhemmat löytävät toimintaa lapsilleen. 

Seurojen ja piirien odotetaan ilmoittavan avoimet kalastusleirit ja -tapahtumat Fisuun-sivuille Tulevat 

leirit ja kalastustapahtumat -osioon. Ilmoittaminen tapahtuu osoitteessa: www.fisuun.fi/tulevat-

kalastustapahtumat.  

Käykäähän tutustumassa ja kutsukaa tuntemanne nuoret tykkäämään sekä seuraamaan sivustosta! 

 

12. Kalakiva -kerhotukipaketit jälleen jaossa                           

Kalakiva – kerhotukijärjestelmä on kalaseuroja nuorisotoimintaan kannustava tukimuoto, jonka tavoitteena 

on kalakerhotoiminnan käynnistäminen ja nuorisojäsenmäärän kasvattaminen. 

Kerhotukea voivat hakea SVK:n jäsenseurat kerhotoiminnan käynnistämiseen. Harkinnan mukaan 

tukipaketti voidaan myöntää myös apua tarvitseville jo toimiville kerhoille. 

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 

Joko tekin käynnistäisitte tuellamme nuorten kalastuskerhon? Kerhojen käynnistämisessä teitä voivat 

auttaa SVK:n kalatalouskonsulentit sekä kalastusohjaajamme!  

Lue lisää http://www.vapaa-ajankalastaja.fi �nuoret. 

Yhteistyössä: Wiggler, Samfishing , Karismax ja Cab Coatings Finland. 

 

13. Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 

SM-mormuskointikisasta, SM-perhonsidonnasta, SM-lohipilkistä, SM-rautupilkistä, SM-kiiskipilkistä, SM-
särkipilkistä sekä pilkinnän ja mormuskoinnin maajoukkuekarsinnoista tietoa oheisessa kilpailuliitteessä 

(tämän kirjeen alla). 

 



14. Tiedoksi SM-kilpailujen hakijoille  

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 jaostot toivovat hakemusten tulevan 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. Lisätietoja saa 

kilpailuvastaavalta, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi tai 045 110 2126. 

15. Vapaa-ajan Kalastaja 2016 aikataulu ja järjestöilmoitukset 

Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2016:  
lehti                  aineistopäivä                 ilmestymispäivä  

1                       1.12.-15                           29.1.  

2                       2.2.                                   24.3. 

3                       12.4.                                 3.6. 

4                       28.6.                                26.8.  

5                       23.8.                                14.10.  

6                      18.10.                               9.12. 

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 e/ylimenevä palstamm. Ilmoitukset voi toimittaa 
toimitussihteerille 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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, Ilkka Mäkelä, Petter Nissén, Janne Rautanen, Olli Saari, Marcus Wikström, Janne 

Tarkiainen, Juha Ojaharju, Antero Virkkunen, Jaana Piskonen ja Eila Mononen 

 

 

Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2016 

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. 

www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut on julkaistu tai julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2016 

ja 2/2016. 

 

Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2017 

Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2017 käydään la 27.2. Piirit järjestävät omat 

alkukarsintansa tai muuten päättävät loppukilpailuun oikeuttamansa kilpailijat. Varsinaisia piirikohtaisia 
kiintiöitä ei ole. Loppukisaan pääsevät myös kaikki nuoret ja aikaisempien PM-kisojen henkilökohtaiset 

mitalistit sekä vuoden 2016 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-ikä on 19 vuotta ja veteraani-ikä 55 



vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden 2017 Norjassa käytävään PM-pilkkiin, joten karsintavuonna 

juniori voi olla enintään 18 vuotta ja veteraanin täytyy täyttää vähintään 54 vuotta vuoden 2016 aikana. 

Piirien ei tarvitse enää maksaa alkukarsinnoistaan veroja SVK:lle. Loppukilpailija maksaa paikan päällä itse 

osallistumismaksunsa. Loppukarsinnan osanottomaksut ovat 20 € aikuisten sarjoissa ja 10 € nuorten 

sarjassa. Kokoontumispaikkana toimii Tuuloksen ABC-asema, osoite Pohjoistentie 70, 14810 Tuulos. 

Ilmoittautuminen klo 7.00-8.30 välisenä aikana. Lisätietoja antaa Sami Kainulainen, p. 050 559 3357. 

 

Kutsu SM-morriin  

Mormuskoinnin SM-kilpailu käydään su 28.2. Säkylän Pyhäjärvellä. Kilpailukeskuksena toimii Lomakeskus 
Kristalliranta. Kilpailu on avoin kaikille lajin harrastajille. Kilpailumaksut: aikuisten sarjat 20 €, nuoret15 ja 

19 v. 10 €, nuoret 12 v. ei maksua. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 20 €. Naisten ja nuorten joukkue 10 

€. Ilmoittautuminen vain etukäteen 21.2. mennessä osoitteeseen: Jorma Jantunen, Pormestarinkatu 6 D 

114, 20750 Turku. Tai mieluummin sähköpostilla: jormajantunen@luukku.com. Ilmoittautumisessa on 

mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Maksu 

ilmoittautumisista tulee suorittaa 21.2. mennessä L-svkp tilille FI15 5710 5220 0733 23. Viestiksi maksuun 

on merkittävä seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa 28.2. kilpailukeskuksesta aamulla klo 7.30 – 

08.45. Ota mukaan maksukuitti tai sen kopio. Opastus Turku – Säkylä tietä No 204, noin 8 km Yläneen 

keskustasta Säkylän suuntaan. Kisakeskuksen osoite on Säkyläntie 275. Lisätietoja: Jorma Jantunen, p. 

050 309 1496 tai Jarmo Niitynperä, p. 040 542 7057. Merkityllä kilpailualueella kalastus on kielletty 7 vrk 

ennen kisaa (su 21.2. – su 28.2.). 

 

Kutsu MM-morri 2017 karsintaan 

MM–morri 2017 karsintakilpailu käydään 12.-13.3. Kangasalan Kirkkojärvellä. Molempien päivien kilpailut 

käydään kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen erä kisataan 10.00 -12.30 ja toinen erä 14.30 -17.00. 

Sunnuntain ensimmäinen erä kisataan klo 9.30 -12.00 ja toinen 14.00 -16.30. Ruutuarvonta 45 min ennen 

kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää, eli molemmat päivät. Kisapaikalla puffetti, josta myydään 

evästä. Kisakeskus sijaitsee jäähallia vastapäisellä parkkipaikalla ja lähin katuosoite on Finnentie 38, 

Kangasala. Osanottomaksu 50 €/ kilpailija. 

Ilmoittautumiset 28.2.2016 mennessä: villel76@gmail.com, p. 040 775 6685. Lisätietoja karsinnoista ja 

myös puhelimitse ilmoittautuminen Seppo Pönni p. 040 580 6647. Mahdollisista kisaa koskevista 

muutoksista (esim. jäätilanne) ilmoitetaan SVK:n kotisivuilla. 

Kutsu SM-perhonsidontaan  

SM-perhonsidonta käydään la 19.3. hotelli- ja ravintolakoulu Perhossa, Perhonkatu 11, 00100 Helsinki. 

Säännöt ja tarkempi tieto löytyy osoitteesta www.sukl.net. 

 

Kutsu SM-lohipilkkiin  

SM-Lohipilkki käydään Enonkosken Pirttilahdella su 20.3. Kilpailuaika on klo 10-14 + 30 min siirtymät. 

Kilpailukeskus sijaitsee Enonkosken koululla Enonkosken keskustassa. Osallistumismaksut: miehet ja naiset 

20 €, nuoret 18v. 10 €, joukkuemaksu (3 henkilöä) 30 €. Jälki-ilmoittautuminen +5 €. Maksu 7.3. mennessä 

tilille Kaivoksen Kalamiehet ry FI96 5650 1820 0007 35. Viite: 1980. Ilmoittautumiset 7.3 mennessä 

sähköposti: kaivoksen.kalamiehet@gmail.com tai Reijo Bäck, Pirttiniementie 19, 58175 Enonkoski. (P. 050 

590 6960). Kilpailuohjeet, säännöt ja kartta annetaan kilpailijoille kisakansliasta kilpailukorttien yhteydessä. 

Kisakanslia avoinna la klo 17-18 ja su klo 7 alkaen. 

Kutsu SM-särkipilkkiin  

Särkikalapilkinnän SM-kilpailut järjestetään 26.3. Oulussa, Kuivasmerellä. Kilpailualue on suunnilleen sama 

kuin SM-pilkki 2010. Kilpailukeskus sijaitsee Oulun Herukassa, Tiiliruukinkujalla. 

Kilpailuaika on klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen noin klo 9.00 ja kilpailijoiden on oltava 

punnitusalueella klo 15.00 mennessä. SM-särkipilkkiin ilmoittaudutaan ennakkoon 20.3. mennessä. 

Ilmoittautuminen sähköpostitse jp.syvarinen@gmail.com tai postitse osoitteella SM-särkipilkki, Juha 

Syvärinen, Kiutuntie 2 A, 90800 Oulu. Ilmoittautumisessa on mainittava seuraavat tiedot: piiri, seura, 



ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi ja sarja. Jälki-ilmoittautua 

voi paikan päällä kisakansliassa. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu 

21.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin tilille FI95 5741 3620 3409 32. Viestiksi 

maksuun minkä seuran tai yksityisen osanottajan puolesta maksu on suoritettu. Kilpailukortit ovat 

noudettavissa kisakansliasta la 26.3.2016 klo 7.30 alkaen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, nuorten 

sarjoissa 10 €. Lisätietoja antaa Juha Syvärinen, p. 050 404 2840 ja Vesa Rahikkala, p. 040 535 8723. 

 

Kutsu SM-rautupilkkiin  

SM-rautupilkki käydään 16.4. klo 12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty 
tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen. 

Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 € ja nuorten sarjoissa 10 €. Joukkuemaksu on 20 €. Ilmoittaudutaan 

kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). Lisätietoja: Ensio 

Pehkonen p. 0400 965 356, Aarre Seurujärvi p. 0400 398 558 ja Jorma Kaaretkoski p. 040 569 6488.  

 

Kutsu SM-kiiskipilkkiin 

SM-kiiskipilkki järjestetään su 17.4. Paikka on Kontioluoma, os. Penttilänvaarantie Kuusamo. Kilpailuaika on 

kaikissa sarjoissa klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen noin klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava 

punnitusalueella klo 14.30 mennessä. SM-kiiskipilkkiin ilmoittaudutaan ennakkoon 4.4. 

mennessä.  Ilmoittautuminen postitse tai sähköpostilla. Jälki-ilmoittautua voi paikan päällä 
kilpailukansliassa sunnuntaihin 17.4. klo 9.00 asti. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun 

osanottomaksu on maksettu 4.4. mennessä. Maksu suoritetaan Kuusamon Uistinseuran tilille FI85 8000 

1702 0302 98. Viestiksi maksuun laitetaan, minkä seuran tai yksityisen osanottajan puolesta maksu on 

suoritettu. Ilmoittautumiset osoitteella SM-kiiskipilkki 2016, Vuokko Kurvinen, Oijusluomantie 37 A, 93700 

Kuusamo tai vuokko.kurvinen@gmail.com. Ilmoittautumisessa on mainittava seuraavat tiedot: piiri, seura, 

ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi, sarja. Kilpailukortit ovat 

noudettavissa seuroittain kilpailukeskuksesta su 17.4. klo 8 alkaen. Ota mukaan maksukuitti tai kopio siitä. 

Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 € ja nuorten sarjoissa 10 €. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen 

teko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailupäivää. Lisätietoja: Rauno Veteläinen p. 0400 916 350. 

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

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

 

 
Jaana Vetikko 
tiedottaja 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 
Vanha talvitie 2-6 A 11 
00580 Helsinki 
p. + 358 50 525 7806 
jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi 

www.vapaa-ajankalastaja.fi 
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi  
www.ottiopas.fi 
www.fisuun.fi 

 


