
Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2019 

 

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 1/2019 ja 2/2019. 

 

Kutsu SM-morriin   

SM-morri su 3.3. Liperin Kirkkolahdella. Kilpailukeskus Liperin Rantamakasiinilla, jonne opastus 

Liperin Kirkonkylän liikenneympyrästä. Kilpailumaksut: aikuiset 20 e, nuoret ilmaiseksi. 

Joukkuemaksut aikuisilla 30 e ja nuoret ilmaiseksi. Ilmoittautuminen 22.2. mennessä osoitteeseen 

juha.kosonen@edu.liperi.fi. Ilmoittautumiseen osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä 

yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Maksut 22.2. mennessä Liperin Urheilukalastajien tilille FI09 

5234 0340 0304 41. Viestikenttään seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa esittämällä 

maksukuitin tai kopion. Kilpailuruutujen suoja-alueet merkitään ennen sääntöjenmukaisen 

rauhoituksen alkamista ja kyseisellä alueella on kilpailijoilta harjoittelu ja liikkuminen kielletty 

rauhoitusaikaan! Suoja-alueet merkitään järvelle selvin merkein ja ne julkaistaan Liperin 

Urheilukalastajien FB-sivuilla rauhoituksen alkaessa. Lisätietoja: Juha Kosonen, p. 040 7345 908. 

 

SM-lohipilkin kutsu  

SM-lohipilkki Enonkosken Pirttilahdella la 9.3. klo 10-14, siirtymäajat 30 min. Kilpailukeskus 

sijaitsee Enonkosken koululla Enonkosken keskustassa. Miehet ja naiset 20 e, nuoret ilmaiseksi. 

Joukkuemaksu 30 e. Ilmoittautumiset 25.2 mennessä; kaivoksen.kalamiehet@gmail.com tai Reijo 

Bäck, Pirttiniementie 19, 58175 Enonkoski. Maksu 25.2. mennessä tilille Kaivoksen Kalamiehet ry: 

FI96 5650 1820 0007 35. Viite: 1980. Jälki-ilmoittautuminen + 5 e paikan päällä. Kilpailuohjeet, 

säännöt ja kartta annetaan kilpailijoille kisakansliasta kilpailukorttien yhteydessä. Kisakanslia 

avoinna pe klo 17-18 ja la klo 7.00 alkaen. Lisätietoja: Reijo Bäck, p. 050 590 6960. 

 

Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2020 

Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2020 käydään lauantaina 16.3.2019. 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 2019 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-

ikä on 19 vuotta ja veteraani-ikä 55 vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden 2020 Norjassa 

käytävään PM-pilkkiin, joten karsintavuonna juniori voi olla enintään 18 vuotta ja veteraanin täytyy 

täyttää vähintään 54 vuotta vuoden 2019 aikana. Piirien ei tarvitse enää maksaa alkukarsinnoistaan 

veroja SVK:lle. Jokainen loppukilpailija maksaa paikan päällä itse osallistumismaksunsa. 

Loppukarsinnan osanottomaksut ovat 20 e aikuisten sarjoissa ja 10 e nuorten sarjassa. 

Kokoontumispaikkana Ylioppilastalon ruokala/parkkialue Yliopisto Skinnarila, Lappeenrannassa. 

Opastus 6-tieltä raviradan risteyksistä. Ilmoittautuminen klo 7.00-8.30 välisenä aikana.  

Huom! Akkukaira on sallittu kaikille 70 v. täyttäneille! Sillä saa kuitenkin kairata vain yhden 

reiän kerrallaan. GPS ja kaikki muut elektroniset laitteet (myös puhelimet) ovat kiellettyjä. 

Kellonaikaa tulee siis katsoa ainoastaan kellosta, ei puhelimesta tms. Puhelinta saa käyttää 

vain aidossa hätätilanteessa; soitot hätänumeroon ovat siis sallittuja. (Pilkkijaoston linjaus 

7.2.2018) Lisätietoja: Pekka Turunen, p. 0400 633 263.  

 

Kutsu SM-särkipilkkiin 

SM-särkipilkki su 17.3. Kisapaikkana on Pien-Saimaan vesialueet Lappeenrannassa. Opastus 6-

tieltä raviradan risteyksestä Ylioppilastalon parkkialueelle, Lpr:n Yliopistolle Skinnarilaan. 

Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10-14.00 Kilpailualueelle siirtyminen noin klo 9.30 ja 

kilpailijoiden oltava punnitusalueella klo 14.45 mennessä. Ilmoittautuminen 7.3. mennessä 



sähköpostilla smsarki.2019@ptu.fi. Ilmoittautumiseen: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön 

nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi, sarja. Jälki-ilmoittautuminen kilpailukansliassa 

17.3. klo 9.00 mennessä, maksuihin lisätään 5 e. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun 

osanottomaksu on maksettu 10.3. mennessä. Osanottomaksut: aikuiset sarjoissa 20 e, joukkueet 

miehet 30 e, naiset 20 e. Nuorilta ei peritä osanottomaksua. Maksut Lappeenrannan 

Urheilukalastajien tilille FI37 5620 0920 0821 78. Viestiksi maksuun SM-särki + minkä seuran tai 

yksityisen osanottajan puolesta maksu on suoritettu. Kilpailukortit saa seuroittain kilpakeskuksesta 

su 17.3. klo 7.30 alkaen. Ota mukaan tuloste ilmoittautumisesta, maksukuitti tai kopio siitä.  

Sunisenselkä on rauhoitettu moottoriajoneuvoilta. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko on 

kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailupäivää. Lisätietoja: Pekka Turunen, p. 0400 633 263. 

 

Kutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2020 

MM-morrin joukkuekarsinta vuodelle 2020 Kuopiossa Kallavedellä 30.-31.3.2019. Kisakeskuksena 

toimii hotelli Rauhalahti osoitteessa Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio. Hotelli tarjoaa majoituksen 

ym. erikoishintaan karsintaan osallistuville, tutustu tarjoukseen SVK:n kilpailusivuilla.  

Molempien päivien kilpailut käydään kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen kisa käydään klo 10-

12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen erä 9.30-12.00 ja toinen 14-16.30. 

Ruutuarvonta 45 min ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää eli molemmat päivät. 

Kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 25.3. mennessä keuru1@gmail.com. Osallistumismaksu 50 e 

maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 

metriä lähempänä ruutua kielletty! Lisätiedot: Aarne Keurulainen, p. 041 436 1199. 

 

Kutsu SM-rautupilkkiin 

SM-rautupilkki la 13.4. 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 e. Nuoret kilpailevat ilmaiseksi. 

Joukkuemaksu on 30 e. Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet 

ilmoitettava etukäteen). Lisätietoja: Ensio Pehkonen p. 0400 965 356, Aarre Seurujärvi p. 0400 398 

558, Jorma Kaaretkoski p. 040 569 6488. HUOM! SVK:n pilkkijaosto on muokannut sääntöä 

koskien akkukairojen käyttöä SM-rautupilkissä. Akkukaira on tästedes sallittu apuväline 

SM-rautupilkin kaikissa sarjoissa.  

 

Kutsu SM-kiiskipilkkiin  

Kiiskipilkinnän SM-kilpailut järjestetään sunnuntaina 14.4. Kuusamossa Iijärvellä. Kilpailupaikan 

tarkka osoite ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailuaika on klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa 

klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella viimeistään klo 14.30. 

Ilmoittautuminen ennakkoon 1.4. mennessä sähköpostitse vuokko.kurvinen@gmail.com tai sitten 

postitse osoitteeseen Vuokko Kurvinen, Oijusluomantie 37 A, 93700 Kuusamo.  Ilmoittautumiseen 

seuran nimi ja piiri sekä osanottajien nimet ja sarjat sekä yhdyshenkilön yhteystiedot. Kisapaikalla 

voi myös jälki-ilmoittautua kisa-aamuna klo 8.00-9.00.  

Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu tilille Kuusamon 

Uistinseura FI85 8000 1702 0302 98. Viestiin merkiksi kilpailijan seura tai yksityisen osanottajan 

nimi. Kilpailukortit saa seuroittain kisakeskuksesta 14.4. klo 8.00 alkaen. Ota mukaan kopio 

maksukuitista. Osanottomaksut: aikuiset 20 e ja nuoret ilmaiseksi. Miesten ja miesveteraanien 

joukkueet 30 e, naisten/naisveteraanien 20 e/joukkue, nuorten joukkueet ilmaiseksi. Kilpailualueella 

pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua. Lisätietoja: Rauno Veteläinen, 

p. 0400 916 350.    


