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1. Syyskokouspäätöksiä 

Syyskokous pidettiin Hotelli Triplassa Helsingissä ja etäyhteyksin 26.11.2022. Osana toimintasuunnitelman 

hyväksymistä vahvistettiin keskusjärjestön painopisteiksi vuonna 2023 läpileikkaavat vastuulliset 

toimintatavat ja yhteisöllisyyden lisääminen. Lisäksi teemaksi vahvistettiin Kalastus maistuu!. Teeman 

mukaisesti on järjestön toiminnassa tarkoitus nostaa esiin omavaraisen kalastuksen ja saaliin 

hyödyntämis(taitoj)en lisäämistä. Teemalla on tärkeä viestinnällinen merkitys niin sisäisesti kuin 

ulospäinkin, se toimii yhteisenä nimittäjänä toimintavuoden moninaisille tekemisille ja tapahtumille. 

Valinnat 

Syyskokous valitsi keskusjärjestön hallituksen jäseniksi vuosille 2023-2025 Veli-Matti Mäenpään (Harri 

Mäläskä) ja Juha Kososen (Aarne Keurulainen). 

 

Jäsenmaksut 

Vuoden 2023 jäsenmaksut säilyvät ennallaan eli: 

15 €/varsinainen jäsen, 7,5 €/perhejäsen ja 4 €/nuorisojäsen sekä 40 € keskusjärjestön henkilöjäsen ja 500 

€/ kannatusjäsen.  

 

Matkakorvaukset 

Syyskokous päätti, että SVK maksaa luottamushenkilöille matkakorvauksena matkakulut halvimman julkisen 

kulkuneuvon käytöstä tai omalla autolla matkustettaessa 60 % valtion matkustusohjesäännön mukaisesta 

kilometrikorvauksesta. 



 

2. ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen on käynnissä 

Kalatalouden edistämisvarojen hakuaika on 1.1.-31.1.2023. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta  www.ely-

keskus.fi/avustukset-kalatalouden-edistamiseen ja niihin kannattaa tutustua huolellisesti. Haku on 

suositeltavaa tehdä sähköisesti, jolloin lomakkeet täytetään verkossa 

(https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Vaihtoehtoisesti haku on edelleen mahdollista myös ELY-

keskuksen tulostettavaa/tallennettavaa hakulomaketta käyttäen.  

  

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2023 haussa ovat: 

• kalastusharrastuksen edistäminen 

• kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron 

turvaaminen 

• kalastuksen valvonnan kehittäminen 

SVK kannustaa hakemaan avustusta kalastusharrastuksen edistämiseen ja ottamaan huomioon seuraavat 

teemat: 

  

• Nuorisolle ja perheille suunnattu kalastusharrastustoiminta. 

• Aikuisille suunnatun kalastusharrastustoiminnan edistäminen (alkeiskurssit ja opastavat 

teematapahtumat eri kohderyhmille, ml. Mimmit kalastaa! -toiminta). 

• Järjestön vuoden 2023 Kalastus maistuu! -teeman mukaiset tapahtumat ja kurssit tai sen huomioon 

otto muissa hanketapahtumissa. (Teeman tarkoituksena on nostaa toiminnassa esiin omavaraisen 

kalastuksen ja saaliin hyödyntämisen lisäämistä, niihin liittyvien taitojen opettamista 

unohtamatta.) 

• Hakemuksia tehtäessä kannattaa avustusta budjetoida myös viestintään ja markkinointiin 

tapahtumien vetovoimaisuuden ja osallistujamäärien kasvattamiseksi. 

• Lisäksi SVK muistuttaa kevätkokouksen (21.4.) yhteyteen 22.-23.4. Tampereelle suunnitelluista 

Piiritreffeistä, joiden matka- ja majoituskustannuksiin kannattaa vapaa-ajankalastajapiirien hakea 

avustusta vapaa-ajankalatalouden osaamisten ja yhteistyön lisäämisen nimissä. Tilojen 

rajallisuudesta sekä tilaisuuden keskustelevasta luonteesta johtuen osallistujamäärä tullaan 

rajaamaan kolmeen henkilöön piiriä kohden. 

 

Lisäksi hankkeiden kytkeytyminen Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaan on eduksi 

(www.mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus).  

SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa piirejä hakemusten teossa (pääsääntöisesti 

etäyhteyksin) http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot 

 

3. Vuonna 2023 Kalastus maistuu! 52 tapaa innostua kalastuksesta   

Kalastus on hyödyllinen harrastus, jota voi harrastaa ympäri vuoden. Jokaisena vuodenaikana harrastus 

muuttaa muotoaan ja tarjoaa uudenlaisia elämyksiä: uusia tapoja kalastaa, uusia lajeja, uusia makuja! 

Suomen Vapaa-ajankalastajien teemavuosi 2023 Kalastus maistuu! haluaa tarjota ideoita ja inspiraatiota, 

miten tutustua monipuolisesti kalastusharrastukseen ja löytää siitä uusia puolia sekä miten oppia 

käsittelemään omaa saalista ja hyödyntää sitä kotikeittiössä. Nappaa koko vuoden kattavasta 52 kohdan 

listasta omat suosikkisi toteutukseen ja haasta itsesi, kaverisi tai vaikka kalastusseurasi mukaan! Listaa 

julkaistaan kausittain ja talvikauden lista julkaistaan viikolla 2 osoitteessa www.vapaa-

ajankalastaja.fi. Tervetuloa mukaan!  

4. Aikuistoiminnan vuosi 2023 - innostetaan, neuvotaan, opastetaan!  

Suomen Vapaa-ajankalastajien yhdeksi vuoden 2023 painopisteeksi on valittu aikuistoiminta. 

Aikuistoiminnan vuoden 2023 toimintasuunnitelma rakentuu kolmen pääteeman alle: innostetaan, 

neuvotaan ja opastetaan! Innostamisen osalta meistä jokainen voi olla mukana omalla esimerkillään. 



Inspiraatiota voi jo hakea vaikkapa Kalastus maistuu! 52 tapaa innostua kalastuksesta -listauksesta, jota 

aletaan julkaista alkuvuodesta. Neuvonnan osalta olemme julkaisemassa vuoden 2023 aikana mm. 

opastusvideoita pilkintään, ongintaan, jigaukseen, heittokalastukseen ja perhokalastukseen. Näitä videoita 

saa ehdottomasti hyödyntää myös seurojen toiminnassa. Opastetaan-teeman alla on mm. erityisen tärkeä 

vavan varressa tapahtuva toiminta: erilaiset teematapahtumat, alkeiskurssit ja Mimmit kalastaa! -

tapahtumat, jotka kaikki toivottavasti jalkautuvat entistä useamman toimijan toimintaan myös tulevana 

vuonna. Innostetaan ja jaetaan yhdessä kalastusoppia eteenpäin sitä kaipaaville aikuisille ikään ja 

sukupuoleen katsomatta. Moni aikuinenkin kaipaa konkreettista, matalan kynnyksen opastusta 

harrastuksessa alkuun pääsemiseksi ja siinä kehittyäkseen. Tässä me vapaa-ajankalastajat voimme yhdessä 

auttaa ja tarjota näin myös reitti kiinnostua seuratoiminnasta. Vinkkiä ja kokemuksia opastavan toiminnan 

suunnitteluun löydätte mm. seuraavista osoitteista: 

Seurapilotit aikuisille https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/aikuistoiminta/ 

Mimmit kalastaa -tapahtumat https://mimmitkalastaa.fi/menneet-tapahtumat/ 

Huomaa myös käynnissä oleva Mimmien Meillä on unelma -kuvakeräys https://mimmitkalastaa.fi/mimmi-

hoi/meilla-on-unelma/, joka on voimassa aina 5.1. saakka!  

Autamme jäsenseuroja ja -piirejä aikuisille suunnattujen kurssien ja tapahtumien suunnittelussa ja 

markkinoinnissa, joten olkaa rohkeasti yhteydessä!  

Aikuistoiminnan koordinaattori Johanna Antila johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi 050 573 9332,  

Mimmit kalastaa! -toiminta Tintti Drake, tintti.drake@vapaa-ajankalastaja.fi 040 8400 681. 

5. SVK:n toimisto on suljettuna 23.-30.12. 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toimisto on suljettu 23.-30.12.  

Toimisto on avoinna jälleen 2.1. alkaen ma-pe klo 9-16 ja puhelinpalvelu ma-to klo 9-16. 

 

6. Vapaa-ajan Kalastaja 2023 aikataulu ja järjestöilmoitukset 

Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2023:  

lehti                  aineistopäivä  ilmestymispäivä  
1                       7.12.-22                               27.1.  

2                       30.1.                                   24.3. 

3                    11.4.                                    2.6. 
4                       3.7.                                      25.8.  

5                       14.8.                                    6.10.  

6                      9.10.                                     8.12.  

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 

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. 

 

7. Jäsenasiaa seuroille 

SVK:n jäsensihteeri on postittanut/postittaa entiseen tapaan joulukuun alkupäivinä seurojen 

jäsenasioidenhoitajille jäsenraportit, joihin pyydetään vain muuttuvat tiedot ensi vuoden jäsenlaskutusta 

varten 15.1.2023 mennessä. SVK siirtyy 1.1.2023 uuteen jäsenrekisteriohjelmaan ja sen tiimoilta voi 

aiheutua viivästystä aikatauluihin tai jotain muuta ennakolta odottamatonta. Uuteen ohjelmaan siirtyminen 

on suuri prosessi. 

Pidättehän seuranne toimihenkilötiedot ajan tasalla. Jäsentietoja ei anneta kuin rekisteriimme merkityille 

toimihenkilöille tietoturvasyistä. Raporttien salasanasuojaukseen käytetään 7-Zip-ohjelmaa. Tämä ilmainen 

ja turvallinen ohjelma tulee asentaa tietokoneelle, jotta tällä ohjelmalla suojatut raportit aukeavat. 



Jäsenerosta tulee aina ilmoittaa. Maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Lähetämme tuhansia turhia 

maksukehotuksia, jotka maksavat. 

 

8. Jäsenrekisteriuudistus etenee 

Syksyn aikana tehty SVK:n jäsenrekisteriuudistus etenee aikataulun mukaisesti. Vuodenvaihteen jälkeen 

uuden rekisterin käyttöä aletaan perehdyttämään jäsenseurojen ja piirien jäsenasioiden hoitajille 

verkkotilaisuuksissa. Rekisteriuudistuksen tavoitteena on, että tuleva rekisteri palvelee jäsenseuroja ja 

piirejä aiempaa paremmin siten, että seurojen ja piirien ei tarvitse ylläpitää omia yhteystietolistauksiaan 

omilla koneillaan. Lisätietoa asiasta antaa järjestöasiantuntija Pekka Lehdes pekka.lehdes@vapaa-

ajankalastaja.fi tai 040 586 8089. 

 

9. Venemessut Helsingissä 10.-19.2. 

SVK osallistuu omalla osastolla Helsingin Venemessuille, jotka järjestetään 10.-19.2. Jäsenenämme olet 

etukoodilla SVK23 oikeutettu kolmen (3) euron alennukseen niin aikuisten kuin lastenkin lipun 

päivähinnasta verkkokaupasta ostettuna. Alennus on voimassa tapahtuman loppuun asti. Piipahda siis 

ihmeessä osastollamme 2b71, ja tule keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista vapaa-ajankalastukseen 

liittyvistä asioista.  

Huomaa, että niin kutsuttu jäsenkioskimme on auki viikonloppuisin sekä keskiviikkona 15.2. ja perjantaina 

17.2. Kyseisinä päivinä kioskilla vastataan ja opastetaan jäsenyyksiin ja muihin jäsenasioihin liittyviin 

kävijätiedusteluihin, mutta yhtä lailla tarjotaan myös asiantuntevaa tietoa esimerkiksi kalastuslakiin tai 

kalastonhoitomaksuun liittyviin kysymyksiin. 

Nähdään Venemessuilla! 

10. Tapahtumia 2023 

21.4. SVK:n kevätvuosikokous, Tampere 

22.-23.4. Piiritreffit, Tampere  

10.6. Vapapäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea Metsähallituksen kohteissa 

25.11. SVK:n syysvuosikokous  

 

11. Messut vuonna 2023 

Keskusjärjestö osallistuu omalla osastollaan seuraaville messuille: Venemessut 10.-19.2. Helsingissä, Mökki 

& Vene 24.-26.3. Turussa (yhdessä Lounais-Suomen vkp:n kanssa), Lapsimessut Helsingissä 14.-16.4., 

Pohjois-Suomen Erämessut Oulussa 18.-21.5.  

Lisäksi keskusjärjestö avustaa vapaa-ajankalastajapiirejä osallistumisessa alueellisesti merkittäville 

messuille antamalla käyttöön messuosaston pystyttämiseen tarvittavia rakenteita ja messuilla jaettavaa 

materiaalia. Aluetyöntekijät avustavat myös mahdollisuuksiensa mukaan messuosastoilla. 

Materiaalitoimituksia koskevien tilausten tulee olla SVK:n toimistolla vähintään yksi kuukausi ennen 

tapahtumaa. Vapaa-ajan Kalastaja –lehden mahdolliset tilaukset vieläkin aikaisemmin ilmestymisajoista 

riippuen. 

 

12. Onko Teidän piirinne tai seuranne seuraava leirijärjestäjä? 

Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nuoriso- ja perhetoimikunta asettaa haettavaksi valtakunnalliset 

perhe- ja perhokalastusleirien järjestämisoikeudet.  

SVK haluaa tarjota mahdollisimman monipuolista leiritarjontaa tulevalle vuodelle. Perinteisten nuorten 

pilkki- ja kesäleirien rinnalle haetaan järjestäjiä perhe- ja perhokalastusleireille vapaa-ajankalastajapiireistä 

sekä kalastusseuroista. 

Leirien tulee olla kaikille avoimia ja leireille tulee mahtua vähintään 25 osanottajaa. Leiriajankohdan tulee 

olla kesä-elokuun välisenä aikana ja olla kestoltaan minimissään kaksi päivää. Nuoriso- ja perhetoimikunta 

myöntää järjestäjille tukea 1 000-1500 €/leiri riippuen osallistujamäärästä ja muista kustannuksista. SVK:n 

toimihenkilöt voivat avustaa leirin järjestämisessä sekä suunnittelussa ja mahdollisen lisärahoituksen 

hakemisessa. 

Järjestämisoikeutta voivat anoa SVK:n piirit tai yksittäiset seurat vapaamuotoisella hakemuksella. Seurat 



voivat järjestää leirin myös yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirin kanssa! Jos olette kiinnostuneet leirin 

järjestämisestä, olkaa yhteydessä Janne Tarkiaiseen janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi tai 044 547 

9116. Tulleiden hakemusten pohjalta nuoriso- ja perhetoimikunta päättää järjestämisoikeudesta helmikuun 

loppuun mennessä. 

 

13. Vuoden kilpakalastaja 

Vuoden kilpakalastajan valinta on jälleen ovella. Jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin toivotaan esittävän 

joulukuun loppuun mennessä yhden ansiokkaan henkilön perusteluineen. Kilpailutoimikunta tekee 

päätöksensä seuraavan vuoden tammikuun aikana. Kilpailutoimikunnan valintaan vaikuttavat seuraavat 

kriteerit: aktiivinen osallistuminen järjestön eri SM-kisoihin, aktiivinen osallistuminen seuratoimintaan sekä 

medianäkyvyys (esim. jonkun lajin uusi SE). Ehdokkaiden kriteerit kerätään kuluvalta vuodelta ja valinta 

tehdään seuraavan vuoden tammikuussa. Viestinnällisistä syistä palkintolaattaan tulee kuitenkin 

valintavuoden vuosiluku (eli piirit keräävät kriteerit vuodelta 2022 mutta valitun henkilön titteliksi tulee 

”Vuoden kilpakalastaja 2023”). Titteli myönnetään kerran vuodessa yhdelle SVK:n jäsenelle. Vuoden 

kilpakalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää voittajalle muistoksi. 

Ehdotukset perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille marcus.wikstrom@vapaa-

ajankalastaja.fi, kuluvan vuoden loppuun mennessä! 

 

14. Kilpailukalenteri 2023 

28.1.                 Pilkki12 (rajaton kilpailu) 

28.1.-28.2.       Pilkkikuu (rajaton kilpailu) 

11.2.                 Pilkkimaajoukkueiden loppukarsintaa, paikka salainen 

25.2.                 SM-pilkin esikisa, Nuasjärvi, Sotkamo 

26.2.                 SM-kiiskipilkki, Vuottolahti 

11.-12.3.          MM-morrikarsinta, Pyhäjärvi, Lempäälä 

18.3.                 SM-mormuskointi, Kuopio 

25.3.                 SM-pilkki, Nuasjärvi, Sotkamo 

1.4.                   SM-lohipilkki, Kemi  

2.4.                   SM-särkipilkki, E-Savo (huom! Paikkakunta tulee myöhemmin!) 

22.4.                 SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi 

27.-28.5.          Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2 (paikka vielä auki) 

??                      Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki 

16.-18.6.          Viehekalastuksen SM, Hartolan Jääsjärvi 

??                      SM-kelluntarengas (aika ja paikka vielä auki) 

30.6.-1.7.         Onki24 (rajaton kilpailu, alustava pvm) 

??                      SM-heittouistelu, Liperi (ajankohta varmistuu myöhemmin) 

??                      SVK:n mestaruusvetouistelu, Liperi (ajankohta varmistuu myöhemmin) 

8.-9.7.              SM-kilpaonki, Hevoshaka, Saimaan kanava 

29.7.                 SM-soutu-uistelu, Alavus  

??                      SM-onki, (aika ja paikka vielä auki) 

12.8.                 SM-Veneonki, Oulaisten Piipsjärvi 

??                      Naisten SM-perho (aika ja paikka vielä auki) 

??                      Mastersien SM-perho, Iijoki, Taivalkoski (aika ja paikka vielä auki) 

??                      Perhokalastuksen SM-finaali (aika ja paikka vielä auki) 

25.-27.8.          Nuorten SM-toimintakilpailu, Särsjärven leirikeskus, Padasjoki 

??                      Epävir. MM-tuulastus (aika ja paikka vielä auki) 

??                      SM-tuulastus, (aika ja paikka vielä auki) 

23.9.                 SM-laituripilkki, Maljalahti, Kuopio  

23.-24.9.          Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Arabianranta/Kyläsaari, Hki 

??                      Perhokalastuksen SM-joukkuekisa (aika ja paikka vielä auki) 

??                      SVK:n feedermestaruus (aika ja paikka auki) 



Kansainväliset kilpailut: 

16.-19.2.          PM-pilkki, Liperi, Suomi 

25.-26.2.          MM-morri, Vörtsjärv, Viro 

22.-28.5.          EM-Perhokalastus, Covilha, Portugali 

26.-27.5.          Veteraanien MM-onki, Ranska 

26.-27.5.          Mastersien MM-onki, Ranska 

24,-25.6.          EM-kilpaonki, Unkari 

19.-24.7.          MM-perho nuoret, Mostar, Bosnia-Herzegovina 

22.-23.7.          Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Puola 

5.-6.8.              Nuorten MM-onki, Portugali 

26.-27.8.          Naisten MM-kilpaonki, Serbia 

9.-10.9.            Miesten MM-kilpaonki, Espanja 

11.-17.9.          MM-Perhokalastus, Liptov, Slovakia 

24.-30.9.          MM-perho naiset, Kamploops, Kanada 

24.-30.9.          MM-perho Masters, Kamploops, Kanada 

 

15. Kilpailujen hakeminen 

SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista. Lyhyt 

sähköposti, johon laitetaan kisa, aika, paikka sekä yhteystiedot riittää. Viestit voi laittaa joko SVK:n 

kilpailuvastaavalle (marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi) tai jollekin kyseisen jaoston jäsenelle. Jaostot 

yhteystietoineen löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut. Jaostot käsittelevät 

anomuksia 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. 

Tällaisia kisoja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki. 

Kilpailutilanne on nähtävillä osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> Haetut ja myönnetyt 

kilpailut. 

 

16. Kilpailujen uutisointi ja kuvat mitalisteista 

Kansainvälisten kilpailujen ja SM-kilpailujen uutisointi on pääosin Vapaa-ajan Kalastaja -lehden nettisivuilla 

(vapaa-ajankalastajalehti.fi). Sieltä voi lukea kisafiiliksiä ja katsella tunnelmakuvia. Tulokset julkaistaan 

järjestön sivuilla (vapaa-ajankalastaja.fi), mutta toki kisajuttuihin laitetaan suorat linkit niihin. SM-kilpailujen 

mitalistien kuvia voi puolestaan katsella järjestömme Facebook-sivulla 

(facebook.com/vapaa.ajankalastajat), jonne niitä mahdollisuuksiemme mukaan laitetaan. 

 

17. Muistakaa päivittää seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

On tärkeää, että seurat ilmoittavat haluamansa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta 

varten Jaana Vetikolle, jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi, jos eivät ole sitä vielä tehneet. Muistakaa 

ilmoittaa myös sähköpostien muutoksista. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. 

SM-kilpailujen kutsuja ja mediatiedotteita. 

 

Kalaisaa talvea, hyvää joulua ja kireitä siimoja!  

 



Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Pekka Lehdes, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne 

Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila, Johanna Antila, Tintti Drake, Jaana Piskonen, Tarja Lehtimäki ja 

Ismo Malin 

 

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

 

Jaana Vetikko 

tiedottaja 

päätoimittaja, Vapaa-ajan Kalastaja 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 

Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki 

+358 50 525 7806 

jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi 

 

vapaa-ajankalastaja.fi 

vapaa-ajankalastajalehti.fi 

 

 
 

 


