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1. Kevätkokouksen asiat
SVK:n kevätkokous 21.4. vaati voimayhtiöitä toteuttamaan niille määrätyt kalatievelvoitteet. Lisäksi järjestö vaati
hallitusta muuttamaan vesilakia siten, että kalakannoille ja kalastukselle vahinkoa aiheuttaville vesivoimayhtiöille
voidaan jälkikäteen määrätä kalatievelvoite.
2. Toimisto on suljettu 2.7.-3.8.
SVK:n toimisto on suljettu kesälomien vuoksi 2. heinäkuuta – 3. elokuuta välisenä aikana. Työntekijät ovat
normaalisti tavoitettavissa kännykkänumeroistaan itse kunkin vuosiloma-aikaa lukuun ottamatta.
3. Kalastusohjaajat seurojen apuna
Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut kalastusohjaajia jokaisen piirin toimintaalueelle. Nuorisotyöhön panostavien kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä kalastusohjaajiin tapahtumien
järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät: http://www.vapaaajankalastaja.fi/yhteystiedot/
4. Vuosiviehe 2018 tilattavissa
Nils Master Haka DD -vaappu on erikoisväri, jota ei ole muualta saatavissa. Vaappua valmistetaan vain 200
kappaletta. Ole nopea, ettet jää ilman.
Kalaseuroilla on mahdollisuus tilata vaappuja hintaan 8 €/ kappale + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin on 12
€/ kpl. Toimitus 6 kpl laatikoissa. Tilaukset SVK:n toimistolta puh. 050 597 4933 tai jaana.piskonen@vapaaajankalastaja.fi.
5. Kalastuskätköt-teemakilpailu
Viime vuotiseen tapaan piilotetaan tänäkin kesänä kalastusleireille ja muihin nuorten tapahtumiin kalastuskätköjä,
joiden löytäjät palkitaan kalastusvälineillä. Kätköjen suuntaa-antavia sijainteja paljastetaan pitkin kesää fisuunkanavilla.
Kilpailu on tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Vanhemmat voivat osallistua kätköjen etsintään lasten ja nuorten kanssa.
Miltä kätkö näyttää ja miten tulee toimia sellaisen löydettyä? Lue lisätiedot osoitteesta: fisuun.fi/teemakilpailu2018.
6. Kalastusleirit 2018
Nuorille ja perheille suunnattuja valtakunnallisia kesäleirejä järjestetään kaksi.
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

”Hossan Mesikämmen” nuorten valtakunnallinen kalastusleiri
Kainuun Vapaa-ajankalastajat järjestävät valtakunnallisen ”Hossan Mesikämmen” nuorten kalastusleirin Hossassa 7.10.7. Leiri pidetään Hossaan viime vuonna perustetun kauniin ja kalaisan kansallispuiston alueella.
Leirillä kalastetaan rannalta sekä veneistä. Mahdollisuus myös yökalastukseen. Osana ohjelmaa on eräretki
Värikalliolle sekä tietenkin mukavaa saunomista ja leirin viettoa. Leiriläiset saavat myös oppia ja apuja
kalastusvälineiden kunnostukseen ja rakenteluun.
Leirimaksu on vain 80 €/ osallistuja SVK:n jäseniltä. Muut + 20 €.
HUOM! Leirin järjestäjä hoitaa tarvittaessa kyydityksen leirille Kajaanista ja takaisin (sisältyen leirimaksuun).
Lisätietoja matti.kulju@vapaa-ajankalastaja.fi tai puh. 050 369 7667.
Ohjelma sekä ilmoittautumiset http://www.fisuun.fi Tapahtumat, leirit.
Tervetuloa mukaan upealle leirille upeisiin maisemiin!
Kalastuksellinen perheleiri
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajat järjestävät valtakunnallisen perheleirin 6.-8.8. Leiri pidetään kalaisan ja
puhdasvetisen Pielisen rannalla Nurmeksen Hyvärilässä.
Leirillä kalastetaan rannalta sekä veneistä, heittämällä sekä uistelemalla, onkimista unohtamatta. Leirillä askarrellaan
ja kunnostetaan kalastusvälineitä sekä kehitetään tarkkuutta ja keskittymiskykyä jousiammuntaradalla.
Leirimaksu on 40 €/ aikuinen, 20 €/ alle 15 v.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset (max. 30 hlö) sirpa.hukkanen@nurmeksenkalamiehet.fi tai puh. 041 469 1022.
Ohjelma http://www.fisuun.fi Tapahtumat, leirit
Tervetuloa mukaan hienolle leirille kauniin Pielisen upeisiin maisemiin!
7. Vapapäivä 9.6.
Kesäloman kunniaksi saavat kaikki alle 18-vuotiaat jälleen kalastaa ilmaiseksi Vapapäivän kohteilla eri puolilla
Suomea. Yhteensä 12 kohteella on opastusta, muilla kohteilla saa kalastaa omatoimisesti.
Opastetut kohteet: Tule paikalle lauantaina 9.6. kello 10 alkaen ja ilmoittaudu huomioliivillä varustautuneelle
oppaalle. Häneltä saat vaatteisiin kiinnitettävän merkin, joka toimii kalastuslupana koko Vapapäivän ajan.
Omatoimikohteet: Ilmoita nimesi ja kalastuskohde sähköpostilla vapapaiva@metsa.fi tai tekstarilla 040 589 7559.
Sen jälkeen voit ilmaiseksi kalastaa kohteella lauantaina 9.6. koko päivän ajan.
Tarkista ilmaiset kohteet Fisuun.fi, eraluvat.fi/vapapaiva tai facebook.com/vapapaiva.
Opastetuille kohteille ensiksi saapuneet saavat upean Vapapäivä-lahjan eli Kuusamon Uistimen vieheen. Opastetuilla
kohteilla pidetään leikkimielinen kalastuskisa, jossa kolme painavimman kalapussin saanutta palkitaan paikan päällä
läsnäolijoiden kesken kello 15. Lisätietoja: www.eraluvat.fi, www.fisuun.fi
8. Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä
Kilpailuista on oheisessa liitteessä. Kilpailukutsut, ilmoittautumisohjeet yms. löytyvät Vapaa-ajan Kalastaja –lehdistä
3/2018 ja 4/2018 sekä SVK:n kotisivuilta www.vapaa-ajankalastaja.fi.
Lisätietoja SVK:n kilpailutoiminnasta saatte myös kalatalouskonsulentti Marcus Wikströmiltä p. 045 110 2126, sposti: marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.
9. Kutsu Ahven-SM, Hauki-SM ja Viehekalastuksen SM -kilpailuun
Kilpailu on la-su 16.-17.6. Säkylän Pyhäjärvellä. Kilpailuaika klo 11-17, alussa ja lopussa 30 min siirtymäajat.
Lauantaina järjestetään SM-Ahven ja sunnuntaina SM-Hauki. Viisi pisintä kalaa/ laji ratkaisee, ja kilpailija saa käyttää
kerrallaan vain yhtä vapaa ja viehettä. Viehekalastuksen Suomen mestariksi julkistetaan SM-hauki- ja SM-ahven kilpailuissa parhaiten menestynyt venekunta. Paremmuuden mittarina käytetään em. kisoista saatuja sijoituspisteitä.
Kilpailukeskuksena toimii Lomakeskus Sieravuori (Sieravuorentie 117, Honkilahti). Osallistumismaksu 200
€/venekunta (2 hlö) sisältää kaikki kolme SM-kilpailua, Viehekalastuksen SM -kilpailun. Joukkuesarja SVK:n
jäsenseuroille sekä yrityksille (2 venekuntaa) 200 €/joukkue.
Kalojen alamitat (sekä ylämitat, jota pienempiä saa ottaa ruokakalaksi):
Ahven 20 cm (35 cm), hauki 50 cm (80 cm).
Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset: www.viehekalastuksen-sm.fi. Huom. paikkoja rajoitetusti jäljellä!
1.-10.6. välillä ilmoittautuneiden venekuntien/joukkueiden kesken arvotaan yksi onnekas, joka saa 50 % alennuksen
osallistumismaksusta.
10. Kilpailuiden uutisointi Vapaa-ajan Kalastajan nettisivuilla
Kansainvälisten kilpailuiden sekä SM-kilpailuiden uutiset kuvineen löytyvät Vapaa-ajan Kalastajan nettisivuilta

www.vapaa-ajankalastajalehti.fi. Käykäähän tutustumassa.
11. Kilpailuhakemukset
SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan yllyttää
olemaan asian suhteen aktiivinen! Suurin osa vuoden 2019 kisoista ovat edelleen ns. vapaata riistaa, eli ei muuta kuin
hakemuksia vetämään! 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, SMlaituripilkki, 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, Janne Antila ja Mika Oraluoma.

