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1. SVK:n kevätkokouksen päätöksiä 
SVK hyväksyi kevätkokouksessaan uuden toimintastrategian nimellä ”Yhdessä paremman kalastuksen puolesta” 
vuosille 2022–2026. Valtakunnallisen yli 34 000 kalastuksenharrastajan yhteisön ja neuvontajärjestön visiona on 
olla Suomen vaikuttavin kalastusperhe. Uudessa strategiassa on kirkastettu juuri kaksikymmentä vuotta täyttäneen 
SVK:n perustehtävät ja tavoitteet, sekä toimintaa ohjaavat arvot. 
SVK:n kevätkokous vaati Suomen hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi. 
Ajankohtaisena toimenpiteenä tulee tunnistaa kalastuskilpailujen luonne. Niiden kaltaisten yleisötilaisuuksien 
turvallinen järjestäminen tulee mahdollistaa suuremmille osallistujamäärille rajoitusten purun alkuvaiheessa. 
Lisäksi suunniteltu Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian toimeenpanoryhmä on syytä perustaa 
pikimmiten.  
Kevätkokouksessa kutsuttiin SVK:n kautta aikain ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi Espoon 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiva diplomi-insinööri Markku Markkula. 
 

2. Jäsenten eroamisesta ilmoittaminen 
Muistattehan, että jäsenerosta tulee ilmoittaa, jotta turhia maksukehotuksia ei tarvitsisi lähettää? Jokaiselle 
maksamattomalle jäsenelle tulee eropäivä ennen 3/2020 Vapaa-ajan Kalastaja -lehden osoitteiden ajoa 
lehtipainoon seuran laskutustavasta riippumatta. Siis, myöskin jos seura ei ole maksanut jäsenistään, lehti jää 
tulematta näille jäsenille, eikä lehtiä postiteta jälkikäteen.   

 
3. SVK:n uutiskirjeen tilaus 

Suomen Vapaa-ajankalastajien sähköinen uutiskirje tuo sähköpostiisi tuoreimmat järjestökuulumiset, kausittaiset 
tuoteuutuudet, kiinnostavimmat tarjoukset ja muuta ajankohtaista vapaa-ajankalastuksen saralta. Kuule 
ensimmäisten joukossa missä mennään ja liity postituslistalle veloituksetta osoitteessa uutiskirje.vapaa-
ajankalastaja.fi/   
Toivomme, että seuroissa välitätte tietoa uutiskirjeen tilausmahdollisuudesta omissa kanavissanne.  

 

4. Vuosiviehe 2021 tilattavissa 

Vuosiviehevärityskilpailu on SVK:n jokavuotinen lapsille ja nuorille tarkoitettu kilpailu, jonka 
voittajavärityksestä tehdään oikea viehe. Kolmatta vuotta peräkkäin vuosivieheenä on Grosarin Laxman, joka 
tunnetaan maan mainiona haukivieheenä. Viehevärityskisan viehe on erikoisväri ja sitä voi tilata ainoastaan 
SVK:lta. Viehettä valmistetaan vain 200 kappaletta, joten jos haluat omasi, kannattaa olla nopea. Kalastusseurat 
voi tilata vieheitä hintaan 8 €/ kappale + toimituskulut. Suositushinta ulosmyyntiin on 12 €/ kpl. Toimitus 6 kpl 



laatikoissa. Tilaukset SVK: n kaupasta vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa tai toimistolta puh. 050 597 4933, 
jaana.piskonen@vapaa-ajankalastaja.fi. 

 
5. Ilmoita saaliisi kalarekisteriin, samalla saat kalasi fongauslistalle 

Kalojen fongaaminen on mielenkiintoista ja jännittävää. Samalla opit paljon uusia asioita kaloista ja kalapaikoista 
sekä todennäköisesti tutustut muihin fongareihin. Vapaa-ajankalastaja.fi-sivuilta löytyy fongareille oma sivu 
vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/, jota voi käyttää saaliiden tilastointiin. 
Kaikki SVK:n jäsennumeron omaavat henkilöt voivat lisätä kalasaaliitaan sivujen Fongaus-listaan. Jäsenyyden 
lisäksi edellytyksenä on, että käyttäjä on rekisteröitynyt sivujen käyttäjäksi ja on kalaa ilmoittaessaan 
kirjautuneena sivuille. Fongauslistalla näkyvät siis vain kirjautuneiden jäsenten kalat. Fongaus-tilaston avulla voi 
helposti järjestää erilaisia fongauskilpailuja kavereiden kanssa, tai vaikkapa kalastuskerhoissa ja -leireillä. 
Ohjeet rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen: vapaa-ajankalastaja.fi/extranetohje/ 
Kalan ilmoittaminen tapahtuu täällä: vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/ 
Fongaustilastot: vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/ 
 

6. Kalastusleirit 2021 
 

Nuorten leiri 
Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ja SVK järjestävät valtakunnallisen nuorisoleirin 2.- 4.7. Kangasniemellä. 
Leiripaikkana toimii Synsiön leirikeskus. Kalastaminen heittämällä sekä uistelemalla tapahtuu Synsiöjärvellä, 
kohdekaloina ovat hauki, ahven ja kuha. Kalastamisen lisäksi leirillä harjoitellaan saaliin käsittelyä ja kalan 
iänmäärittämistä. Leikkimieliset kilpailut kuuluvat myös leirin ohjelmaan.  
Leirin hinta on 30 € SVK:n jäsenelle, ei jäsenelle 45 €. Hinta sisältää majoituksen omilla liinavaatteilla, ruokailut 
sekä ohjatun kalastuksen. Leirille mahtuu mukaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Leiri on tarkoitettu 10–17- 
vuotiaille. Ilmoittautuminen viimeistään 15.6. mennessä fisuun.fi-sivujen kautta. Lisätietoja leiristä voi kysellä 
Janne Tarkiaiselta puh. 044 547 9116. 
 
Perheleiri  
SVK järjestää yhdessä Kainuun Vapaa-ajankalastajien kanssa valtakunnallisen kalastuksellisen perheleirin 
Joutenlammen kurssikeskuksessa 13.-15.8. Leirin ohjelmassa on mm. monipuolista kalastusta Joutenlammella, 
Oulujärvellä ja Nuasjärvellä, kalastusvälineiden askartelua ja leikkimielistä kisailua. Leirin hinta on SVK:n 
jäsenseurojen jäsenille 30 € (2-15 v.) ja vanhemmille 50 €. Ulkopuolisille 50 € (2-15 v.) ja vanhemmille 70 €. 
Hinta sisältää majoituksen omilla liinavaatteilla, ruokailut, saunan, askartelumateriaalit sekä ohjatun kalastuksen. 
Ilmoittautuminen 31.7. mennessä Fisuun.fi-sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Tarvittaessa lisää tietoa saa 
numerosta 050 369 7667. Leirille mahtuu 24 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.  
 

7. Lajikalastuskilpailu lapsille ja nuorille: FISUUN FONGAUS 

Kilpailussa on tarkoitus kalastaa mahdollisimman monta eri kalalajia 1.6.-31.8. välisenä aikana ja raportoida ne 
kilpailun Whatsapp-ryhmään. Eniten kalalajeja kalastaneet nuoret palkitaan kalastusaiheisin tavarapalkinnoin! 
Kisaan osallistumalla opit paljon uutta maamme kalalajeista.  
Ilmoittautuminen ja lisätietoa kilpailusta fisuun.fi/fisuunfongaus 
 

8. Vapapäivä-kalastustapahtuma  
Suomen Vapaa-ajankalastajat yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 12.6. klo 10-15 kaikille 
alle 18-vuotiaille ilmaisen kalastustapahtuman kaikkiaan kahdellatoista Metsähallituksen 
virkistyskalastuskohteella. 
Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin Metsähallituksen kalastuskohteissa 
ilmaiseksi 12.6. vuorokauden ajan. 
Huom! Tapahtumat järjestetään, jos paikalliset koronamääräykset sen mahdollistavat. Tarkista asia internetistä tai 
kohteen yhteyshenkilöltä ennen tapahtumaa. 
Lisätietoja tapahtumasta löytyy fisuun.fi ja eraluvat.fi ja Facebookvapapäivä. 
 
Vapapäivän kohteet ovat: 

 
Teijo, Matildajärvi 
Ikaalinen, Teerilampi 
Lammi (Evo), Niemisjärvet 
Yhteyshenkilö: Janne Rautanen, janne.rautanen(at)vapaa-ajankalastaja.fi, 0400 946 968. 
 



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 
 

9. Street fishing -kiertue lähenee 
Jatkuvasti suosiotaan kasvattava Street fishing -kisaformaatti valtaa rantoja tänä kesänä peräti 13 eri kaupungissa. 
Kaupunkien joukossa löytyy jopa kolme ensikertalaista: Vaasa, Valkeakoski ja Hämeenlinna. Nyt on oikea aika 
käydä ilmoittautumassa mukaan näihin rentoihin kalastuskisoihin. Osaa otetaan kahden hengen tiimeissä, joten 
kootkaa vaikka useampi pari seuranne jäsenistä ja lähtekää kokeilemaan! SVK:n jäsenseuran aikuisjäsenet 
osallistuvat puoleen hintaan (5 euroa) ja nuoret osallistuvat kokonaan maksutta. Koronatilanne vaikuttaa vielä 
ainakin toukokuun järjestelyihin, joten tarkista ajantasaiset kaupunkikohtaiset tiedot kiertueen nettisivuilta. 
Ilmoittaudu mukaan fisuun.fi/streetfishing2021  

 

10. Onki24, Suomen laajin onkikilpailu 

Onki24 on ongintaan ja erityisesti särkikaloihin tähtäävä koko kansan kalastuskilpailu. Kilpailu järjestetään la 3.7. 
klo 00:00 – 24:00. Kilpailuvesistönä toimivat kaikki Suomen onkimiseen ja kelaonkimiseen sallitut vesistöt. 
Kilpailukeskus toimii virtuaalisesti (etänä) ja sijaitsee SVK:n sopivaksi katsomassa paikassa. 
Kilpailussa on kaksi sarjaa; Fiilistely-sarja sekä Pro-sarja. Kilpailu käydään vain joukkueittain. Molempien 
sarjojen joukkueet koostuvat kahdesta (2) henkilöstä. Kilpailussa voidaan kalastaa sekä rannalta että veneistä. 
Kilpailijat/joukkueet voivat osallistua vain yhteen sarjaan (Fiilistely- tai Pro-sarjaan), ei molempiin. 
Kilpailukalaksi hyväksytään särki, seipi, säyne, suutari, sorva, ruutana ja lahna. Joukkueen tulokseksi lasketaan 
kolmen (3) pisimmän kalan yhteispituus, lajista riippumatta (esim. 2 särkeä + 1 lahna tai 3 suutaria jne.).  
Suurimman yhteispituuden kalastanut joukkue on voittaja. 
Onki24:n yhteistyökumppanina ja palkintojen lahjoittajana toimii Nordic Sports Finland. Palkinnot ovat 
lahjakortteja. Lisäksi Suomen Vapaa-ajankalastajat arpoo omaan verkkokauppaansa kaikkien osallistujien kesken 
5 kpl 30 € lahjakortteja sekä palkitsee 200 euron arvoisella kalastustarvikepaketilla jäsenseuransa, jota edustavia 
joukkueita on kilpailussa mukana eniten. Edustamansa jäsenseuran nimen voi ilmoittaa ilmoittautumislomakkeen 
yhteydessä.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 21.6. mennessä: vapaa-ajankalastaja.fi/onki24/  
 

11. Kilpailutoimintaa kesällä ja syksyllä  

Kilpailuista oheisessa liitteessä. Kilpailukutsut, ilmoittautumisohjeet yms. löytyvät SVK:n kotisivuilta vapaa-
ajankalastaja.fi.  
Lisätietoja SVK:n kilpailutoiminnasta saatte myös kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmiltä p. 045 110 2126, s-
posti: marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.  
 

12. Matkailun jäseneduista hyötyä kesään  
Lomat lähestyvät ja monen kohdalla myös kalastuspainotteiset kesäreissut. Muista hyödyntää SVK:n jäsenille 
neuvotellut matkailun jäsenedut, jotka löytyvät kootusti vapaa-ajankalastaja.fi/matkailun-jasenetuja/ 

 
 
 
 
Kalaisaa kesää ja kireitä siimoja!  
 
Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Juha Ojaharju, Janne 
Tarkiainen, Tarja Lehtimäki, Jaana Piskonen, Ismo Malin, Johanna Antila ja Janne Antila.  
 
 


