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1. Syyskokouspäätöksiä
Syyskokous pidettiin Viking Mariellalla 26.11.2016.
Valinnat
Syyskokous valitsi keskusjärjestön hallituksen jäseniksi valittiin Veli-Matti Mäenpää (varalla Aarne
Keurulainen), Timo Hartikainen (Juha Väisänen) ja Esko Ijäs (Jari Jamalainen).
Jäsenmaksut
Vuoden 2017 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.
Aikaisemmin päätetyn mukaisesti omalla autolla matkustaessa suositellaan kimppakyytejä.
Toimintastrategia 2017-2021
Syyskokous hyväksyi keskusjärjestön toimintastrategian vuosille 2017-2021
Hama Ha
2. ELY -keskusten avustukset kalatalouden edistämiseen haettavissa tammikuussa
Viime vuodenvaihteen tapaan kalatalouden edistämisvarojen haku tullee alkamaan joulukuun lopussa ja
päättymään tammikuun lopussa. Kalaseurojen tulee hyvissä ajoin valmistella vuoden 2017 aikana
toteutettavat hankkeet ja toimittaa anomus vapaa-ajankalastajapiirille. Piiri koostaa hakemukset ja toimittaa
hakemuksen ELY -keskuksen kalatalouden vastuualueelle. Päätökset avustuksista tulevat keväällä samoihin
aikoihin kuin ennenkin.

Avustusrahaa on saatu mm. erilaisten nuorisotapahtumien sekä koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Rahaa
voi hakea esimerkiksi Valtakunnallisen pilkkiviikon ja valtakunnallisen kalastuspäivän tempaukseen,
onkipäivien tai vaikkapa kalastusleirin toteuttamiseen.
SVK:n kalatalouskonsulentit avustavat tarvittaessa alueensa seuroja hakemusten teossa.
3. 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.
4. Vapaa-ajan Kalastaja 2017 aikataulu ja järjestöilmoitukset
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2017:
lehti
1
2
3
4
5
6

aineistopäivä
5.12.-16
7.2.
11.4.
27.6.
22.8.
17.10.

ilmestymispäivä
27.1.
31.3.
2.6.
25.8.
13.10.
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
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.
5. Toimihenkilöilmoitus toimintavuodelle 2017 (toimitetaan paperitulosteena seuralle)
Seurat ilmoittavat toimihenkilöilmoituksella seuran toimihenkilöissä tai heidän yhteystiedoissaan tapahtuneet
muutokset tulevalle toimintavuodelle. Seuran toimistolinkin tiedot toimivat seuran postinsaajana, sekä
järjestön kotisivulla seuran yhteyshenkilönä. Jäsenasioita (jäsenmaksutilitykset) koskeva postitus tapahtuu
seuran jäsenasiainhoitajalle. Toimihenkilöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet tulee ilmoittaa
postituksen onnistumiseksi. Toimihenkilön tulee olla seuran jäsen.
Palauta järjestön jäsenrekisteriin lomake heti seuran vuosikokouksen jälkeen.
6. Jäsenluettelo (toimitetaan paperitulosteena seuralle)
Oheinen jäsenluettelo on tulostettu marraskuun lopun rekisteritilanteesta, ja siinä näkyvät seuran
aktiivijäsenet. Tee jäsenluetteloon tarvittavat korjaukset; poistot, osoite- ja jäsenlajimuutokset sekä
syntymäaika korjaukset vastaamaan v. 2017 perintää. Nuorisojäsenet (s.1998) siirtyvät aikuisjäseniksi v.
2017 alusta. Ohjelmallisesti muutos tapahtuu seuraavasti; nuori ei lehteä, siirtyy perhejäseneksi (edellyttää
samassa osoitteessa asuvaa pääjäsentä) ja vastaavasti lehden saanut nuori siirtyy pääjäseneksi.
Jäsenluetteloon voit merkitä jos haluat tästä poikkeavan menettelyn.
Eropäivällä merkityt jäsenet on tulostettu erilliselle listalle, ja poistuvat rekisteristä ja laskutuksesta
siirryttäessä vuodelle 2017. Postita korjattu jäsenluettelo ja toimihenkilöilmoitus järjestön jäsenrekisteriin
viimeistään 15. tammikuuta 2017 mennessä.
7. Jäsenmaksuilmoitus 2017
Ilmoita lomakkeella jos seuran jäsenmaksuihin on tulossa muutoksia. Tarkista kohdat jäsenmaksu yhteensä
ja osuus seuralle. Järjestön osuus on merkitty vastaamaan vuoden 2017 tilannetta. Palauta lomake järjestön
jäsenrekisteriin 15. tammikuuta 2017 mennessä.
8. Vuoden 2017 jäsenmaksujen aikataulu
Keskitettyperintä laskutus:

-viikko 7: helmikuu, lasku jäsenille 2. luokan kirjeenä tai e-laskuna, eräpäivä 14 pv. laskun päivästä
-viikko 14: huhtikuu maksumuistutuslasku, laskun eräpäivä lopettaa jäsenlehden postituksen
maksamattomalle
-laskutusajo kuukauden 1 päivä, uudelle rekisteriin ilmoitetulle jäsenelle
Tilitykset seuroille ja piirille:
-viikko: 15 huhtikuu
-viikko: 26 kesäkuu
-viikko: 52 joulukuu
9. E-lasku on mahdollinen
Verkkopankkia käyttävän jäsenen on mahdollista saada laskunsa e-laskuna antamalla siihen tarvittavat tiedot
omassa verkkopankissaan.
10. Sukella Talveen 4.2.2017
Suomi 100:n merkeissä järjestetään ensi vuonna lukematon määrä erilaisia tempauksia ja tapahtumia.
Ensimmäisten joukossa on 4.2. Sukella Talveen tapahtuma, jonka tiimoilta lapset ja nuoret saavat kenties
ensikosketuksensa perinteiseen talviseen kalastusmuotoon, eli pilkkimiseen. Piirien ja seurojen toivottaisiin
järjestävän pilkkitapahtumia nuorille runsain mitoin. Järjestäjät toivotaan entisen pilkkiviikon tapaan ottavan
yhteyttä kouluihin ja tarjoavan tapahtuman suoraan koululuokille. Ohjelma on vapaamuotoinen.
Tapahtumien aikana kannattaa mainostaa omaa/omia seuraa/seuroja nuorille osanottajille.
Piirejä ja seuroja pyydetään ilmoittamaan oman alueen tapahtumapaikoista viimeistään 13.2.2017
kalatalouskonsulentti Marcus Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi.
11. Valtakunnallinen kalastuspäivä 17.5.2017
Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään ensi vuonna keskiviikkona toukokuun 17. päivänä ja se on osa
Suomen luonto 100 -juhlintaa. Päävetovastuussa on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä
piiriensä ja seurojensa kanssa. Koululaisille suunnatun teemapäivän rungon muodostavat alueelliset
tapahtumat, joissa kalastusharrastusta esitellään monipuolisesti. Tapahtumien suunnittelu kannattaa aloittaa
hyvissä ajoin ja välittää lähiseudun kouluihin viestiä tulevasta tapahtumasta.
SVK auttaa tapahtumien järjestämisissä sekä pyytää ilmoittamaan tietoja tulevista tapahtumapaikoista ja
yhteyshenkilöistä. Lisätietoja: Petter Nissén: petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 0500 440 923 ja
Marcus Wikström: marcus.wikstrom(at)vapaa-ajankalastaja.fi, puh. 045 110 2126.
12. Fisuun- sivuilla Vuosiuistin värityskilpailu ja muuta kalajuttua
Suosittu uistimenvärityskilpailu on esillä nuorten nettisivuilla www.fisuun.fi. Tällä kertaa väritetään Lottolippaa, josta tehdään vuosiuistin vuodelle 2017. Uistimen väritys on kivaa tekemistä muun muassa
kalaseuranne nuorten kerhossa.
Sivustolta löytyy tietoa kalastusvinkkien ohella niin paikallisista kuin laajemmistakin leireistä, kerhoista sekä
tapahtumista.
Ilmoittakaa omat nuorisotapahtumanne tai kalakerhonne fisuun-sivuille sieltä löytyvän tapahtumalomakkeen
kautta, jotta toiminnasta kiinnostuneet nuoret löytävät tapahtumiinne.
Sivuille on myös perustettu facebook-ryhmä sekä instagram- fisuun. Käykää tutustumassa ja tykkäämässä!
13. Valtakunnalliset leirit 2017
Nuoriso- ja perhetoimikunta etsii leirinjärjestäjiä vuoden 2017 nuorten pilkkileirille sekä yhdelle kesäleirille.
Leirien tulee olla kaikille avoimia ja kesäleireille tulee sopia vähintään 25 osanottajaa. Leireille voivat
osallistua nuoret sekä lapset yhdessä vanhempien kanssa. Kesäleiriajankohdan tulee olla kesä-elokuun
välisenä aikana ja olla kestoltaan 3-6 päivää. Nuoriso- ja perhetoimikunta myöntää järjestäjille tukea 1 0001500 €/leiri riippuen osallistujamäärästä ja muista kustannuksista. SVK:n toimihenkilöt voivat avustaa leirin
järjestämisessä.
Järjestämisoikeutta voivat anoa SVK:n piirit ja/tai yksittäiset seurat.
Hakemukset tulee toimittaa 31.12.2016 mennessä osoitteeseen SVK, Janne Rautanen, Käenpolku 3, 37830
Viiala tai janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi.

Mukaan tulee liittää tieto leiripaikasta ja alustava leiriajankohta. Eduksi on pieni kuvaus leirin tulevasta
ohjelmasta ja kalastusmahdollisuuksista. Lisätiedustelut Janne Rautanen puh. 0400 946 968.
14. Kalakiva – kerhotuki
Kerhotoiminnan tukipaketteja on vielä muutama paketti jäljellä!
Kalakiva – kerhotukijärjestelmä on kalaseuroja nuorisotoimintaan kannustava tukimuoto, jonka tavoitteena
on kalakerhotoiminnan käynnistäminen ja nuorisojäsenmäärän kasvattaminen.
Kerhotukea voivat hakea SVK:n jäsenseurat kerhotoiminnan käynnistämiseen. Tukipaketti voidaan myöntää
myös jo toimiville kerhoille, jotka tarvitsevat materiaaliapua.
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
15. Nuorisovetäjien koulutukset
Läntisen alueen nuoriso-ohjaajatreffit ja Nuori Vetäjä-koulutus järjestetään huhtikuussa (paikka avoin) ja
itäisen alueen nuoriso-ohjaajatreffit ja Nuori Vetäjä-koulutus syyskuussa (paikka avoin). Ohjelmat sekä
kutsut toimitetaan myöhemmin. Tervetuloa!
16. Vuoden lähikalastuspaikka on haussa
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö etsii jälleen vuoden lähikalastuspaikkaa. Valinnassa otetaan
huomioon mm. kalastuspaikan sijainti (kaupunki-/taajama–alueella), kalan saamisen todennäköisyys,
saavutettavuus myös julkisilla kulkuvälineillä, lasten ja liikuntaesteisten kalastusmahdollisuus sekä lupien ja
tiedon saatavuus. Ehdotuksia vuoden lähikalastuspaikaksi voivat tehdä vapaa-ajankalastajapiirit ja niiden
jäsenseurat. Perustellut ehdotukset tulee lähettää 14.2.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi tai kirjeitse Juha Ojaharju, Keskustie 52, 63100 Kuortane. Ehdotukseen
on suotavaa liittää tietoa paikasta ja mahdollisuuksien mukaan myös valokuvia.
17. Vuoden Vapaa-ajankalastaja
Vuoden Vapaa-ajankalastaja valitaan jälleen vuodenvaihteen jälkeen. 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). Titteli myönnetään kerran vuodessa
yhdelle SVK:n jäsenelle.
Vuoden Vapaa-ajankalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää
voittajalle muistoksi.
Ehdotukset kalatalouskonsulentti Marcus Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaaajankalastaja.fi, kuluvan vuoden loppuun mennessä!
18. Tapahtumat 2017
3.-5.2. Nuorten suurpilkkileiri, Järvi-Suomi (tarkempi paikka avoin)
huhtikuu Läntisen alueen nuoriso-ohjaajatreffit ja Nuori Vetäjä-koulutus, (paikka avoin)
22.4. SVK:n kevätvuosikokous
huhtikuun loppu, Lukijamatka. Ruotsi, Ritsem
17.5. Valtakunnallinen kalastuspäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea
10.-13.6. Valtakunnallinen nuortenleiri, Loviisa
17.6. Vapapäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea Metsähallituksen kohteissa
heinäkuu Lukijamatka. Ruotsi Rostojärvi
10.-13.8. Valtakunnallinen perheleiri, Särkisalo
syyskuu Itäisen alueen nuoriso-ohjaajatreffit ja Nuori Vetäjä-koulutus, (paikka avoin)
loka-marraskuu lukijamatka, Teneriffa
25.-26.11. SVK:n syysvuosikokous ja mahdollinen neuvottelupäivä

19. Messut vuonna 2017
Keskusjärjestö osallistuu omalla osastollaan seuraaville messuille: GoExpo Helsingissä 17.-19.3.,
Lapsimessut Helsingissä 21. – 23.4., Pohjois-Suomen Erämessut 25.-28.5. sekä Farmari-messut 14.-17.6.
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.
20. Valtakunnallinen pilkkiviikko
Valtakunnallista pilkkiviikkoa ei enää järjestetä ensi vuodesta (2017) lähtien. Suurin osa nuorten
pilkkitapahtumista järjestetään tämän viikon ulkopuolelta ja tapahtuma on vuosien mittaan menettänyt PRmielessä merkityksensä. Niinpä pilkkijaosto päätti elokuussa käydyssä sähköpostikeskustelussa lakkauttaa
tätä. Jaosto yhdessä SVK:n kanssa kuitenkin painottaa, ettei tämä tarkoita, että nuorten
pilkkitapahtumia tulisi lopettaa tai edes vähentää, päinvastoin! Keksitään uusia pilkkitempauksia ja jos
teillä on hyviä oivalluksia, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä SVK:n työntekijöihin. Yhtenä vaihtoehtona on
pilkkituokion järjestäminen osana 4.2. käytävää Sukella Talveen-tapahtumaa, joka on ensimmäinen osa
Suomi 100-tapahtumaketjua.
21. Vuoden 2017 SM-kisat haettavissa
SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen haluaa muistuttaa piirejä ja seuroja vuoden 2017 kisahakemusten
teosta ja toimittamisesta. Suurin osa SM-kisoista on jo myönnetty mutta osa on edelleen tarjolla. Onki-,
pilkki- ja uisteluhakemukset voitte lähettää SVK:n kilpailuvastaavalle marcus.wikstrom@vapaaajankalastaja.fi ja perhohakemukset vuorostaan perhovastaavalle petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi.
Mielellään jo kuluvan vuoden loppuun mennessä, niin saadaan päätökset aikaan hyvissä ajoin ennen
vuodenvaihdetta.
Ja vielä muistutuksena; 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. Tällaisia kisoja ovat ainakin: SM-pilkki, SM-onki, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SMsärkipilkki. Lisätietoja saa kilpailuvastaavalta, marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi tai p. 045 110 2126.
22. SM-pilkki 2017
SM-pilkin ja esikisan kutsut ja ilmoittautumislomakkeet ovat ohessa. Löydät ne myös os. www.vapaaajankalastaja.fi.
23. Kilpailukalenteri 2017
4.2.
SM-pilkin esikisa, Kolkonjärvi, Etelä-Savo
4.3.
SM-pilkki, Kolkonjärvi, Etelä-Savo
18.-19.3.
MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2018, Reisjärvi (Pohjanmaa)
25.3.
SM-mormuskointi, Kaakkois-Suomi (tarkka paikka vielä auki)
26.3.
SM-lohipilkki, Valkeinen, Kuopio
1.4.
Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen
2.4.
SM-kiiskipilkki, Oulunjärvi (Pohjois-Pohjanmaa)
8.-9.4.
SM-perhonsidontakilpailu, Ylöjärvi
15.4.
SM-särkipilkki, Kuusamojärvi, Kuusamo
22.4.
SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi
17.5.
Valtakunnallinen Kalastuspäivä
17.6.
SM-soutu-uistelu, Nurmes
1.7.
SM-veneonki, Joroisselkä, Joroinen
15.7.
SM-kelluntarengas, Isojoki
??
SM-kilpaonki, Saimaan kanava, LPR (tarkka ajankohta auki)

??
SM-heittouistelu ja SVK:n mestaruusvetouistelu, ajankohta ja paikka vielä auki
4.-6.8.
Naisten SM-perho, Kuusamo
4.-6.8.
Senioreiden SM-perho, Kuusamo
??
SM-onki (ajankohta ja paikka auki)
11.-13.8
Perhokalastuksen SM-finaali, Kuusamo
19.8.
Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, Parkano
26.-27.8.
Nuorten SM-toimintakilpailu, Hollola
elokuun loppu Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Kyrönjoki, Seinäjoki (tarkasti myöhemmin)
2.-3.9.
Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, Koillismaa
15.9.
Epävir. MM-tuulastus, Pieksämäki (alustava paikka ja aika)
16.9.
SM-tuulastus, Pieksämäki (alustava paikka ja aika)
23.9.
SM-laituripilkki, Salo
30.9.-1.10. Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Kyläsaari, Helsinki (alustava ajankohta)
??
SM-tietokilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki
Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut:
6.-7.5.
Lohenrengas, Perniö
7.5.
Sulalampi, Espoo
13.-14.5.
Karjaanjoki, Karkkila
13.5.
Julkujärvi, Ylöjärvi
20.5.
Risulampi, Vekaranjärvi
20.5.
Nautelankoski, Lieto
20.5.
Kuusikkolampi, Jyväskylä
21.5.
Ahvenlampi (vene), Vekaranjärvi
25.5.
Mustalampi, Oulu
27.5.
Kalliojärvi, Evo
27.5.
Viinikanjoki, Parkano
28.5.
Metsänlampi (kellunrengas), Laukaa
3.6.
Nukarinkoski, Nurmijärvi
4.6.
Vantaanjoki, Espoo
10.6.
Tyrnävänjoki, Tyrnävä
10.6.
Hammonjoki, Hollola
11.6.
Survosenkoski, Jämsä
17.6.
Huopanankoski, Viitasaari
17.6.
Ahvenlampi (kelluntarengas), Vekaranjärvi
18.6.
Perhonjoki, Kaustinen
1.7.
Paimionjoki, Koski
1.7.
Valkeisjärvi (vene), Utajärvi
2.7.
Iijoki, Kipinä, Pudasjärvi
8.7.
Muuramenjoki, Muurame
9.7.
Koskelankoski, Virrat
15.7.
Kangasjärvi (kelluntarengas), Isojoki
24. Muutoksia suurkalakilpailuun
Merestä saadun taimenen (meritaimenen) suurkalarajaa laskettiin painon osalta. Uusi painoraja on 5 kiloa.
Lisäksi kalan pyyntivesistö koskevaa kohtaa tarkennettiin hieman. Suurkalakilpailuun hyväksyttävän kalan
tulee edelleen olla saatu Suomesta, mutta seuraavin tarkennuksin: ”Lisäksi hyväksytään suomen
talousvyöhykkeeltä saadut kalat, sillä edellytyksellä, että alus on lähtenyt suomalaisesta satamasta ja
palannut suomalaiseen satamaan.
Sellaista kalaa, joka on siirretty suurkalakokoisena toiseen vesistöön, ei uudelleen saatuna enää hyväksytä
suurkalarekisteriin eikä -kilpailuun. Tämä ei kuitenkaan koske kalanviljely/-kasvatuslaitoksesta istutettua
kalaa.”
Suurkalakilpailun säännöt: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=310
Suurkalan ilmoittaminen: http://vapaa-ajankalastaja.fi/suurkala/

25. 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!

