
Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2018 
 
Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. 
www.vapaa-ajankalastaja.fi. Huom! Uudistetut säännöt päivitetään SVK:n kotisivuille heti kun 
hallituksemme ovat ne hyväksyneet. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2018 ja 
2/2018. 
 
 
HUOM! Useamman kisan kilpailusarjat ja säännöt tulevat sääntömuutosten takia todennäköisesti 
muuttumaan. Uudet säännöt sarjajakoineen päivitetään SVK:n kotisivuille heti kun SVK:n hallitus 
ovat ne hyväksyneet. 
 
 
Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2019 
Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2019 kilpaillaan lauantaina 17.2.2018.  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 2018 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-ikä on 19 vuotta ja 
veteraani-ikä 55 vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden 2019 Suomessa käytävään PM-pilkkiin, 
joten karsintavuonna juniori voi olla enintään 18 vuotta ja veteraanin täytyy täyttää vähintään 54 vuotta 
vuoden 2018 aikana. Piirien ei tarvitse enää maksaa alkukarsinnoistaan veroja SVK:lle. Jokainen 
loppukilpailija maksaa paikan päällä itse osallistumismaksunsa. Loppukarsinnan osanottomaksut ovat 20 € 
aikuisten sarjoissa ja 10 € nuorten sarjassa. Kokoontumispaikkana Vierumäen Matkakeidas, valtatie-4 
varrella (Lahti-Heinola välillä). Ilmoittautuminen klo 7.00-8.30 välisenä aikana. Lisätietoja: Sami 
Kainulainen, p. 050 559 3357.  
 
Kutsu SM-kiiskipilkkiin 
SM-kiiskipilkki järjestetään 24.2. Liperin Riihilammella (osoite: Ahostie, Liperi). Kisakeskus sijaitsee noin 1 
km Liperin keskustasta Joensuuhun päin ja sinne on opastus tieltä 476. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10-
14. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella viimeistään klo 
14.30. Ennakkoilmoittautuminen 10.2. mennessä sähköpostitse juha.kosonen@liperi.fi tai postitse 
osoitteeseen: Juha Kosonen, Mäntytie 21 83100 Liperi. Ilmoittautumiseen seuran nimi ja piiri sekä 
osanottajien nimet ja sarjat sekä yhdyshenkilön yhteystiedot. Kisapaikalla myös jälki-ilmoittautuminen kisa-
aamuna klo 8.00-9.00. Ennakko-ilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu on maksettu tilille 
Liperin Urheilukalastajat FI09 5234 0340 0304 41. Viestiin merkiksi kilpailijan seura tai yksityisen 
osanottajan nimi. 
Kilpailukortit saa seuroittain kisakeskuksesta la 24.2. klo 8.00 lähtien. Ota mukaan maksukuitista kopio. 
Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 € ja nuorten sarjoissa 10 €. Kilpailualueella pilkkiminen ja 
avantojenteko on kielletty 14 vrk ajan ennen kilpailua. Lisätiedot: Juha Kosonen, p. 040 734 5908. 
 
Kutsu SM-särkipilkkiin  
Särkipilkinnän SM-kilpailut järjestetään 3.3. Kisapaikkana on Suuri-Onkamo järvi Tikkalassa Pohjois-
Karjalassa. Opastus Joensuu-Lappeenranta tieltä. Kisakeskuksen lähelle pääsee syöttämällä navigaattoriin 
osoitteen: Sintsintie 580, Rääkkylä (sieltä eteenpäin löytyy hyvät opasteet). Kaikissa sarjoissa klo 10-14 
Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella klo 14.30 
mennessä. Ilmoittautuminen sähköpostilla ennakkoon 16.2. mennessä. Jälki-ilmoittautua voi paikan 
päällä kilpailukansliassa 3.3. klo 9.00 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen on voimassa, kun osanottomaksu 
on maksettu 16.2. mennessä Pohjois-Karjalan Urheilukalastajien tilille FI2949240010628324. Viestiksi 
maksuun laitetaan SM-särki + minkä seuran tai yksityisen osanottajan puolesta maksu on suoritettu. 
Ilmoittautumiset osoitteella aatos.tekokoski@vr.fi. Ilmoittautumisessa mainittava: piiri, seura, ilmoittajan 
nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero ja osoite, kilpailijan nimi, sarja. Kilpailukortit saa seuroittain 
kilpailukeskuksesta 3.3. klo 7:30 alkaen. Ota mukaan tuloste ilmoittautumisesta, maksukuitti tai kopio siitä. 
Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, nuorten sarjoissa 10 € ja joukkuemaksut 20 €. Kilpailualueella 
pilkkiminen ja avantojen teko on kielletty 14 vrk ajan ennen kilpailupäivää. Lisätietoja: Aatos 
Tekokoski, p. 045 353 3762. 



Kutsu SM-morriin 
Mormuskoinnin SM-kilpailu järjestetään su 4.3. Joroisten Valvatusjärvellä. Kilpailukeskus Kahvila Kukkola 
vanhan 5-tien varrella. Kilpailu on avoin kaikille mormuskoinnin harrastajille. Kilpailumaksut: aikuisten 
sarjat 20 €, n15 ja n19 10 €, n12 ei maksua. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 20 €. Naisten ja nuorten 
joukkue 10 €. Ilmoittautuminen vain etukäteen 26.2. mennessä osoitteeseen ajtuomainen@gmail.com. 
Ilmoittautumisessa mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero. 
Maksu ilmoittautumisista tulee suorittaa VaPa Varkaus ry tilille FI2310443000205971 26.2. mennessä. 
Viestiksi maksuun on merkittävä seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa 4.3. kilpailukeskuksesta kisa-
aamulla klo 7.30 – 8.45. Ota mukaan maksukuitti tai sen kopio. Ajo-ohje: kilpailukeskus sijaitsee vanhan 
viitostien varrella, 4,5 km Jari-Pekka liikenneaseman kiertoliittymästä pohjoiseen (osoite: Kuopiontie 446). 
Opasteet myös pohjoisesta tuleville. Kilpailuruutujen suoja-alueet merkitään ennen sääntöjen mukaisen 
rauhoituksen alkamista ja suoja-alueen sisällä on kilpailijoilta harjoittelu ja liikkuminen kielletty.  Suoja-
alueet julkaistaan  www.vapavarkaus.net sivustolla rauhoituksen alkaessa. Lisätietoja: Antti Tuomainen, p. 
040 835 2928 tai Tapani Kurki, p. 0400 613 510. 
 
Kutsu SM-pilkin esikilpailuun  
SM-pilkin esikilpailu kisataan la 10.3. Kuusamossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat 
kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä, eli Tolpanniemen venesatamassa (Kuusamo). Kilpailuaika 
kaikissa sarjoissa on klo 10.00 -14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 annettavalla 
äänimerkillä, ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo. 15.00 mennessä. Kilpailualue sijaitsee 
Kuusamojärvellä, lähtöpaikka on Tolpanniemen venesatama. Kilpailualueesta on saatavilla karttoja 
kisajärjestäjältä 3e kappalehintaan.  
Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailutoimistossa kilpailupäivän aamuna. Osanottomaksut ovat aikuisten 
sarjoissa 20e ja nuorten sarjoissa 10e. Kalapussit jaetaan ainoastaan punnituksen yhteydessä. Lisätietoja 
antavat kilpailujohtaja Rauno Veteläinen, p. 0400 916 350 sekä varajohtaja Tapio Ojala p. 040 759 9404. 
 
Kutsu SM-lohipilkkiin  
SM-lohipilkki kilpaillaan la 17.3. Kajaanissa, Iso-Ruuhijärvellä. Kilpailuaika: klo 10-14 + 30min siirtymät. 
Kilpailukeskus sijaitsee Iso-Ruuhijärven kalatuvalla osoitteessa Ruuhijärventie 661, 87900 Kajaani. 
Osallistumismaksut: miehet ja naiset 20 €, nuoret 19v. 10 €, joukkuemaksu (3-henkilöä) 30 €. Jälki-
ilmoittautumismaksut 25 € ja 15 €. Ilmoittautumiset 15.1-3.3. Tulostettava ilmoittautumislomake osoitteessa:  
www.kainuunvapaa-ajankalastajat.fi/sm-lohipilkki2018. Maksu 3.3.2018 mennessä Kainuun Vapaa-
ajankalastajien tilille FI25 4600 0010 8855 11, viitteeksi ilmoittajan nimi. Kilpailuohjeet, säännöt ja kartta 
annetaan kilpailijoille kisakansliasta kilpailukorttien yhteydessä. Kisakanslia avoinna perjantaina klo 12.00-
20.00 Hotelli Scandic Kajanuksessa ja lauantaina kilpailukeskuksessa klo 6.00 alkaen. Tiedustelut: Mikko 
Toiviainen, p. 0400 690 025. 
 
Kilpailukutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2019 
MM-morri joukkuekarsinta vuodelle 2019 järjestetään Kouvolassa Sompasen järvellä 24-25.3. 
Kisakeskuksena toimii Sompasen P-alue osoitteessa Heinolantie 889, 45910 Kouvola. 
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 45min 
ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää, eli molemmat päivät. Kilpailuun kirjallinen 
ennakkoilmoittautuminen 19.3. mennessä osoitteeseen veskuusela@gmail.com. Osallistumismaksu 50e 
maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä 
lähempänä ruutua kielletty! 
HUOM!! Erätauoilla ruokailumahdollisuus. Paikalla Eräkokki molempina päivinä! Tiedustelut Vesa 
Kuusela, p. 0400 604 005. 
 
Kutsu SM-pilkkiin  
SM-pilkki kisataan la 7.4. Kuusamossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat osoitteessa 
Sossonniementie 94, Raatesalmi, 93600 Kuusamo. Kilpailuaika on kaikissa sarjoissa klo 10.00 -14.00. 
Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 ja maalialueelle on palattava klo. 15.00 mennessä. 
Kilpailualue sijaitsee Kuusamojärvellä.  Kilpailualueesta on saatavilla karttoja kisajärjestäjältä 3 euron 
kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun 10.3. ja SM-kilpailun 7.4. yhteydessä.  Vesialueen 



omistaja on myöntänyt luvan kilpailualueen rauhoittamiseksi pilkinnältä 24.3.-7.4. klo 10.00, eli 
kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 24.3. alkaen. Kilpailualueella suoritetaan harjoituskiellon 
aikana valvontaa järjestäjien toimesta. Kilpailutoimisto avataan pe 6.4. klo 15.00 ja se on avoinna klo 20.00 
asti. Kilpailupäivänä toimisto avataan klo 7.00. Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on 
ajtuomainen@gmail.com ja puhelin aukioloaikoina: 040 835 2928. Ilmoittautuminen verkkosivujen 
lomakkeella tai postin välityksellä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Järjestäjät toivovat ilmoittautumisen 
tapahtuvan verkkosivujen kautta. Ilmoittautumisten jälkeen lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostina tiedot 
osallistumismaksujen maksamista varten: maksun saaja, tilinumero, maksettava summa ja viitenumero. 
Ilmoittautua voi myös palauttamalla kilpailukutsun mukana SVK:n toimesta seuroille lähetetyt lomakkeet 
postitse 8.3. mennessä, osoitteella: Antti Tuomainen, Ainonkuja 4, 78400 Varkaus. Lomake tulisi täyttää 
selvällä käsialalla. Ilmoittautumisten saavuttua järjestäjälle yhteyshenkilölle lähetetään tiedot 
osallistumismaksun maksamista varten. Osanottomaksut  
aikuisten sarjoissa 20 e, nuorten sarjoissa 10 e. Joukkuemaksu miesten ja miesveteraanien sarjassa 20 e, 
naisten ja naisveteraanien sarjassa 15 e ja nuorten sarjassa 15 e. Perhesarjan maksu 20 e.  
Osanottomaksuun sisältyy kilpailukortti, kisatarra ja käsiohjelma. Kalapussit saa punnituksen yhteydessä. 
Kilpailuun voi ilmoittautua kilpailutoimistossa vielä pe 6.4. klo 15.00-20.00 ja la 7.4. klo 7.00-9.00 välisinä 
aikoina. Kaikkien jälki-ilmoittautuneiden maksut ovat aikuisten sarjoissa 30 e ja nuorten sarjoissa 15 e. 
Joukkuemuutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 7.4. klo 8.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan 
käytettävän SVK:n jäsenkorttia. Lisätietoja antavat kilpailujohtaja Rauno Veteläinen, p. 0400 916 350 sekä 
varajohtaja Tapio Ojala p. 040 759 9404.  
 


