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1. Syysneuvottelupäivät ja -vuosikokous 24.-26.11.  
Syysvuosikokous pidetään sunnuntaina 26.11. Kiljavanrannassa, osoite Kotorannantie 49, 05250 Kiljava. 
Syysneuvottelupäivä järjestetään samassa paikassa lauantaina 25.11. ja sen pääaiheena on kilpailutoiminta. 
Syysneuvottelupäivään kutsutaan syyskokousedustajien lisäksi myös muita asiasta kiinnostuneita.  
 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusjärjestön jäsenet (vapaa-ajankalastajapiirit ja perustajajäsenet) voivat tehdä 
esityksiä syyskokouksen päätettäväksi. Mikäli seurasi haluaa tehdä esityksen kokouksen päätettäväksi, tulee se 
hyvissä ajoin esittää alueesi vapaa-ajankalastajapiirille. Piirin tulee toimittaa mahdollinen esitys SVK:n 
hallitukselle viimeistään 26.10.  
 
2. Kalastusohjaajat seurojen apuna 
Lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämistä varten on SVK palkannut kalastusohjaajia eri puolille Suomea. 
Nuorisotyöhön panostavien kalastusseurojen kannattaa olla yhteydessä kalastusohjaajiin tapahtumien 
järjestämiseksi ja uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Ohjaajien yhteystiedot löytyvät: http://www.vapaa-
ajankalastaja.fi/yhteystiedot/ 
 
3. SVK:n hankkeissa tapahtuu 
- Lähelle kalaan -hanke jalkautuu Lahden Kalamarkkinoille 16.-17.9. Osastollamme esitellään Lahden 
lähikalastusmahdollisuuksia, lisäksi kalastusohjaajat ja talkooväki järjestävät lapsille ja muillekin halukkaille 
ongintaa. 
- Lähelle kalaan -hanke järjestää Street fishing -kisan Helsingissä 30.9. kello 15-18. Tarkemmat tiedot kilpailusta 
löytyvät osoitteesta http://www.fisuun.fi/tapahtuma/street-fishing-helsinki-helsinki-30-09-2017  
- Koolla on väliä -hankkeen supersuosittu Haukikellunta 2017 käydään koko maan laajuisena "virtuaalikisana" 
14.10. Kilpailupaikat täyttyivät alta aikayksikön, mutta kilpailua voi seurata osoitteessa http://www.vapaa-
ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukikellunta2017/ 
 
4. Valtakunnalliset leirit 2018 haussa 
Nuoriso- ja perhetoimikunta etsii leirinjärjestäjiä vuoden 2018 nuorten pilkkileirille sekä kahdelle 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 1 000-1500 €/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 30.11.2017 mennessä osoitteeseen janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi.  
Mukaan tulee liittää tieto leiripaikasta ja alustava leiriajankohta. Eduksi on pieni kuvaus leirin tulevasta ohjelmasta 
ja kalastusmahdollisuuksista. Lisätiedot: Janne Rautanen puh. 0400 946 968. 
 
 



5. Kalakiva – kerhotuki 
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 
 
6. Kutsu ohjaajatreffeille sekä Nuori vetäjä-koulutukseen 29.-30.9. 
SVK:n nuoriso- ja perhetoimikunta kutsuu nuorisotoiminnasta kiinnostuneet itäisen alueen Ohjaajatreffeille! 
Tilaisuus on suunnattu erityisesti vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja perhetoimikuntien jäsenille sekä seurojen 
nuorisotoimijoille. Myös kummit ovat tervetulleita. 
Ohessa järjestetään myös Nuori vetäjä-koulutuksen ensimmäinen osio, joten kaikki innokkaat 16-20-vuotiaat 
nuoret mukaan koulutukseen! 
Koulutus järjestetään Höytiäisen Helmessä 29.-30.9. (Riihilahdentie 9, 81120 Katajaranta). 
Lisätietoa Janne Tarkiaiselta janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi p. 044 5479116 tai Janne Rautaselta. 
 
7. Vapaa-ajankalastajan kalenteri 2018 ilmestyy lokakuussa 
Vapaa-ajankalastajan kalenteri tarjoaa tuttuun tapaan vapaa-ajankalastajan tarvitsemia tietoja monipuolisesti ja 
tiiviissä muodossa. Vuoden 2018 kalenteri kertoo mm. raksiuistelusta, ahvenen jigauksesta, kaikuluotaimen 
käytöstä pilkinnässä, vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta ja paljon muusta. Kaikki harrastuksesi tärkeät 
yhteystiedot ja päivämäärät, kalastajan solmut, otteita kalastuslaista, kalanimi- ja ennätyskalalistat sekä kalojen 
ottipäivät löytyvät kalenterista. 
Oman Vapaa-ajankalastajan kalenterisi voit tilata hintaan 11 euroa. Tilatessasi niitä myyntiin vähintään 10 
kappaletta, laskutamme vain 9 euroa/ kalenteri. Vuoden 2018 kalenteri ilmestyy lokakuun alussa. Tilauksen voit 
tehdä SVK:n toimistoon vaikka heti esim. käyttämällä oheista tilauslomaketta. 
 
Kala- ja eräseuroille myyntikilpailu! 
Eniten Vapaa-ajankalastajan kalenteria 2018 myynyt seura palkitaan 120 euron arvoisella tavarapalkinnolla, jos 
myynti ylittää 200 kalenteria ja 60 euron tavarapalkinnolla, jos myynti jää alle 200 kalenterin. Toiseksi eniten niitä 
myynyt seura palkitaan 60 euron tavarapalkinnolla. Kaikki myyntikilpailuun osallistuneet seurat osallistuvat 60 
euron arvoisen tavarapalkinnon arvontaan. Kilpailuaika on kalenterin ilmestymisestä 31.1.2018 saakka. 
 
8. E-laskulla (sähköinen lasku) jäsenmaksun maksaminen on helppoa! 
Saat maksettavan jäsenmaksulaskun tiedot suoraan verkkopankkiisi; sinun tarvitsee vain tarkistaa tiedot ja 
vahvistaa lasku maksuun. Halutessasi voit myös asettaa maksulle automaattisen maksatuksen. 
E-laskun käyttöönotolla laskun tietoja ei tarvitse näppäillä, virhemahdollisuudet poistuvat, lasku ei katoa, lasku 
menee maksuun eräpäivänä tai haluttuna maksupäivänä. E-lasku on nopea, helppo ja vaivaton tapa maksaa lasku. 
 
Näin teet e-laskusopimuksen 
1. Siirry laskuttajaluetteloon verkkopankissasi 
2. Valitse laskuttaja, jolta haluat tilata e-laskun (Hae laskuttajan nimellä Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö tai Y-tunnuksella 1644332-4) 
3. Tee e-laskusopimus (tarvitset jonkin aikaisemman jäsenlaskumme viitenumeron) 
    
Näin maksat e-laskun 
1. Klikkaa e-laskun saapumisilmoitusta 
2. Tarkista laskun tiedot 
3. Vahvista ja hyväksy lasku pankkitunnuksillasi 
  
Vinkki! Saat aina uudesta e-laskusta ilmoituksen verkkopankkiisi, mutta voit lisäksi tilata siitä erillisen 
ilmoituksen sähköpostiisi tai matkapuhelinnumeroosi. 
 
9. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta 
SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita jäsenet voivat hyödyntää jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät kotisivuilta 



www.vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut sekä lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => Matkailun 
jäsenetuja. 
 
10. Vuoden 2018 SM-kisat haettavissa 
SVK:n kilpailutoimikunta jaostoineen muistuttaa piirejä ja seuroja SM-kisojen hakuprosessista ja suorastaan 
yllyttää olemaan asian suhteen aktiivinen! Suurin osa vuoden 2018 kisoista ovat edelleen ns. vapaana, 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 kokouksissaan, eli kerran kaksi vuodessa. 
Ensi vuoden kisahakemusten – lajista riippumatta – piti olla jaostoilla viimeistään 31.8. mutta vähäisten anomusten 
johdosta aikaa jatketaan syyskuun loppuun. 
 
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, SM-laituripilkki, SM-lohipilkki ja SM-särkipilkki. 
 
12.Tulevat SM-kilpailut  
 
Epävirallinen MM-tuulastus 
Epävirallinen MM-Tuulastus Pieksämäellä Pieksänjärvellä, Hietamäen osakaskunnan alueella perjantaina 15.9. klo 
20-24. Kilpailukeskus Anolan Laavu, Pieksämäki. 
Ilmoittautumiset paikan päällä klo 17 alkaen. Järjestäjä Team Jytkyn Pyytäjät Ry. Tiedustelut Ilkka Minkkinen, p. 
040 718 0550 tai Ville Sipinen, p. 044 370 2416. 
 
SM-tuulastus 
SM-Tuulastus Pieksämäellä Naarajärvellä lauantaina 16.9. klo 20-24. Kilpailukeskus Lomatrio, Kangasniementie 
18, 76850 Naarajärvi (www.lomatrio-koskelo.fi/). Leirintäalueella majoitusmahdollisuus. Ilmoittautumiset paikan 
päällä klo 17 alkaen. Järjestäjä Team Jytkyn Pyytäjät Ry. Tiedustelut Ilkka Minkkinen, p. 040 718 0550 tai Ville 
Sipinen, p. 044 370 2416. 
 
SM-laituripilkki 
Laituripilkinnän SM-kisat Salon Teijolla, Matildan venesatamassa la 23.9. alkaen klo 10. Paikkojen arvonta klo 9. 
Matilda sijaitsee Salon/Halikonlahden itäisellä rannalla, osoitteessa Ruukinrannantie 6. Opastus Salo-Teijo-Matilda 
tieltä. Ilmoittautuminen ennakkoon seurakohtaisesti 11. 9. mennessä. Vapaamuotoiseen ilmoitukseen: 
kilpailijat/sarjat sekä ilmoittajan nimi ja yhteystietona puh. Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostitse; 
jormajantunen@luukku.com tai postitse; Jorma Jantunen, Pormestarinkatu 6 D 114, 20750 Turku. Jälki-
ilmoittautuminen kisapaikalla ei ole mahdollista. Osallistumismaksut: nuoret 10 € ja aikuiset 20 € L-S piirin tilille 
FI15 5710 5220 0733 23 . Viitteeksi: SM-laituri 2017 + seura. Tiedustelut: Jorma Jantunen, p. 050 309 1496 tai 
Jarmo Niitynperä, p. 040 542 7057. 
 
SM-tietokisa  
Kilpailut järjestetään Sepänkeskuksessa, (osoite: Kyllikinkatu 1) Jyväskylässä 11.11. klo 14 alkaen. Mestaruudet 
ratkaistaan nuorten (alle 18v.) sekä aikuisten sarjassa. SM-tietokilpailuun piirien osallistumista rajoitetaan 
seuraavasti:  
nuorten sarja: kaksi parasta joukkuetta pääsee finaaliin. 
yleinen sarja: kaksi parasta joukkuetta pääsee finaaliin.  
Huom! Nuorten sarjaan on tänäkin vuonna varattu omat kysymyksensä, ja vaikeusaste on kohdistettu 
vastaamaan ko. sarjaa. Kilpailuun ilmoittaudutaan ennakkoon 18.11. mennessä sähköpostitse 
marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi tai postitse osoitteeseen: SVK / Marcus Wikström, Vanha Talvitie 2-6 
A 11, 00580 Hki. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen jäsenet sekä seura ja piiri, jota joukkueet 
edustavat.  



 
Kulkuyhteydet: Reittiohje rautatieasemalta Sepänkeskukseen: http://goo.gl/maps/loja2.  
 
Tietoa Sepänkeskuksesta (Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä): http://www.kyt.fi/index.php/sepankeskus/ 
 
Kartta: http://goo.gl/maps/uRwnd 

Huom! Kilpapaikalla EI ole ruokailumahdollisuutta. Keski-Suomen vkp on alustavasti luvannut myydä pullakahvia 
paikan päällä. Kisapaikan läheisyydestä löytyy lisäksi sekä ruokapaikkoja että kahviloita. Lisätietoja: Marcus 
Wikström p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi. 
 
Kalaisaa syksyä ja kireitä siimoja!  

Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne Tarkiainen, 
Juha Ojaharju, Olli Saari, Mika Oraluoma, Jaana Piskonen ja Tarja Lehtimäki 
 


