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1. Syyskokouspäätöksiä 
Syyskokous pidettiin Kiljavanrannassa 26.11.2017. 
 
Valinnat 
Syyskokous valitsi keskusjärjestön hallituksen jäseniksi Jarmo Niitynperän (Jouni Neuvonen), Esko Ijäksen 
(Jari Jamalainen) ja Rauno Veteläisen (Mika Väänänen). 
 
Jäsenmaksut 
Vuoden 2018 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. 
 
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 2018 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 onkipäivien tai vaikkapa kalastusleirin toteuttamiseen.  
SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa seuroja hakemusten teossa. 
 
3. SVK:n toimisto on suljettuna 27.-29.12. 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toimisto on suljettu 27.-29.12. 
Toimisto on avoinna jälleen 2.1. alkaen ma-pe klo 9-16 ja puhelinpalvelu ma-to klo 9-16. 
 



4. Vapaa-ajan Kalastaja 2018 aikataulu ja järjestöilmoitukset 
Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2018:  

lehti                  aineistopäivä  ilmestymispäivä  
1   5.12.17   26.1. 
2   6.2.   29.3. 
3   10.4.   1.6. 
4   26.6.   24.8. 
5   21.8.   12.10. 
6   16.10.   7.12. 

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 2018 (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) 
Jäsenluettelo on tulostettu marraskuun lopun rekisteritilanteesta, ja siinä näkyvät seuran aktiivijäsenet. Tee 
jäsenluetteloon tarvittavat korjaukset; poistot, osoite- ja jäsenlajimuutokset sekä syntymäaika korjaukset 
vastaamaan v. 2018 perintää. Nuorisojäsenet (s.1999) siirtyvät aikuisjäseniksi v. 2018 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 2018. Postita korjattu jäsenluettelo ja toimihenkilöilmoitus järjestön jäsenrekisteriin viimeistään 15. 
tammikuuta 2018 mennessä. 
 
7. Jäsenmaksuilmoitus 2018 
Ilmoita seuralle toimitetulla omakkeella jos seuran jäsenmaksuihin on tulossa muutoksia.  Tarkista kohdat 
jäsenmaksu yhteensä ja osuus seuralle. Järjestön osuus on merkitty vastaamaan vuoden 2018 tilannetta. Palauta 
lomake järjestön jäsenrekisteriin 15. tammikuuta 2018 mennessä. 
   
8. Vuoden 2018 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. Virkistyskalastajaedustajien koulutuspäivä 19.12. 
Kalastusalueissa toimivien virkistyskalastajaedustajien koulutuspäivä järjestetään Helsingissä tiistaina 19.12. 



Paikka on Suomen Liikemiesten kauppaopisto Pasilassa, aivan rautatieaseman läheisyydessä. Tilaisuus alkaa 
klo 9:30 ja päättyy n. klo 16. 
Kaikkien kalastusalueissa toimivien virkistyskalastajaedustajien toivotaan osallistuvan tilaisuuteen. 
Tarkempi koulutuspäivän ohjelma on liitteenä. 
 
11. Opi vaikuttamaan paikallisesti -koulutus 13.12. 
Suomen Latu järjestää vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen Valo-talolla (Radiokatu 20) Helsingissä 
13.12.2017. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille. Koulutusta voi seurata myös verkosta osoitteessa 
www.suomenlatu.fi/vaikuta. 
Oheisesta linkistä löytyy lisätiedot: 
https://www.suomenlatu.fi/uutiset/vaikuta/ulkoilu-kuuluu-kaikille-opi-vaikuttamaan-paikallisesti.html 
 
12. Valtakunnallinen kalastuspäivä loppuu SVK:n osalta 
SVK:n hallituksen päätöksellä keskusjärjestö irtaantuu Valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyistä ensi 
vuodesta (2018) alkaen. Syy irtaantumiseen ovat mm. talkoolaisten paikoittainen uupumus sekä tapahtuman 
vaikuttavuuden hiipuminen. Kalatalouden Keskusliitto jatkaa hankkeen parissa omin päin. SVK:n piirit ja seurat 
voivat halutessaan hakea avustusta alueellisten tapahtumien järjestämiseksi jatkossakin, mikäli toiminta 
katsotaan paikallisesti mielekkääksi. Keskusjärjestö kiittää kaikkia näinä kaikkina vuosina kyseisen 
hankkeen parissa työskennelleitä talkoolaisia ja puuhahenkilöitä! 
SVK jatkaa vuorostaan kovaa uurastustaan nuorisotyön saralla uusia ja entistä tehokkaimpia keinoja etsien ja 
uusia polkuja hyödyntäen, tuloksellisuutta ja työn vaikuttavuutta silmällä pitäen.  
 
13. Valtakunnalliset leirit 2018 
Nuoriso- ja perhetoimikunta etsii leirinjärjestäjiä vuoden 2018 nuorten pilkkileirille sekä toiselle kesäleirille. 
Toisen kesäleirin järjestämisoikeus on jo myönnetty Kainuuseen Hossassa pidettäväksi.  
 
Leirien tulee olla kaikille avoimia ja kesäleirille 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 15.12.2017 mennessä osoitteeseen janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi.  
Mukaan tulee liittää tieto leiripaikasta ja alustava leiriajankohta. Eduksi on pieni kuvaus leirin tulevasta 
ohjelmasta ja kalastusmahdollisuuksista. Lisätiedustelut Janne Rautanen puh. 0400 946 968. 
 
14. 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 14.2.2018 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.  
 
15. Vuoden Vapaa-ajankalastaja 
Muistutamme, että Vuoden Vapaa-ajankalastaja valitaan jälleen vuodenvaihteen jälkeen. Jokaista vapaa-
ajankalastajapiiriä 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 kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille, p. 045 110 2126 tai marcus.wikstrom@vapaa-
ajankalastaja.fi, kuluvan vuoden loppuun mennessä! 
 
16. Tapahtumia 2018 
21.4. SVK:n kevätvuosikokous  
9.6. Vapapäivä, tapahtumia eri puolilla Suomea Metsähallituksen kohteissa 
22.-24.11. SVK:n syysvuosikokous ja -neuvottelupäivä, Viking Line 
 



17. Messut vuonna 2018 
Keskusjärjestö osallistuu omalla osastollaan seuraaville messuille: Pohjanmaan Suurmessut 7.-.8.4., 
Lapsimessut Helsingissä 20.-22.4., Lapin Erämessut 10.-13.5. sekä Riihimäen Erämessut 7.-10.6.  
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. 
 
18. Kilpailukalenteri 2018 
Kansalliset kilpailut: 
17.2. Pilkkimaajoukkueiden loppukarsinta, paikka salainen 
24.2. SM-kiiskipilkki, Riihilampi, Liperi 
3.3. SM-särkipilkki, Suuri-Onkamo, P-Karjala 
4.3. SM-mormuskointi, Valvatusjärvi, Joroinen 
10.3. SM-pilkin esikisa, Kuusamojärvi, Kuusamo 
17.3. SM-lohipilkki, Iso-Ruuhijärvi, Kainuu 
24.-25.3. MM-morrin loppukarsinnat vuodelle 2019, Kouvola 
?? SM-perhonsidontakilpailu, ajankohta ja paikka vielä auki 
7.4. SM-pilkki, Kuusamojärvi, Kuusamo 
21.4. SM-rautupilkki, Tuulispääjärvi 
16.6. SM-kelluntarengas, Vekaranjärvi, Ahvenlampi 
7.-8.7. SM-kilpaonki, Huittinen (alustava ajankohta) 
14.7. SM-heittouistelu, Liperi 
15.7. SVK:n mestaruusvetouistelu, Liperi 
21.7. SM-soutu-uistelu, Haapavesi, Ruokolahti 
4.-5.8. Naisten SM-perho, Kuusamo 
4.-5.8. Senioreiden SM-perho, Kuusamo 
5.8. SM-onki, Saimaan kanava 
11.-12.8. Perhokalastuksen SM-joukkuekisa, Kuhmo 
11.-12.8. Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 1/2, Lempäälän kanava 
17.-19.8. Perhokalastuksen SM-finaali, Taivalkoski 
18.8. SM-Veneonki, Piipsjärvi, Oulainen 
25.8. Nuorten SM-perhokalastuskilpailu, Hammonjoki, Hollola 
1.-2.9. Nuorten SM-toimintakilpailu, Lounais-Suomi (tarkempi paikka vielä auki) 
?? Epävir. MM-tuulastus, Hartola (alustava paikka, ajankohta vielä auki)  
?? SM-tuulastus, Hartola (alustava paikka, ajankohta vielä auki) 
23.9. SM-laituripilkki, Lohja, Etelä-Suomi  
29.-30.9. Onkimaajoukkueiden loppukarsinta 2/2, Kolun kanava  
10.11. SM-tietokilpailu, paikka vielä auki 
 
Perhokalastuksen SM-karsintakilpailut (alustavat tiedot): 
Perniö Lohenrengas  5.-6.5.2018 
Espoo Sulalampi  10.5.2018 
Oulu Mustalampi  10.5.2018 
Ylöjärvi Julkujärvi  12.5.2018 
Keuruu Valkeinen (vene) 13.5.2018 
Vekaranjärvi Risulampi  19.5.2018 
Vekaranjärvi Ahvenlampi (vene) 20.5.2018 
Lieto Nautelankoski 26.5.2018 
Oulu Mustalampi (kellu) 26.5.2018 
Jyväskylä Kuusikkolampi  27.5.2018 
Nurmijärvi Nukarinkoski 2.6.2018 
Tyrnävä Tyrnävänjoki  2.6.2018 
Espoo Vantaanjoki  3.6.2018 
Iisalmi Pitkäkoski  3.6.2018 
Hollola Hammonjoki  9.6.2018 
Karkkila Karjaanjoki  10.6.2018 
Jämsä Survosenkoski 10.6.2018 
Viitasaari Huopanankoski 16.6.2018 
Kivijärvi Heikinlampi  17.6.2018 
Vekaranjärvi Ahvenlampi (kellurengas) 16.6.2018 



Kerimäki Kannantakainen (kellu) 29.-30.6.2018 
Koski Paimionjoki  30.6.2018 
Pudasjärvi Iijoki, Kipinä  30.6.2018 
Utajärvi Valkeisjärvi (vene) 1.7.2018 
Virrat Koskelankoski 1.7.2018 
Muurame Muuramenjoki 7.7.2018 
Kuhmo Pajakka, Akon ja Saarikoski, 7.7.2018 
Kuhmo Syväjärvi (vene) 8.7.2018 
Isojoki Kangasjärvi (kellurengas) 14.7.2018 
 
Kansainväliset kilpailut: 
17.-18.3. MM-morri, Temirtau/Lake Samarkandskoye, Kazakstan 
14.4. PM-pilkki, Luulaja, Ruotsi 
5.-11.6. EM-Perhokalastus, Tsekki 
16.-17.6. Veteraanien MM-onki, Kroatia 
23.-24.6. Seurajoukkueiden MM-kilpaonki, Unkari 
21.-22.7. EM-kilpaonki, Slovenia 
24.-25.8. Naisten MM-kilpaonki, Puola 
8.-9.9. Miesten MM-kilpaonki, Portugali 
17.-23.9. MM-Perhokalastus, Trentino, Italia 
 
19. Tulevat SM-kilpailut 
Tietoa tulevista kilpailuista löytyy oheisesta liitteestä. 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. 
 
20. Suurkalarekisteri ja -kilpailu 
Vuoden suurkalastaja on SVK:n jäsenille suunnattu uusi kilpailu. 
Vuodesta 2017 lähtien palkitaan vuoden ansioitunein suurkalojen pyytäjä Vuoden Suurkalastaja-tittelillä. 
Kriteerinä toimii SVK:n suurkalakilpailuun vuoden aikana ilmoitettujen vapautettujen suurkalojen lukumäärä. 
Lopputulokseen lasketaan kolme suurkalaa per laji kalastajaa kohden. Jokaisesta kalasta saa yhden pisteen, eli 
yhdestä lajista voi saada kokoon maksimissaan kolme pistettä. Vuoden Suurkalastajaksi julistetaan se, joka on 
vuoden aikana saanut eniten pisteitä. 
Kalojen tulee olla saatu 1.1. – 31.12.2017 välisenä aikana. Titteliä voivat tavoitella kaikki SVK.n jäsennumeron 
omaavat henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuonna 2017. 
Vuoden Suurkalastaja-tittelin saajat palkitaan kalastusvälineillä täydennettynä Rapalan Urban Back-repulla 
(nuorten sarja) ja Rapalan Limited Series Magnum-viehelaukulla (aikuisten sarja). Rapala-rahasto – 
Urheilukalastuksen asialla (rahasto.rapala.fi) on palkintojen lahjoittaja. 
 
Suurkalan voi ilmoittaa sähköisesti osoitteessa: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus/ 
Tulostettava suurkalan ilmoituslomake: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/tulostettava-suurkalan-
ilmoituslomake/ 
Suurkalakilpailuun on tehtävä ilmoitus yhden (1) kuukauden kuluessa pyyntihetkestä, tai viimeistään seuraavan 
vuoden tammikuun loppuun mennessä. 
Suurkalan rekisteröintiä varten voi ilmoituksen tehdä myöhemminkin, ilman aikarajaa. Suurkalarekisteriin 
otetaan vain 2000-luvulla saatuja kaloja. 

21. 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!  
 
 
Terveisin Jaana Vetikko, Markku Marttinen, Olli Saari, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne 
Tarkiainen, Juha Ojaharju, Mika Oraluoma, Janne Antila, Jaana Piskonen ja Tarja Lehtimäki 
 


