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1. SVK:n kevätkokous  

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous järjestetään perjantaina 21. päivä huhtikuuta klo 

16.30 alkaen Varalan Urheiluopistolla, Tampereella. SVK:n hallitus sallii kevätkokoukseen osallistumisen 

vaihtoehtoisesti etäyhteyden avulla, samalla kokouksen seuraaminen mahdollistetaan kaikille jäsenille 

(ennakkoilmoittautuminen vaaditaan). 

Asia, jonka seura tai vapaa-ajankalastajapiiri haluaa kevätkokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, tulee esittää 

SVK:n hallitukselle 30 päivää ennen kevätkokouksen pitämistä. Mikäli seuranne haluaa jonkin asian 

kevätkokouksen käsittelyyn, se on syytä hyvissä ajoin esittää omalle vapaa-ajankalastajapiirille, joka päättää sen 

esittämisestä kevätkokouksen käsiteltäväksi. 

Kevätkokouksen jälkeen pidetään Varalassa 22.–23.4. Piiritreffit, jonka osallistujamäärä rajataan kolmeen 

henkilöön piiriä kohden. Piiritreffien aiheet tarkentuvat myöhemmin. 

 

2. SVK:n jäsenedut löydät kotisivuilta 

SVK:lla on runsaasti jäsenetuja, joita henkilöjäsenet voivat hyödyntää jäsenkortin avulla. Jäsenedut löytyvät 

kotisivuilta vapaa-ajankalastaja.fi => Järjestö => Jäsenedut, ja lisäksi matkailun jäsenedut => Matkailu => 

Matkailun jäsenetuja. 

 

3. Jäsenasiaa 

Muistutamme, että osoitteenmuutokset pitää ilmoittaa SVK:n jäsensihteerille tarja.lehtimaki@vapaa-

ajankalastaja.fi. Emme saa niitä muuta kautta. Näin saamme jäsenille jäsenlaskut ja lehdet oikeaan osoitteeseen. 

Muistattehan myös, että jäsenmaksulaskun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus, vaan jäsenen erosta on 

aina ilmoitettava. 

 

4. Seurojen toimihenkilöt 

Muistattehan, että seuranne toimihenkilöiden pitää olla myös SVK:n jäseniä. Tietoturvamääräysten vuoksi 

emme saa ylläpitää jäsenrekisterissämme kuin jäsenyyteemme liittyviä tietoja. Toimihenkilötiedon 

ylläpitäminen ei onnistu, jos seuran toimihenkilö ei ole myös keskusjärjestön jäsen. Toimihenkilö, joka ei ole 

SVK:n jäsen, ei voi myöskään saada seuran jäsenraportteja, koska hänet katsotaan ulkopuoliseksi henkilöksi. 

 

 



5. Jäsenrekisteriuudistus etenee suunnitellusti 
Vapaa-ajankalastajien jäsenrekisteriuudistus etenee suunnitellusti. Joulukuun käyttöönoton jälkeen jäsenistö ja 

lehtitilaajat ovat saaneet laskuja, jotka on tehty uudella Sense -rekisterillä. Rekisteriin kytketty jäseneksi 

liittymislomake on myös otettu käyttöön ja se on otettu positiivisesti vastaan. Voit käydä vilkaisemassa 

lomaketta SVK:n sivuilla osoitteessa vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys/.  

Liittymislomakkeesta on nyt saatavilla myös seurakohtainen versio, jolla voi liittyä vain yhteen seuraan (kuten 

juuri sinun seuraasi). Tämä seurakohtainen liittymislomake on tällä hetkellä pilottikäytössä muutamissa 

seuroissa. Jatkossa se on saatavilla jokaiselle keskistetyssä jäsenmaksulaskutuksessa mukana olevalle yli 350 

seuralle. 

Seurakohtainen liittymislomake mahdollistaa myös ketterän QR-koodin käytön seuran viestinnässä. 

Liittymislomakkeesta voi tehdä QR-koodin, jonka voi liittää vaikkapa seuran tapahtumailmoitukseen. 

Kaikissa liittymislomakkeissa on veloituksetta ja SVK:n tarjoamana verkkomaksutoiminnallisuudet mukana. 

Liittymislomakkeilla on mahdollista myös jäädä odottamaan laskua, jos liittyjä ei halua maksaa jäsenmaksuaan 

verkkomaksuna heti. 

Liittymislomakkeilla liittyneet henkilöt ilmestyvät automaattisesti SVK:n yhteiseen Sense -rekisteriin 

hakemuksina. Kun liittyjän hakemus on hyväksytty, hän on jäsen. Tässä vaiheessa jäseneksi hyväksymisen 

hoitaa SVK:n toimisto, mutta tulevaisuudessa rekisterin seurakäyttäjäoikeuksia voidaan laajentaa siten, että 

seurakäyttäjät voivat itse hyväksyä omaan seuraansa liittyjät.  

Seurojen jäsenasioiden hoitajien koulutus Sense -rekisteriin aloitetaan kevään aikana. Koulutuksista tiedotetaan 

SVK:n kanavissa lähiaikoina. Seuraa tilannetta! 

Sense -rekisteriin liittyvä SVK:n oma mobiiliapplikaation ensimmäinen demoversio on myös jo koekäytössä. 

Mobiilipalvelussa on jäsenten sähköinen jäsenkortti, jäsenetuja, linkit tärkeimpiin viestintäkanaviin sekä oma 

uutis- ja tiedotepalsta. Applikaatiolla pääsee myös tekemään omien yhteystietojensa päivittämisen tai 

täydentämisen Sense -rekisteriin. 

 

6. Muistattehan ottaa jäsenseuralogon käyttöön 

Järjestömme uuden toimintastrategian mukaisesti kehitämme myös yhteistä tunnusmerkistöä, jonka avulla 

viestimme ja vahvistamme asemaamme Suomen vaikuttavimpana kalastusperheenä.  

Liitteenä jäsenseurojemme käyttöön tarkoitettu JÄSENSEURA-logo. Logoa käyttämällä viestitätte olevanne 

Suomen Vapaa-ajankalastajien jäsenseura ja kuuluvanne yhteiseen jäsenperheeseemme.  

Voitte käyttää uutta JÄSENSEURA-logoa esim. nettisivuillanne, osana Facebook-profiilinne kansikuvaa (ei 

kuitenkaan profiilikuvana) ja seuranne erilaisissa niin sähköisissä kuin printtimateriaaleissa esim. 

jäsenhankinnan materiaaleissa, kilpailukutsuissa, tapahtumailmoituksissa, kokouskutsuissa jne.  

Parhaimmillaan JÄSENSEURA-logo tukee visuaalista viestiänne oman seuralogonne rinnalla.  

 

7. Fisuun apuohjaajien koulutus 

Suomen Vapaa-ajankalastajat kouluttaa tapahtumiin, leiri- ja kerhotoimintaan apuohjaajia, jotka vastaavat 

yhdessä muiden järjestäjien kanssa toiminnan suunnittelusta sekä järjestämisestä. Apuohjaajiksi kaivataan 14–

18-vuotiaita kalastuksesta kiinnostuneita nuoria, jotka haluavat oppia uusia asioita sekä taitoja, joista on hyötyä 

myös muualla elämässä.  

Koulutus on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käydään läpi leiriolosuhteissa toiminnan erityispiirteitä, 

opetellaan erilaisia askartelutaitoja ja tutustutaan keinoihin, joilla innostetaan uusia harrastajia kalastuksen 

saloihin. Toisessa osassa koulutettava osallistuu apuohjaajana käytännön toimintaan tapahtumassa, kerhossa tai 

leirillä. Molemmat osat käytyään koulutettava saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta ja on valmis toimimaan 

apuohjaajana valtakunnallisissa tai alueellisissa tapahtumissa.  

Apuohjaajakoulutus järjestetään 26.5.–28.5. Päijät-Hämeessä Arramajan leirikeskuksessa (Arramajantie 338, 

Immilä, 16100 Uusikylä) Ilmoittautuminen koulutukseen: Fisuun.fi/ tapahtumat 7.5. mennessä. Lisätietoja 

koulutuksesta: janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi tai 044 547 9116 

Koulutus on osallistujille maksuton. Keskusjärjestöön kuuluville osallistujille maksetaan korvausta 

koulutusmatkoista syntyneisiin kuluihin esim. linja-auto- sekä junamatkakuluihin. Myös jatkokuljetus Lahden 

rautatie- ja linja-autoasemalta leirikeskukseen järjestyy. Koulutuksen aikana kalastamme heittäen Arrajärvellä, 

tarkempaan ohjelmaan aikatauluineen pääsee tutustumaan ilmoittautumislomakkeen kautta fisuun.fi-sivuilla. 

Koulutukseen otetaan 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tervetuloa koulutukseen! 

 

8. Fisuun-nettisivut, kalastuskerhot ja tapahtumat julkisiksi 

Muistattehan ilmoittaa omat nuorisotapahtumanne tai kalakerhonne Fisuun-sivuille tapahtumalomakkeen kautta, 

jotta alueenne nuoret ja perheet löytävät mukaan tapahtumiinne.  

      

9. Lapset aloittavat kesän jälleen kalastuksella, Vapapäivä 10.6. 

SVK yhteistyössä Metsähallituksen kanssa järjestää lauantaina 10.6. klo 10-15 kaikille alle 18-vuotiaille 

ilmaisen kalastustapahtuman Vapapäivän kaikkiaan kahdellatoista Metsähallituksen virkistyskalastuskohteella. 

https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/henkilojasenyys/
mailto:janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi


Opastettujen kohteiden lisäksi nuorilla on mahdollisuus kalastaa muuallakin Metsähallituksen kalastuskohteissa 

ilmaiseksi 10.6. vuorokauden ajan. 

Katso myöhemmin keväällä lopulliset kohteet sekä lisätietoja tapahtumasta fisuun.fi ja Facebook@vapapäivä. 

 

Vapapäivän kohteet ovat (alustava tieto): 

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, Ruunaa Neitikoski 

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 

 

10. Fisuun valtakunnalliset leirit  

 

Fisuun uisteluleiri 

Nuorten uisteluleiri järjestetään tänä vuonna Tornionjoella 3.–9.7. Leiripaikkana toimii Juoksengin vanha koulu 

osoitteessa Rantatie 2, 95640 Juoksenki. Uistelemisen lisäksi leirillä kalastetaan harjusta heittäen sekä tehdään 

pieniä retkiä alueella oleviin erilaisiin kohteisiin.  

Leirin hinta on 140 € SVK. n jäsenelle, ei jäsenelle 170 €. Hinta sisältää majoituksen omilla liinavaatteilla, 

ruokailut, askartelumateriaalit, kuljetukset ennalta sovituista paikoista sekä ohjatun kalastuksen. Leirikohteeseen 

lähtee 2 autoa Etelä-Suomesta, yksi Mikkelistä ja yksi Imatralta. Leiriläisiä otetaan kyytiin myös matkan 

varrelta. Leirille mahtuu mukaan 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, leiri on tarkoitettu 14–20-vuotiaille. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.5. mennessä fisuun.fi sivujen kautta. Lisätietoja leiristä voi kysellä Janne 

Tarkiaiselta puh. 044 547 9116 tai janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi. Kriteerinä leirille pääsyyn, on 

soututaito soutuveneellä.  

   

Fisuun perholeiri 

Kajaanin Perhokerho ry, Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry ja SVK järjestävät perholeirin päiväleiritoimintana 

15.–16.6. Kajaanissa. Leiri on suunnattu alle 18-vuotiaille ja sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmille 

perhokalastajille. Leirillä kalastetaan torstaina Torvenkoskella Ristijärvellä ja perjantaina Isolla Ruuhijärvellä 

Kajaanissa. Kokoontuminen molempina aamuina ABC Kajaanin pihassa, josta leiriläiset kyyditetään järjestäjän 

toimesta kohteisiin. Paluu samaan paikkaan päivän päätteeksi n. klo 16.00. 

Leirin hinta on 20 € SVK. n jäsenelle, ei jäsenelle 30 €. Leirille mahtuu mukaan 10 ensimmäiseksi 

ilmoittautunutta, joten nyt kannattaa olla nopea. Ilmoittautuminen viimeistään 31.5.2023 mennessä fisuun.fi-

sivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Lisätietoja leiristä voi kysellä Matti Kuljulta puh. 050 369 7667 tai 

matti.kulju@vapaa-ajankalastaja.fi. 

 
Päiväleirit (5.6.–9.6.) 

SVK jatkaa viisipäiväisten päiväleirien järjestämistä myös tulevana kesänä. Päiväleirejä järjestetään Etelä-

Suomessa, Lounais-Suomessa, Kainuussa ja Etelä-Karjalassa. Päiväleirillä retkikohde muuttuu jokaisena 

leiripäivänä, joten tylsää hetkeä ei leirillä ole, eikä tule. Kalastuksen lisäksi leirillä tutustutaan uusiin kavereihin, 

retkeillään ja opitaan uusia erätaitoja. Osallistujia leirille otetaan max. 15/ leiri. Leirit on tarkoitettu 10–15-

vuotiaille. Arkiviikon kestävän leirin hinta on 100 € SVK:n jäsenille, muille 120 €. 

Tarkempaa tietoa ja ilmoittautuminen Fisuun.fi/ tapahtumat. 

 

Näiden leirien lisäksi tulossa on myös iso määrä piirien sekä seurojen leirejä avovesiaikana. Kaikista leireistä 

parhaiten saa tiedon seuraamalla fisuun sivujen tapahtumaosiota, fisuun.fi/tapahtumat/ leirit. 

http://fisuun.fi/
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11. Mitalisarjoja lasten, nuorten ja perheiden kalastuspäiviin! 

SVK jakaa edelleen mitaleja nuorten ja perheiden kalastuspäiviin, joiden tavoitteena on innostaa lapsia, nuoria 

ja perheitä kalastusharrastuksen pariin. Kalastuspäivän voi järjestää minkä tahansa kalastusmuodon ympärille, 

mutta lasten sekä nuorten kestosuosikkeja ovat onkiminen ja heittokalastus. Tapahtuman yhteydessä kannattaa 

myös markkinoida seuran muita tapahtumia sekä jäsenyyttä. Muistattehan myös, että alueellenne palkattuja 

lasten ja nuorten kalastusohjaajia voi pyytää tapahtumiin järjestämään toimintaa.  

Näkyvyyttä kun ei ole koskaan liikaa, tapahtumiin kannattaa myös pyytää paikallismedian edustajia tekemään 

juttua tapahtumasta sekä oman seuran toiminnasta. Tilaisuuksien markkinointi nykyään toimii helpoiten 

erilaisten somekanavien kautta. Esimerkiksi paikkakunnalla toimivat facebookin puskaradiot ovat hyvä keino 

saada levitettyä tietoa suurille ihmismäärille. Tapahtumista tulisi tehdä myös tapahtumailmoitus fisuun.fi -

sivuille, jotta tapahtumanne saadaan näkyviin valtakunnalliselle tapahtumakartalle. Ilmoittaessanne tapahtumaa, 

laittakaa kohtaan ”tarvikepyyntö SVK:lle” maininta tarvitsemienne mitalisarjojen määrästä (max. 4 

sarjaa/tapahtuma). Mitaleja voi tilata myös sähköpostilla sekä puhelimella. Lisätietoja onki- ja perhepäivistä voi 

kysyä Jannelta puh. 044 547 9116 tai janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi.  

 

12. Vuoden kilpakalastaja 

SVK:n kilpailutoimikunnan hallinnoima Vuoden Vapaa-ajankalastaja on vaihtanut nimeä Vuoden 

kilpakalastajaksi. Menettelytapa ja kriteerit pysyvät miltei ennallaan, eli jokaisen vapaa-ajankalastajapiirin 

toivotaan esittävän yhtä ansiokasta henkilöä perusteluineen. 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 kilpakalastaja saa palkinnokseen kiertopokaalin sekä pienemmän palkinnon, joka jää 

voittajalle muistoksi. 

Ehdokkaiden kriteerit kerätään vuodelta 2022 ja valinta tehdään helmikuussa. Viestinnällisistä syistä 

palkintolaattaan tulee valintavuoden vuosiluku (eli piirit keräävät kriteerit vuodelta 2022, mutta valitun henkilön 

titteliksi tulee ”Vuoden kilpakalastaja 2023”).  

Ehdotukset perusteluineen kalatalousasiantuntija Marcus Wikströmille (marcus.wikstrom@vapaa-

ajankalastaja.fi) hetimiten! 

 

13. Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 

Ajankohtaista kilpailuja koskevaa tietoa oheisessa kilpailuliitteessä.  

 

14. Vapaa-ajan Kalastaja 2023 aikataulu ja järjestöilmoitukset 

Ilmestymisajat sekä toimituksellisen aineiston ja seurailmoitusten toimitusaikataulut 2023:  

lehti                  aineistopäivä  ilmestymispäivä  

1                       7.12.-22           27.1.  

2                       30.1.  24.3. 

3 11.4.  2.6. 

4                       3.7.                     25.8.  

5                       14.8.                 6.10.  

6                      9.10.                 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 

päätoimittajalle 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. 

 

15. Ilmoittakaa seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

Muistattehan ilmoittaa sähköpostiosoitteen (tai -osoitteet) seurakirjeen toimitusta varten Jaana Vetikolle, 

jaana.vetikko(at)vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoituksessa tulee olla seuran nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite 

sekä piiri. Samalla jakelulla lähetetään seurojen käyttöön ja tiedoksi mm. SM-kilpailujen kutsuja ja 

mediatiedotteita. Seuralla voi olla myös useampi henkilö SVK:n sähköisessä jakelussa (esim. sihteeri, 

puheenjohtaja, rahastonhoitaja, muita hallituksen jäseniä). Jäsenrekisteristä on pyritty tätä jakelua varten 

ottamaan sinne seuran toimistohenkilöksi ilmoitetun sähköpostiosoite. 
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Kalaisaa talvea ja kireitä siimoja!  

Terveisin Jaana Vetikko, Olli Saari, Pekka Lehdes, Petter Nissén, Janne Rautanen, Marcus Wikström, Janne 

Tarkiainen, Juha Ojaharju, Janne Antila, Jaana Piskonen, Ismo Malin, Johanna Antila, Tintti Drake ja Tarja 

Lehtimäki 


