
Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2023  

 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. 

netistä os. vapaa-ajankalastaja.fi. Uudet, päivitetyt säännöt astuvat voimaan SVK:n hallituksen 

hyväksynnän jälkeen. Kilpailukutsut on julkaistu/julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2023 

ja 2/2023. 

 

Huom! SVK:n kilpailusääntöihin on tullut muutoksia. SVK:n hallituksen pyytämän piirikyselyn 

mukaan enemmistö piireistä halusi muuttaa SM-kilpailujen sarjajaot. Uusiin sarjajakoihin voi 

tutustua kunkin kilpailun sääntösivulla: vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> Säännöt -> 

(valitse kilpailu). Samalla akkukairan käyttö vapautettiin koskemaan kaikkia sarjoja, pois lukien 

nuorten sarjat (alle 12-vuotiaan tukihenkilöllä on kuitenkin lupa akkukairan käyttöön). 

 

 

Pilkki12 ja Pilkkikuu 

Pilkki12 ja Pilkkikuu ovat koko kansan pilkkikilpailuja, joihin voit osallistua missä päin tahansa 

Suomea. Pilkki12 järjestettiin la 28.1. klo 9-21. Kuukauden mittainen Pilkkikuu alkoi myös 28.1. 

klo 9, mutta jatkuu 28.2. klo 24 asti. Pilkki12- kilpailussa saadut kalat hyväksytään mukaan 

Pilkkikuu-kilpailuun. Kilpailualueena ovat kaikki Suomen vesistöt, pois lukien kieltoalueet. 

Lisätiedot löytyvät osoitteesta vapaa-ajankalastaja.fi/pilkki12.  

 

Kutsu SM-pilkin esikilpailuun 

SM-pilkin esikilpailu la 25.2. Sotkamossa. Esikisan järjestää Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry. 

Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä, osoitteessa: 

Kekkolantie 6, 88490 Pohjavaara. Kilpailuaika klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin 

klo 9.15 ja maalialueelle on palattava klo 15 mennessä. 

Kilpailualue sijaitsee Nuasjärven itäosassa. Lähtö- ja punnitusalue sijaitsee kilpailukeskuksen 

läheisyydessä. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hallituksen hyväksymiä SM-pilkin sääntöjä 

soveltuvin osin. Ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla 

smpilkki2023.fi. Kilpailutoimisto avataan kilpailupäivänä klo 7. Ilmoittautuminen 

kilpailutoimistossa kilpailupäivänä klo 9 mennessä. Osanottomaksut: aikuiset 15 e, nuoret 

ilmaiseksi. Kalapussit jaetaan ainoastaan punnituksen yhteydessä. Myyntipaikat: Tero Pulkkinen, p. 

040 569 9302. Lisätietoja: kilpailujohtaja Mikko Toiviainen, p. 0400 690 025. 

 

Kutsu SM-kiiskipilkkiin 

SM-kiiskipilkki su 26.2. Kajaanissa Oulujärven Vuottolahdessa. Kilpailukeskus löytyy osoitteesta 

Luomatie 123, 88200 Kajaani (SFC-kohtauspaikka). Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10-14. 

Kilpailualueelle siirtyminen klo 9.30 ja punnitusalueella oltava viimeistään klo 14.30. 

Ilmoittautuminen ennakkoon 15.2. mennessä osoitteeseen m.toiviainen@pp.inet.fi. Kilpailupaikalla 

voi myös jälki- ilmoittautua kilpailuaamuna klo 8-9. Kilpailukortit noudettavissa seuroittain 

kisakeskuksesta 26.2. klo 8 alkaen. Osanottomaksu: aikuiset 20 e ja nuoret ilmaiseksi. Miesten ja 

miesveteraanien joukkueet 30 e, naisten/naisveteraanien joukkueet 20 e, nuorten joukkueet 

ilmaiseksi. Ilmainen paikoitus aivan kisakeskuksen yhteydessä. Kilpailualueella pilkkiminen ja 

avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua. Lisätietoja: Mikko Toiviainen, p. 0400 

690 025.  

 

Kutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2024 

Kutsu ja tiedot tulee myöhemmin.  

 

 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/pilkki12
http://www.smpilkki2023.fi./


Kutsu SM-morriin 

SM-morri la 18.3. Kuopiossa Kallavedellä. Kilpailukeskuksena Kuopionlahden kenttä, osoitteessa 

Vuorikatu 1, 70100 Kuopio. Kilpailumaksut aikuisten sarjoissa 20 e, nuoret ilmaiseksi. 

Joukkuemaksut mies-/miesveteraanisarjoissa 30 e, nais-/naisveteraanisarjoissa 20 e ja nuoret 

ilmaiseksi. Ilmoittautumislomake täytetään ennakkoon osoitteessa vapavarkaus.net. 

Ilmoittautumiset pe 10.3. mennessä osoitteeseen ajtuomainen@gmail.com tai Antti Tuomainen p. 

040 835 2928. Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla ei ole mahdollista. Osanottomaksut 10.3. 

mennessä, ilmoitusvahvistuksen/laskun mukaisesti Vapavarkaus pankkitilille. Kilpailukortit saa 

seurakohtaisesti kilpailukeskuksessa klo 7.30–8.45 välisenä aikana. Laajempi suoja-alue, jossa 

kilpailuruudut sijaitsevat, merkataan jäälle viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailua, jonka jälkeen 

ko. alueella harjoittelu ja liikkuminen on kielletty! Lisätietoja: Aarne Keurulainen, p. 041 

4361199. 

 

Kutsu SM-pilkkiin 

SM-pilkki la 25.3. Sotkamossa. SM-pilkin järjestää Kainuun Vapaa-ajankalastajat ry.  

Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä, osoitteessa: 

Kekkolantie 6, 88490 Pohjavaara. Kilpailuaika on klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen noin klo 

9.15, avajaistilaisuuden jälkeen. Maalialueelle palattava klo 15 mennessä. Kilpailualue sijaitsee 

Nuasjärven itäosassa. Kilpailualueen kartta julkaistaan SM-pilkki 2023 -käsiohjelmassa. 

Kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 11.-25.3. klo 10 välisenä aikana. Järjestäjät 

valvovat harjoituskieltoa kilpailualueella. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hallituksen hyväksymiä 

sääntöjä. Säännöt julkaistaan käsiohjelmassa ja ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-

pilkin verkkosivuilla. 

Kilpailutoimisto avoinna pe 24.3. klo 15-20. Kilpailupäivänä toimisto avataan klo 7. 

Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on m.toiviainen@pp.inet.fi ja puhelin toimiston aukioloaikoina 

Mikko Toiviainen, p. 0400 690 025. Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella 

(www.smpilkki2023.fi). Ilmoittautumisten jälkeen lähetetään sähköpostina tiedot osallistumis-

maksujen maksamista varten: maksun saaja, tilinumero, maksettava summa ja viitenumero. 

Osanottomaksut ovat: aikuiset 20 e, nuoret ilmaiseksi. miesten ja miesveteraanien joukkueet 40 e, 

naisten ja naisveteraanien joukkueet 30 e, nuorten joukkueet ilmaiseksi, perhesarja 20 e. Kalapussit 

jaetaan ainoastaan punnituksen yhteydessä. 

Kilpailuun voi ilmoittautua vielä pe 24.3. klo 15- 20 ja la 25.3. klo 7-9. Jälki-ilmoittautumisista ei 

lisämaksua! Joukkue-ilmoittautumiset ja olemassa olevien joukkueiden kokoonpanoihin 

tulevat muutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 25.3. klo 8 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa 

toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia. Myyntipaikat Tero Pulkkinen, p. 040 569 9302. 

Lisätietoja: kilpailujohtaja Mikko Toiviainen p. 0400 690 025. 

 

Kutsu SM-lohipilkkiin 

SM-lohipilkki 1.4. Kemi, Veitsiluodon Kalapaikka. Kilpailuaika klo 12-16. Siirtymäajat 30+30 

min. Osallistumismaksut miehet ja naiset 20 e, nuoret 0 e ja joukkueet 30 e. Joukkueet 

kolmihenkisiä, jäsenet voivat olla useasta eri henkilökohtaisesta sarjasta. Ennakkoilmoittautuminen 

30.3. mennessä pekka.rajala(at)pp.inet.fi. Ilmoittautuminen myös kilpailutoimistolla Veitsiluodon 

Työväentalolla edellisenä iltana 31.3. ja kilpailupäivän 1.4. aamuna. Kilpailutoimiston osoite 

Rytikatu 27, 94830 Kemi. Veitsiluodon Kalapaikka, osoite Tankokarintie 39, 94830 Kemi. 

Sijaintikartta. Syvyyskartta. Lisätiedot: Pekka Rajala puh. 040 848 9422 (kotisivut).Kalastusluvat 

harjoitteluun Kalakortti.com tai Neste Lapintuuli, Veitsiluodontie 19, Kemi (24/7). 

 

Kutsu SM-särkipilkkiin 

SM-särkipilkki su 2.4. Kilpailukeskus löytyy osoitteesta Tahkorannantie 32, Joroinen. Kilpailuaika 

mailto:vapavarkaus.net
mailto:ajtuomainen@gmail.com
http://smpilkki2017.fi/smpilkki2017/nayta.php?sivu=Saannot
http://smpilkki2017.fi/smpilkki2017/lomake/lomake.php
http://www.smpilkki2023.fi/
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7287857.025302632&e=392015.99124139664&title=Veitsiluodon%20Kalapaikka&desc=Tankokarintie%2039,%2094830%20Kemi&zoom=10&layers=W3siaWQiOjIsIm9wYWNpdHkiOjEwMH1d-z
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/wp-content/uploads/2017/05/Syvyyskartta-Kalapaikka.jpg
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https://www.kalakortti.com/luvan_tilaus/shopdisplayproducts.asp?id=147&cat=Veitsiluodon+Kalapaikka


kaikissa sarjoissa klo 10-14. Kilpailualueelle siirtyminen klo 9.30 ja punnitusalueella oltava 

viimeistään klo 14.30. Ilmoittautuminen ennakkoon 24.3. mennessä. Ilmoittautuminen erillisellä 

ilmoittautumislomakkeella sivulla vapavarkaus.net. Kilpailupaikalla voi myös jälki-ilmoittautua 

kilpailuaamuna klo 7.30-9.00. Kilpailukortit noudettavissa seuroittain kisakeskuksesta 2.4. klo 7.30 

alkaen. Osanottomaksut: aikuiset 20 e ja nuoret ilmaiseksi. Miesten ja miesveteraanien joukkueet 30 

e, naisten/naisveteraanien joukkueet 20 e, nuorten joukkueet ilmaiseksi. Ilmainen paikoitus aivan 

kisakeskuksen yhteydessä. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 14 vrk ajan 

ennen kilpailua. Lisätietoja: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928. 

 

Kutsu SM-rautupilkkiin 

SM-rautupilkki käydään la 22.4. klo 12-16 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla 

nimetty tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua 

pilkkimiseen. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 e, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksu on 30 e. 

Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). 

Liikuntarajoitteisille moottorikelkkakuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9 alkaen. 

Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätietoja: Jari Huhtamella, p. 040 702 5302 

ja Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488. 

 

 

Kilpailukutsut kokonaan: vapaa-ajankalastajat.fi -> Kilpailut -> Kilpailukutsut. 

 

Haetut ja myönnetyt kilpailut löytyvät osoitteessa vapaa-ajankalastajat.fi -> Kilpailut -> 

Haetut ja myönnetyt SM-kilpailut. 

http://vapavarkaus.net/
http://www.vapaa-ajankalastajat.fi/
http://www.vapaa-ajankalastajat.fi/

