
LOUNAIS-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAT RY       

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

YLEISTÄ
Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajat ry, josta myöhemmin käytetään lyhennystä piiri, aloittaa 15. 
toimintavuotensa. Piirin tarkoituksena on yhdistää toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien 
yhdistyksiä ja muita kalavesien hoitoa ja kalastuskulttuuria edistäviä yhteisöjä ja toimia niiden ja 
keskusjärjestön välillä, kehittää vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa sekä kalastuskulttuuria, 
edistää kalavesiin liittyvää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkistys- ja moninaiskäyttöä ja
luontoliikuntaa sekä huolehtia alueensa vapaa-ajankalastajien ja - kalastuksen eduista. 

VALISTUS JA NEUVONTA
Piiri ohjaa ja neuvoo toiminta-alueensa vapaa-ajankalastajien yhdistysten perustamista ja toimintaa, 
toimii yhteistyössä kalastusviranomaisten kanssa ja osallistuu kalastuslainsäädännön 
määrittelemällä tavalla vapaa-ajankalastajien edustajana kalataloushallintoon. Piiri edistää 
jäsentensä ja kaikkien vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia ja kalavesien hoitoa, tekee 
selvityksiä ja aloitteita kalastuksen ja kalavesien kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi sekä tekee
vapaa-ajankalastusta tunnetuksi niin nuorten kuin varttuneidenkin parissa järjestämällä kilpailuja ja 
tilaisuuksia ajankohdassa vallitsevan tilanteen mukaan sekä julkaisemalla harrastukseen liittyvää 
materiaalia.  ’

Piiri on mukana jäsenseurojensa kanssa edistämässä keskusjärjestön toimintastrategian 
mukaisia tavoitteita. Piiri osallistuu keskusjärjestön nuorisohankkeisiin sekä Mimmit 
kalastaa-hankkeeseen nostamalla esiin naisten näkyvyyttä kalastusharrastuksessa. 
Aikuistoiminnassa kehitetään uusia kilpailuneutraaleja toimintamuotoja kalastuksesta 
kiinnostuneiden henkilöiden tavoittamiseksi

 

Nuoret ja lapset

Piiri pyrkii parantamaan seurojen nuorisotyön edellytyksiä sekä lisäämään seurojen välistä 
yhteistyötä nuorisotoiminnassa. Toimikunta osallistuu yhdessä jäsenseurojen kanssa 
jäsenhankintaan. Toimikunta järjestää toimintavuonna yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa 
vähintään kaksi nuorisoleiriä, pilkki/siikaonkileirin sekä kesä tai syysleirin. Lisäksi toimikunta 
tukee muita alueella järjestettäviä nuorten kalastusleirejä resurssiensa mukaan. Päätökset on tehty 
pilkkileiristä 18 – 20.3.2022 ja kesäleiristä Ulvilan Joutsijärvellä 21 .24.7.2022.
Piiri osallistuu toimialueensa kouluissa tapahtuviin kalastusta ja kalankäsittelyä koskeviin 
tilaisuuksiin. Koulu- ja nuorisotoiminnassa tuetaan ja järjestetään koululaisten kalastustapahtumia. 
Kalakummivastaavina toimivat piirin pohjoispäässä Martti Svensberg, sekä piirin eteläpäässä Kari 
Järvi .
Piiri järjestää ja tukee alueella järjestettäviä kalastustapahtumia. Turusta vuokratussa Moision 
kerhotilassa jatketaan nuorisokerhojen vetämistä ja niiden kehittämistä yhteistyössä seurojen 
kanssa. Piiri osallistuu Naantalissa, Salossa, Turussa sekä Huittisissa toimivien nuorisokerhojen 
järjestämiseen. Myös uusia, toimintansa aloittavia kerhoja tuetaan toiminnan käynnistämisessä.
Piirin nuorisovetäjät osallistuvat keskusjärjestön järjestämiin nuorisovetäjäkoulutuksiin. Lisäksi 
järjestetään tarvittaessa leiriohjaaja- ja kalakummikoulutusta. 
Nuorisotoimintaa esitellään resurssien mukaan alueen yleisötapahtumissa.
Piirin perhokalastustoimikunta aktivoi perhokalastusseurojen nuorisotoimintaa sekä kannustaa ja 
tukee nuoria aloittamaan perhokalastuksen.



Naistoimikunta

Naistoimikunnan syysvuosikokous on 15.11.2021, joten ei ole vielä tiedossa vuoden 2022 
tapahtumia ja toimintaa

   
Perhokalastustoimikunta

Toimikunnan toiminta-ajatuksena on piirin jäsenseurojen yhteistoiminnan koordinointi, seurojen 
kilpailu- tai muiden tapahtumien konsultointi ja tarvittaessa seurojen oman toiminnan aktivointi. 
Toimikunnan tavoitteena on nuorten ja naisten mukaan saaminen perhokalastuksen harrastajiksi ja 
heidän opastamisensa, seurojen toiminnan tukeminen sekä nuorten aktivointi seuratoimintaan.
Toimikunta pyrkii aktivoimaan perhokalastusseurojen jäseniä oman toimintansa lisäksi 
järjestötyöhön sekä käyttää tarvittaessa piirin kalatalousosaajia apunaan erilaisten leiri- ja muiden 
tapahtumien yhteydessä. 
Toimikunta järjestää perhokalastus- sekä perhonsidontakursseja naisille ja nuorille sen mukaan, kun
tarvetta tai kiinnostusta toiminnalle löytyy. Toimikunta järjestää perhokalastuskurssin naisille 
syksyllä 2022 myöhemmin tarkentuvana ajankohtana Merikarvianjoella ja kurssi noudattelee 
SVK:n teemaa ”Mimmit kalassa”. Perhonsidontakursseja järjestetään mikäli sellaisille ilmenee 
tarvetta.
Toimikunta auttaa mahdollisuuksiensa mukaan eri perhokalastusseuroja järjestämään tapahtumia 
koululaisille. Tapahtumissa esitellään perhokalastusta eri kalastustavoin ja -tekniikoin sekä 
perhokalastusvälineitä. 
Lisäksi osa toimikunnan jäsenistä osallistuu vuonna 2018 alkaneeseen Kauttuankosken 
vuosittaiseen kunnostukseen myös kaudella 2022. Toimikunta järjestää 11.6.2022 päivän mittainen 
Äiti/lapsi kalastustapahtuman Liedon Nautelankoskella ja tapahtumasta pyritään ilmoittamaan ja 
tiedottamaan mahdollisimman kattavasti. Lisäksi  toimikunta järjestää Perhohauki 2022 kilpailun 
21.5.2022 Koskeljärvellä ja kilpailulle anotaan piirinmestaruusarvo. Toimikunta tulee osallistumaan
myös SVK:n ja piirin yhteisiin tapahtumiin, mm. Mökki ja Meri messuille Turussa.

Kala- ja ympäristötoimikunta 

Tavoitteena on löytää lisää uusia toimijoita vapaa-ajankalastajaedustajiksi, nimetä kullekin piirin 
alueen kalatalousalueelle kaksi vapaa-ajankalastajien edustajaa.  Tavoitteena on kehittää taajaan 
asuttujen alueiden lähivesiä ja yhteistyötä kalatalousalueiden ja osakaskuntien kanssa varsinkin 
nuorten kalastusharrastuksen lisäämiseksi. Lisäksi toimikunta valmistelee piiriltä pyydettyjä oman 
lausuntoja, kannanottoja ja esityksiä sekä suunnittelee, ohjaa ja organisoi piirin muuta 
ympäristötoimintaa edistäen kestävää kalataloutta. Se muun muassa opastaa ja rohkaisee 
kalastusalueita ja osakaskuntia luonnonmukaisempiin kalavedenhoitotoimenpiteisiin virtavesissä 
piirin alueella.  Jaosto järjestää tarvittaessa kalatalousalue-edustajien koulutusta tai ohjaa 
koulutettavia keskusjärjestön koulutustilaisuuksiin.

Kalastusmatkailu

Piiri osallistuu toimialueensa ja jäsenistönsä kalastusmatkailun kehittämiseen ja yhteistyöhön eri 
toimijoiden kanssa. 

Muu valistus ja tiedotus

Luodaan yhteyksiä sekä toteutetaan päätöksiä keskusjärjestön suuntaan. Piirin internet-sivuja 
pidetään edelleen yllä tehokkaan ja ajantasaisen tiedottamisen kanavana piirin tapahtumien (kuten 
mm. seurojen kilpailutulokset) osalta. 
Valistustoimikunta vastaa piirin valistustilaisuuksista, ystävyysseura- ja matkailutoiminnasta 
huomioiden kauden 2021 lopussa vallinneen koronatilanteen sekä toimittaa ja julkaisee piirin 
toimintakalenterin jaettavaksi maksutta jäsenille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille vapaa-
ajankalastuksesta kiinnostuneille. Kalenterin painatusta rahoitetaan siihen myytävien ilmoitusten 
tuloilla.  Piirillä on avattu facebook sivut, joten myös kalenteri pyritään saamaa sinne. 
Toimikunta tiedottaa lisäksi jäsenistölle asioista, joita ei kalenteriin ole painettu, kirjeitse sekä 



tarvittaessa piirin kotisivuilla. Lisäksi piirin tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan 
mahdollisuuksien mukaan kalastusliikkeissä, maakuntaradiossa sekä maakunnan alueellisissa ja 
paikallislehdissä. 
Piiri jatkaa ystävyysseuratoimintaa göteborgilaisen Kalastus- ja retkeilykerho KA-RE:n kanssa 
kaudella 2022, mikäli kauden 2021 lopussa vallinnut koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.
Kauden 2022 valistusseminaari järjestetään sillä edellytyksellä että, saadaan ELY-keskuksen 
rahoitus. Kutsun seminaariin saavat kaikkien jäsenseurojen edustajat ja alustajina toimivat kutsutut 
toimihenkilöt tai yhdistysaktiivit.
 
Piirin toimintaa esitellään Riihimäen Erämessuilla , Mökki & Meri –messuilla Turussa , Rauman 
silakkamarkkinoilla sekä muissa sopivissa yleisötilaisuuksissa kauden 2022 aikana mikäli kyseisiä 
messuja/tapahtumia kyetään  järjestämään. Merikarvianjokipäivä 23.4.2022 sinne osallistumisesta 
ei ole tehty päätöstä. Muuta kurssi- ja koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Kaikkien 
yleisötilaisuuksien osallistumisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon kulloinkin mahdollisesti 
vallitseva koronatilanne ja sitä koskevat ministeriön rajoitukset tai säädökset, eikä mihinkään 
osallistumisen päivämääriä ole voitu vielä vahvistaa.

EDUNVALVONTA
Piiri seuraa vapaa-ajankalastuksen asemaa osana luonnon virkistyskäyttöä ja päätöksentekoa niin 
kunnallis- kuin valtionhallinnossa. Se pyrkii vaikuttamaan kalastus- ja ympäristölainsäädäntöön 
liittyvään päätöksentekoon tekemällä vapaa-ajankalastusta parantavia ehdotuksia.

KILPAILUTOIMINTA
Piirin eräänä tärkeimmistä tavoitteista on saada kaiken ikäiset ihmiset tutustumaan kalastukseen ja 
alkuun päästyään jatkamaan virkistäytymistään elämyksellisen luontoliikunnan parissa. Piirimme 
jäsenyhdistykset järjestävät alueellamme pilkinnässä, mormyskoinnissa, onginnassa, vetouistelussa,
laituripilkinnässä ja heitto- sekä perhokalastuksessa kilpailuja. Jäsenemme osallistuvat 
omatoimisesti ja tunnetusti aktiivisesti, niin seuratason, kuin SVK:n alaisiin SM-tason kilpailuihin 
eri puolella Suomea.  Piirimme ympärivuotisen kilpailutoiminnan toimivuudesta huolehtii 
piirihallituksen nimeämä kilpailutoimikunta. Se valmistelee ja organisoi yhdessä piirihallituksen 
kanssa yhteisöjen ja seurojen jäsenistöllemme tarjoama kilpailutoiminta. Piirin mestaruuskilpailut 
järjestetään seitsemässä eri perinteisessä kalastuslajissa. PM-pilkki Onki-86, PM-morri LUK, PM-
onki NSUK, PM-laituri LUK, PM-heittokalastuksen Salon Uk, PM-vetouistelu Vammalan Uk. 
Perhokalastuksen kilpailujärjestelyistä vastaa piirin perhojaosto. Mateen PM-kisaan ei ollut 
hakijoita.
Maailmalla vallitsevan Korona-tauti tullee haittaamaan myös kilpailujen järjestämistä myös tänä 
vuonna, kun tauti ei ole vielä kokonaan hävinnyt maailmasta. Suomen terveysjärjestöt ja maan 
hallitus  antavat tarpeen tullen maskisuosituksia ja kokoontumisrajoituksia.

JÄRJESTÖASIAT JA HALLINTO 
Piirin kevätkokous ja syyskokous päiviä ei ole vielä vahvistettu
Piiri lähettää edustajansa SVK:n kokouksiin. 
Hallituksen alaisena toimivat nuoriso-, nais-, valistus-, kala- ja ympäristö-, perhokalastus- 
tulevaisuus sekä kilpailutoimikunta mahdollisine jaostoineen.
Hallituksen pääsääntöiset kokoukset:

-  helmi-maaliskuussa kevätkokousasiat, kevään, kesän ja syksyn toiminta
- elokuussa loppuvuoden ja tulevan vuoden toiminnan pääsuunnat
- lokakuussa syyskokousasiat ja tulevan vuoden toiminnasta päättäminen
- joulu-tammikuussa hallituksen järjestäytymiskokous, alkuvuoden ja kevään toiminta

Yhteistyötä tehdään ELY-keskuksen kalatalousyksikön kanssa erikseen sovittavalla tavalla 
esimerkiksi avustamalla selvitysten ja ohjelmien laadinnassa. 



TALOUS

Piirin rahoitus järjestetään ELY-keskukselta anottavilla kalastuksenhoitomaksuvaroista jaettavilla 
avustuksilla, jäsenmaksulla (normaalijäsen 2 e, perhejäsen 1 e, nuorisojäsen 0,5 e) ja toiminnasta 
saatavilla tuloilla, lähinnä kilpailutuloilla. Piiri pyrkii etsimään yhteistyökumppaneita ja sitä kautta 
saamaan sponsorituloja. Naistoimikunta hankkii varoja järjestämällä arpajaisia ja pitämällä puffettia
kilpailuissa. Nuorisotoimintaan anotaan myös muita avustuksia mahdollisuuksien mukaan.


