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SVK:n toimintastrategia vuosille 2022-2026

Missio eli tehtävämme
• Vapaa-ajankalastus tuo harrastajalleen iloa, 

elämyksiä, kavereita ja terveyttä. 
Perustehtävämme on mahdollistaa tämä 
neuvonnan, edunvalvonnan ja kattavien 
palvelujen avulla sekä työskentelemällä 
kestävien kalakantojen ja puhtaampien vesien 
puolesta. 

Visio eli päämäärämme
• Suomen vaikuttavin kalastusperhe - yhdessä 

paremman kalastuksen puolesta. 
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SVK järjestönä
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Kalastusseurat

SVK:n piirit

SVK

• Yli 450 seuraa

• Seuroissa yli 30 tuhatta 
jäsentä

• 13 alueellista piiriä

• Kalastusseurat piirien 
jäseninä

• Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö

• Jäseninä 13 alueellista piiriä



Vaikuttamisen polut SVK:ssa
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• Yli 30 tuhatta kalastusseuran jäsentä, jotka valitsevat omien seurojensa hallitukset ja edustajat piirien 
hallintoihin. 

• Yli 450 seuraa 13 alueellisessa piirissä.
• Seurat vastaavat paikallisesta toiminnasta ja jäsenhankinnastaan sekä yhteistoiminnasta piirinsä muiden 

seurojen kanssa.

• Kalastusseurat jäseninä 13 Vapaa-ajankalastajien alueellisessa piirissä, joiden tehtävänä on 
piirin seurojen yhteistoiminta, alueellisen kalatalouden edistäminen ja edunvalvonta (esim
kalatalousalueiden hallinto). 

• Useat piirit toimivat myös tapahtuminen järjestäjinä.
• Seurat valitsevat piirin hallinnon ja piirin edustajat SVK:n kokouksiin.

• Alueelliset piirit Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) jäseniä.
• SVK:n vastuulla laajat neuvontapalvelut, jäsenpalvelut, koulutus, viestintä, valtakunnan 

tason edunvalvonta ja toiminnan kehittäminen.
• Kalatalousasiantuntijoiden ja kalastusohjaajien palvelut piirien ja seurojen käytettävissä.
• Piirien edustajat valitsevat SVK:n hallituksen jäsenet.
• SVK:n hallituksen alaisuudessa toimikuntia, joihin nimetään jäseniä piireistä ja seuroista.

Seu
rataso

P
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SV
K
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SVK:n toimikunnat – yhteisenä apuna 
työssämme
• Kala- ja ympäristötoimikunta

• Kilpailutoimikunta
• Perhojaosto
• Onkijaosto
• Pilkkijaosto
• Uistelujaosto

• Nuoriso- ja perhetoimikunta

• Viestintätoimikunta

• Aikuistoimikunta

Lisää toiminnasta ja tehtävistä https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/toimikunnat/
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https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/toimikunnat/


Tärkeät linkit SVK:n toiminnan tasoille 
• SVK-järjestö

• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto/

• SVK:n piirit
• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vapaa-ajankalastajapiirit/

• SVK:n kalatalousaluetoiminta
• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalatalousalueet/

• SVK:n hallinto
• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/jarjesto/hallinto/

• SVK:n toimikunnat
• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/toimikunnat/

• SVK:n koulutus
• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/koulutus/

• SVK:n henkilöstö
• https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot/
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Seurasi saa 
Vapaa-ajankalastajien 
jäsenyydestä

• Kalatalousasiantuntijoiden ja 
kalastusohjaajien palvelut

• Jäsenrekisteri ja jäsenmaksuperintä

• Kalastonhoitomaksuvarojen anominen 
yhdessä piirin kanssa tai yksin

• Materiaalit (esitteet, julisteet yms)

• Avustukset nuorisotoiminnan kehittämiseen 
(kerhot, leirit)

• Tiedottaminen / jutut jäsenlehdessä ja 
netissä

• Tiedottaminen sähköisen jakelulistan kautta

• Koulutus (mm. järjestö, viestintä, 
kalatalousalue, nuorisovetäjä)
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Seurasi jäsenet saavat jäsenyydestä

• Vapaa-ajan Kalastaja 6 nro/vuosi.

• Alennukset yhteistyökumppaneilta(mm. 
Viking Line, matkailuyrityksiä).

• SM-kilpailut ja kansainväliset kilpailut.

• Alennuksia tapahtumien 
osallistumismaksuista.

• Lukijamatkat, leirit ym. tapahtumat.

• Materiaalia (esitteet yms).

• SVK-verkkosivujen jäsensivut (extranet).

• Koulutus (mm. kalankäsittely, 
kalastusmenetelmät).

• https://www.vapaa-
ajankalastaja.fi/jasenedut/

Alatunniste, esim. esityksen nimi9 • 25.11.2022
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SVK:n palvelut kaikille kalastuksen 
harrastajille
• Yleiskalastusoikeuksien ja jokamiesoikeuksien säilyttäminen ja 

parantaminen.

• Toimivien lupajärjestelmien edistäminen (urheilukalastusalueet)

• Kestävän käytön mukaisen kalastuksen edistäminen.

• Kalojen elinympäristöistä huolehtiminen.

• Vaelluskalakantojen elvyttäminen.

• Osallistuminen kalatalousaluetoimintaan ja alueiden käytön ja hoidon 
suunnitteluun.

• Kalastuslain muuttaminen nykypäivän tarpeisiin.

• Vapaa-ajankalastuksen merkityksen esille tuonti Suomessa ja 
Euroopan Unionissa.
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Kiitos!


