
1 Toimintaa monipuolisen kalastusharrastuksen puolesta (KUVA onnittelu, 
monipuolinen) 

Tekstiehdotus 1: 

Vuonna 2000 kolme valtakunnallista kalastusjärjestöä yhdistyivät ja syntyi Suomen Vapaa-
ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK). Järjestö edistää vastuullista vapaa-ajankalastusta, joka 
kestävällä tavalla ja monipuolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja. Onnittelemme 
tärkeää työtä tekevää Suomen Vapaa-ajankalastajia 20-vuotisjuhlansa johdosta! 

Tekstiehdotus 2: 

Toimitaan yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen puolesta. 
Tämän puolesta toimii mm. Suomen Vapaa-ajankalastajat, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 
Onnea!  

Tekstiehdotus 3: 

Nyt on aika viestiä yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen 
puolesta! Haluamme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tuoda esille kalastusharrastuksen 
tärkeyttä hyvinvoinnin lisääjänä. Tule sinäkin mukaan! #suomikalastaa2020 

 

2 Toimintaa lasten ja nuorten kalastusharrastuksen puolesta (KUVA onnittelu, 
nuoriso) 

Tekstiehdotus 1: 

Jalkautuva nuorisotyö auttaa kasvattamaan vastuullisia tulevaisuuden kalastajia. Suomen Vapaa-
ajankalastajat (SVK) opastaa vuosittain 40-50 000 lasta ja nuorta kalastusharrastuksen pariin 
valtakunnallisen toimintansa avulla. Neuvonta ulottuu mm. kalastuskerhoihin, kouluihin, leireille, 
erilaisiin tapahtumiin ja sähköisiin kanaviin. Onnittelemme tärkeää nuorisotyötä tekevää Suomen 
Vapaa-ajankalastajia, joka viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa! 

Tekstiehdotus 2: 

Opastetaan yhdessä lapset ja nuoret vahvaa luontosuhdetta kehittävän kalastusharrastuksen 
pariin. Tätä työtä tekee myös Suomen Vapaa-ajankalastajat, joka viettää tänä vuonna 20-
vuotisjuhlaansa. Onnea!  

Tekstiehdotus 3: 

Nyt on aika viestiä yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen 
puolesta! Haluamme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tuoda esille kalastusharrastuksen 
tärkeyttä hyvinvoinnin lisääjänä. Tule sinäkin mukaan! #suomikalastaa2020 

 

3 Toimintaa vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta (KUVA onnittelu, 
vastuullinen) 

Tekstiehdotus 1: 



Omilla toimillamme on merkitystä ja vastuullisesti harrastukseensa suhtautuva vapaa-ajankalastaja 
ymmärtää tämän. Mitä lajeja kalastamme, missä, mihin aikaan ja millaisilla välineillä. Kuinka 
pidämme huolta ympäristöstä ja niistä vesistä, joissa kalastamme. Mm. Suomen Vapaa-
ajankalastajat on 20-vuoden ajan tehnyt työtä vastuullisuuden edistämiseksi kalastusharrastuksen 
parissa. Onnittelemme järjestöä juhlavuotensa johdosta! 

Tekstiehdotus 2: 

Viedään yhdessä vastuullisen vapaa-ajankalastuksen sanomaa eteenpäin! Myös Suomen Vapaa-
ajankalastajat (SVK) on 20-vuoden ajan tehnyt työtä vastuullisuuden edistämiseksi 
kalastusharrastuksen parissa. Onnittelemme järjestöä juhlavuotensa kunniaksi!  

Tekstiehdotus 3: 

Nyt on aika viestiä yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen 
puolesta! Haluamme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tuoda esille kalastusharrastuksen 
tärkeyttä hyvinvoinnin lisääjänä. Tule sinäkin mukaan! #suomikalastaa2020 

 

4 Toimintaa luontaisesti uusiutuvien kalakantojen puolesta (KUVA onnittelu, 
luontaiset kannat) 

Tekstiehdotus 1: 

Kestävän vapaa-ajankalastuksen perustana ovat luontaisesti uusiutuvat kalakannat, joita 
vastuullisesti hyödynnämme siten, että niiden kantokyky ei ylity. Suomen Vapaa-ajankalastajat 
(SVK) tekee työtä luontaisesti uusiutuvien kalakantojen puolesta monipuolisella valistus- ja 
tiedottamistyöllä sekä kehittämistyöllä, josta mm. Haukitehdas-hankkeen toiminta hauen luontaisen 
lisääntymisen parantamiseksi ja ahvenkututurojen lisääminen ovat hyviä esimerkkejä. Onnittelut 
Suomen Vapaa-ajankalastajat  20-vuotisjuhlavuoden johdosta! 

Tekstiehdotus 2: 

Kestävän vapaa-ajankalastuksen perustana toimivat luontaisesti uusiutuvat kalakannat. Tehdään 
yhdessä työtä niiden vahvistamiseksi! Luontaisesti uusiutuvien kalakantojen puolesta  työtä tekee 
mm. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK), joka viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Onnea!  

Tekstiehdotus 3: 

Nyt on aika viestiä yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen 
puolesta! Haluamme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tuoda esille kalastusharrastuksen 
tärkeyttä hyvinvoinnin lisääjänä. Tule sinäkin mukaan! #suomikalastaa2020 

 

5 Elävää seuratoimintaa kalastusharrastuksen puolesta (KUVA onnittelu, 
seuratoiminta) 

Tekstiehdotus 1: 

Kalastusseurojen järjestämät lasten ja nuorten kalastuskerhot ja leirit, eri ikäisille järjestetyt 
kilpailut, retket, harrasteillat ja kokoontumiset ovat olleet keskeinen osa kalastusharrastusta jo 
vuosikymmenten ajan. Seuratoiminta tarjoaa alustan paitsi uuden oppimiselle ja harrastuksessa 



kehittymiselle, myös tärkeän väylän kohtaamisille, jaetuille kokemuksille ja kaverisuhteiden 
syntymiselle. Suomen Vapaa-ajankalastajiin (SVK) kuuluvat noin 490 kalastusseuraa eri puolilla 
Suomea tekevät ansiokasta työtä kalastusharrastuksen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 
Onnittelemme 20-vuotta täyttävää järjestöä ja sen seuroja ympäri Suomen! 

Tekstiehdotus 2: 

Yhdessä kalastusharrastuksen puolesta! Lukuisat yhdistyksissä tehdyt vapaaehtoistyötunnit 
konkretisoituvat kohtaamisina, jaettuina kokemuksina, uuden oppimisena ja mieleenpainuvina 
kalastuselämyksinä. Suomen Vapaa-ajankalastajiin (SVK) kuuluvat noin 490 kalastusseuraa eri 
puolilla Suomea tekevät ansiokasta työtä kalastusharrastuksen ylläpitämiseksi. Onnea SVK ja sen 
seuraväki 20-vuotisjuhlan johdosta!  

Tekstiehdotus 3: 

Nyt on aika viestiä yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen 
puolesta! Haluamme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tuoda esille kalastusharrastuksen 
tärkeyttä hyvinvoinnin lisääjänä. Tule sinäkin mukaan! #suomikalastaa2020 

 

6  Edunvalvontaa kestävän vapaa-ajankalastuksen puolesta (KUVA onnittelu, 
strategia) 

Tekstiehdotus 1: 

Vapaa-ajankalastuksen etua on tärkeää valvoa siellä, missä päätöksiä tehdään. Työssä vaaditaan 
kykyä nähdä eteenpäin, vahvaa asiantuntemusta sekä laajoja verkostoja. Vapaa-ajankalastuksen 
puolesta edunvalvontatyötä tekee mm. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK), joka viettää tänä 
vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Onnea!  

Tekstiehdotus 2: 

Muistetaan yhdessä vaikuttaa kestävän vapaa-ajankalastuksen puolesta siellä missä päätöksiä ja 
linjauksia tehdään. Näin luomme pohjaa elävälle ja kehittyvälle kalastusharrastukselle myös 
tulevaisuudessa. Vapaa-ajankalastuksen puolesta edunvalvontatyötä tekee mm. Suomen Vapaa-
ajankalastajat (SVK), joka viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Onnea!  

Tekstiehdotus 3: 

Nyt on aika viestiä yhdessä vastuullisen, kestävän ja monipuolisen vapaa-ajankalastuksen 
puolesta! Haluamme yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa tuoda esille kalastusharrastuksen 
tärkeyttä hyvinvoinnin lisääjänä. Tule sinäkin mukaan! #suomikalastaa2020 

 

 

 

 


