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HEI VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIT JA SEURAT!
SVK:n juhlavuoden 2020 suunnittelu etenee. Vuoden aikana toteutettaviin valtakunnallisiin
teematapahtumiin on tähän tietoon lähdössä mukaan ainakin 12 piiriä, mikä on upea juttu!
Teematapahtumiahan ovat juhlavuoden aikana Madepilkintä 8.2.2020, Suomi Pilkkii -tapahtuma
14.3.2020 ja Suomi Onkii 23.5.2020 -tapahtuma.
Olettekin piirit jo saaneet Jaanalta toiminnanjohtaja-Markun juhlavuoden tervehdystekstin
toimintakalentereihin laitettavaksi sekä juhlavuosilogon. Viime viikot ovat menneet ensi vuoden
kokonaissuunnittelun parissa sekä tulevien teematapahtumakonseptien ideoinnissa. Yritämme
saada myös MMM:n tukea juhlavuoden toteutukseen ja lähikuukausina tiedämme tämän
tuloksesta enemmän. Allekirjoittaneen resurssilla tarjoamme tapahtuman sisältösuunnitteluapua ja
ennakkomarkkinointiapua kuitenkin jo nyt. SVK:n asiantuntijat sekä kalastusohjaajat kukin omalla
alueellaan voivat tarjota puolestaan auttavaa kättä tapahtumapäivinä erikseen sovitulla tavalla.
Mitä muuta voimme tapahtumissa tarjota, selviää hieman tuonnempana. Tavoitteena on saada
teille markkinointimateriaalia, jolla juhlavuosi tehdään näkyväksi itse tapahtumassa ja myös
ennakkomarkkinointimateriaalia, jolla houkuttelemme tapahtumakävijöitä.
Vuoden 2020 iso tavoite on saada Suomi-neito kalastamaan koko kansan voimin ja tuoda se myös
näkyväksi! Tähän tarvitsemme meitä kaikkia. Toivomme, että mahdollisimman monet
kalastusseurat piirien kanssa jalkautuvat tekemään juhlavuoden teematapahtumistaan eläviä,
paikallisen näköisiä, innostavia ja kalastamaan kannustavia. Toivomme, että innostuisitte luomaan
hieman uudenlaisia tapahtumia juhlavuoden ilmeellä sekä kehittämiemme tapahtumakonseptien
pohjalta. Tapahtumia, jotka ovat perheystävällisiä matalan kynnyksen tapahtumia ja joihin on
helppoa ja sallittua saapua tutustumaan kalastukseen, vaikka ei olisi koskaan pitänyt onkivapaa tai
pilkkiä kädessä. Myös me SVK:n henkilökunta, asiantuntijat ja ohjaajat jalkaudumme tapahtumiin
ja tulemme tekemään niitä konkreettisesti kanssanne tapahtumapäivinä.
Liitteenä alustavat, vielä hioutuvat ja yksityiskohdiltaan tarkentuvat tapahtuma-aihiot
teematapahtumien toteuttamiseen. Toivomme, että piirin alueella oleva tapahtumanne huomioisi
aihiossa esitettyjä asioita, lisäelementit ovat totta kai sallittuja. Tapahtuma rakentuisi useasta ns.
toimintapisteestä, jossa tapahtumakävijä voisi tapahtuman aikana vierailla. Ehdotuksemme olisi,
että kalastusseurat voisivat ottaa vastuulleen ko. piirin teematapahtumassa aina yhden
toimintapisteen toteutuksen per seura tai pari, vaikkapa tervetuloa-pisteen, maistiaispisteen tai
kalastuspisteen. Toteuttakaa omaleimaisesti ja paikallisuus näkyen eli hyödyntäkää esim.
paikallistuottajia tarjoiluissa ja antakaa murteen näkyä ja kuulua.
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MITÄ TOIVOMME TEILTÄ PIIRIT SEURAAVAKSI?
Nyt toivommekin, että käynnistätte tapahtumasuunnittelun omalla alueellanne viestimällä SVK:n
juhlavuodesta seuroille ja kannustaisitte osaltanne seuroja miettimään, miten he voisivat olla
kanssanne järjestämässä Madepilkintätapahtumaa 8.2., Suomi Pilkkii -tapahtumaa 14.3. ja/tai
Suomi Onkii -tapahtumaa 23.5. Suomi onkii -tapahtumana on rannikkoalueilla mahdollista järjestää
myös silakanlitkaustapahtuma.
Näistä kaikista piirien päätapahtumista nostamme yhden piirin tapahtuman ns. valtakunnalliseksi
päätapahtumaksi, johon pyrimme suuntaamaan valtakunnallisen tason mediahuomiota. Muiden
tapahtumien kanssa rakennamme yhdessä ennakko- ja jälkimarkkinointisuunnitelmaa, jolla
tapahtumalle saadaan näkyvyyttä erityisesti maakunnallisella tasolla.
Päättäkää myös tapahtumanne/tapahtumienne paikka ja aika, nyt alkuun ainakin talven
tapahtumat. Kun nämä ovat tiedossa, laittakaa tämä tieto tulemaan minulle eli koordinaattorille
mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30.11.2019 johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi. Jo
tätä ennen voimme yhdessä piirikohtaisesti miettiä tapahtumanne
ennakkomarkkinointisuunnitelmaa. Perusperiaatteena tapahtuman markkinoinnissa usein pidetään
sitä, että viestintä aloitetaan 1-2 kuukautta ennen tapahtumaa, mutta sitä ennen on paljon
suunniteltavaa ja mm. yhteistyötahojen hankkimista, joten mitä aikaisemmassa ollaan, sen
parempi!
Mitä tahansa kysyttävää, vaikkapa suunnitelluista tapahtuma-aihioista, niin olettehan yhteydessä!
Seuraava juhlavuotta luotaava tällainen virallisempi kirje tulee marraskuun alussa, mutta pysytään
toisiamme lähellä myös tällä välin eli soitellaan, laitetaan sähköpostia ja myös skypettää voi! Minut
löydätte niin Facebookista, Messengeristä kuin Whatsupista eli myös näitä kanavia saatte
mieluusti käyttää, mikä vain kullekin parhaalta tuntuu. Olen tavoitettavissa myös iltaisin.

Yhteistyöterveisin Markun, Ollin, Jaanan, Juhan, Janne R:n, Janne T:n, Marcuksen, Peten ja
Janne A:n kera
Johanna, juhlakoordinaattori, SVK
p. 050 573 9332, johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi
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