
Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

YLEISTÄ

Vuosi 2019 on Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry (perustettu 23.5.2005) neljästoista 
toimintavuotemme. Piiriin kuuluu 29 jäsenseuraa. Yhteyttä pidetään jäsenseuroihin 
seurakirjeiden muodossa, sähköpostilla, jonka hyödyntämistä pyritään kehittämään ja 
puhelimitse. Toiminnan pääpaino tulee olemaan kilpailupainotteinen, mutta kursseja ja 
koulutusta tullaan järjestämään jäsenistön tarpeiden mukaan. Piiri kehittää toimintaa myös 
niille jäsenilleen, jotka eivät halua osallistua kilpailuihin, vaan odottavat muutakin toimintaa
ja antia jäsenmaksulleen.  Valistus- ja koulutustoiminta on edunvalvonnan lisäksi 
järjestömme tärkeimpiä tehtäviä. Hallitus tulevalle toimintakaudelle valitaan 
syyskokouksessa 2018 ja järjestäytymiskokouksessa perustetaan tarvittavat toimikunnat. 
Kalastusmatkojakin ja kursseja tarjotaan jäsenistöllemme, toiveiden mukaan. 

JÄSENISTÖ

Piirimme jäsenmäärä oli 2017, 2471 jäsentä. Jäsenistöön kuuluu 29 jäsenseuraa. 
Nuorisojäsenten saaminen järjestöömme on haastava toimi. Jokaisen seuran onkin, 
tulevana kautena, panostettava erityisesti jäsenhankintaan ja nuorisotoimintaan. 
Piirimme hallitus toivoo jäsenien ottavan yhteyttä hallitukseen, jotta nekin seurat, jotka 
eivät ole hallituksessa, saisivat äänensä kuulumaan. 

VALISTUS- JA KOULUTUSTOIMINTA

Nuorten koulutus toimikuntien ja SVK n toimesta pääosin leireillä ja kalakummien toimesta 
kouluissa. Myös valtakunnalliselle leirille lähetämme nuoria. Virkistyskalastajaedustajien 
koulutus on aluekohtainen, saamme alueelliset asiat paremmin esille, mikä on hyvä asia. 
Koulutusta tullaan järjestämään 2019 myös SVK n toimesta. Seurojen yhteistoimintaa 
koulutuksessa tullaan hyödyntämään, varoja toimiin haetaan ELY-keskukselta. 
Toimikuntien jäsenet osallistuvat omien alojensa koulutustilaisuuksiin niin alue-  kuin 
valtakunnantasollakin. Koulutus on tarpeen, jotta toimihenkilöt saisivat tuoretta tietoa 
toimiinsa ja helpotusta arkirutiineihin. Piirin neuvottelupäivät tullaan järjestämään joko yksi-
tai kaksipäiväisenä tapahtumana, hallituksen päätöksen ja koulutustarpeen mukaan. 
Valistusmateriaalia ja laitteita, hankitaan tarpeen ja varojen mukaan. Kotisivut  
päivittämällä saamme myös nettiä käyttävät tutustumaan toimintaamme. Piirin Facebuuk 
sivut ovat yksi kanava lisää tiedottamiseen. Kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja jatketaan 
tulevana kautena resurssien ja jäsenseurojen toiveitten mukaan. Osallistutaan messuille, 
joilla jaamme valistus materiaalia ja teemme piiriämme tunnetuksi.
Laitteiden tarve kartoitetaan ja tarvittavat hankinnat tehdään. 

KILPAILUTOIMINTA

Piirinmestaruuksista kilpaillaan eri lajeissa. Lisäksi kilpaillaan pilkkikuninkuudesta ja 
onkikuninkuudesta. Kilpailuista saat tietoa piirimme toimintakalenterista 2019.



Nuorten toimintakilpailun karsinta järjestetään, josta kolme parasta joukkuetta pääsee 
valtakunnalliseen loppukilpailuun.
Katso koulutus ja kurssit myös toimikuntien osioissa sekä toimintakalenterista 2019. Kuten
muinakin vuosina, kilpailutoiminta on piirimme vahva toimintamuoto. 

TOIMIKUNNAT

Toimikunnat suunnittelevat piirin toimintaa pitkällä aikavälillä ja valmistelevat esityksiä 
piirihallituksen päätettäväksi, sekä toimivat vetäjinä eri kursseilla ja tapahtumissa. 
Toimikuntien työtä pyritään tehostamaan, kokoontumalla useasti vuoden aikana.
Toimikunnat tekevät toimintakertomuksensa, toimintasuunnitelmansa ja talousarvion, jotka
puheenjohtajat toimittavat piirin sihteerille.

Työvaliokunta

Työvaliokunta kokoontuu tarpeen tullen valmistelemaan asioita, jotka tuodaan hallitukseen
päätettäväksi. Valmistelevat kokoukset, kurssit, messut, ym.. tapahtumat. Kokouksista 
laaditaan muistio. Tekevät anomukset ELY-keskukselle.
Toimikunta helpottaa esityksillään tuntuvasti hallituksen työtä, hankkimalla esitietoa 
asioihin, joista hallitus päättää.

Kalenteritoimikunta

Toimintakalenteri, jossa esitellään mm. piirin toimintaa, julkaistaan Pohjanmaan alueella 
pidettävät kalastuskilpailut vuodelle 2019. 
Kalenterin painatusta rahoitetaan siihen myytävien ilmoitusten tuloilla. Toimintakalenteri 
kertoo lähes kaiken seurojen ja piirin järjestämistä tapahtumista. Se toimii samalla 
jäsentiedotteena.
Toimintakalenterit ovat ilmaisia ja painetaan 5000 kpl.  

Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunnan jäsenet on nimetty siten, että mahdollisimman monet eri kalastus- tai 
siihen liittyvät kilpailumuodot ovat edustettuina. Valinnassa otetaan huomioon myös 
aikaisempi kokemus edustamiensa lajien kilpailujen järjestämisestä ja jäsenten 
kotipaikkojen maantieteellinen jakautuminen piirimme alueella. 
Kilpailutoimikunnan tehtävänä on saada ihmiset kiinnostumaan kalastukseen liittyviin 
mahdollisuuksiin mm. kilpailuja järjestämällä. 
Ylläpitää ja lisätä kestävän käytön mukaista kalastusharrastusta ja opastaa jäsenistöä 
tuntemaan harrastuksen perusteita ja kalastusta ohjaavaa lainsäädäntöä, sekä huolehtia 
vapaa- ajankalastajien eduista.
Pohjanmaan vapaa-ajankalastajien kilpailutoimikunnan tehtäviin kuulu myös toimia 
yhdyssiteenä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kanssa.
SM / PM kilpailujen järjestäminen yhteistyössä piirin seurojen kanssa.

Järjestetään Casting PM-kilpailut piirin nuorisoleirin yhteydessä

Kalavesienhoitotoimikunta

Toimii piirin alueella ja tekee pienimuotoisia purojen kunnostuksia, sekä osallistuu erilaisiin
kunnostustapahtumiin piirin alueella.



Nuoriso- ja perhetoimikunta

Nuoriso- ja perhetoimikunta järjestää kaksi leiriä yhteistyössä piirin seurojen kanssa; 
pilkkileirin ja kesäleirin. Lisäksi toimikunta pyrkii järjestämään vähintään kaksi 
kalastusretkeä seurojemme nuorisojäsenille, joko piirin alueelle tai sen ulkopuolelle. 
Toimikunta pyrkii myös järjestämään paripilkki- ja parionkikilpailut seurojen isompien 
kisojen yhteydessä. Avustamme seurojen omissa tapahtumissa tarpeen mukaan, sekä 
autamme nuorten kerhotoiminnan järjestämisessä. Sosiaalisessa mediassa toimikunta 
pyrkii luomaan positiivista kuvaa nuorten kalastusharrastuksesta Pohjanmaalla omalla 
Instagram -sivustollaan (@povapinuoriso), sekä päivittämällä ahkerasti myös piirin 
Facebook -sivustolla. 

Perhokalastustoimikunta

Toimikunta pyrkii luomaan koulutusta ja opastusta alaan liittyvissä toimissa. Piirillä on 
sidontapenkkejä ja materiaalia, joten kaikki edellytykset toimiin luodaan. Toimikunta 
suunnittelee kurssit ja mahdolliset kalastusmatkat. Jalokalojen istutusten sekä vesistöjen 
puhdistumisen myötä perhokalastuksella on luvassa valoisammat näkymät.

Heitto- ja vetouistelutoimikunta

Järjestää piirin kisoja seurojen kanssa.

Kalaruokatoimikunta

Kalaruokatoimikunta tulee järjestämään kalaruokakursseja ja kalakäsittely- fileointi 
näytöksiä myönnetyn määrärahan puitteissa, jäsenseurojen anomusten ja toiveiden 
perusteella. Piirillä on myös peräkärry ja kotakeittiö, joiden käyttöä hyödynnetään. 
Toimikunta antaa apuaan piirin järjestämissä tapahtumissa, leireillä ja messuilla.

Uutisvastaava (t)

Pyrkivät saamaan piirimme toimintaa tunnetuksi, tekemällä juttuja tapahtumistamme 
lehdistölle ym.. tiedotusvälineille. Kehittävät julkaisutoimintaa ja kartoittavat lehdistön 
yhteystiedot, seuroille jaettavaksi..  Piirissämme toimii SVK:n palkkaama 
kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju, jonka palveluita jäsenseuramme voivat hyödyntää. 
Ota yhteyttä Juhaan puh 045-1133050 tai s- posti juha.ojaharju@vapaa-ajankalastaja.fi  
Ilmoituksia piirimme tapahtumista, netissä = www.povapi.com   sähköposti = 
pohjanmaanvapaaajankalastajapiiri@netikka.fi   jonka käyttöä tullaan kehittämään.
Tai sihteerin oma v-m.m@netti.fi . Piiri on myös Facebookissa, josta myös tietoa.

TALOUS

Piirimme talous perustuu jäsenmaksutuloihin, toimintakalenterin tuottoon, palveluista 
saatuihin tuloihin. ELY-keskuksen myöntämän valistusmäärärahan turvin voidaan järjestää
valistustapahtumia, kuten kursseja ja koulutusta ja mahdollisia yleisötilaisuuksia seuroissa 
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ja piirissä. Toivotaan että saamme tunnustusta varojen muodossa, että jatkossakin 
voimme hoitaa velvoitteemme. Toimintakalenterin ilmoitusmyyntiä pyritään entisestään 
tehostamaan. Haemme myös projektirahoitusta mahdollisiin tapahtumiin. Projekteista  
erilliset talousarviot. Yhteistyötä tekemällä eri järjestöjen kanssa, saadaan enemmän 
tilaisuuksia.

MUU TOIMINTA

Piirimme edustajat toimivat aktiivisesti ja pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan vai-
kuttamaan, toimiessaan keskusliiton hallinnossa ja toimikunnissa. Hallitus edistää kaikin 
toimin jäsenistönsä etuja luomalla yhteyksiä keskusliittoon ja ulkopuolisiin järjestöihin mm. 
Kevät- ja Syyskokoukselle hallitus etsii ajankohdan.
Järjestömme sisäistä varamiesjärjestelmää kehitetään. Osallistutaan erilaisiin 
haastekilpailuihin piirin sisällä ja ulkopuolellakin. Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa pyritään
lisäämään mm. vierailukäynneillä. Osallistutaan erilaisiin seminaareihin, kursseille, 
kokouksiin, messu- ym.. tapahtumiin.

Pohjanmaan Vapaa-ajankalastapiiri ry

Hallitus 2.9.2018
puolesta Veli-Matti Mäenpää
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