
Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2022 
 

Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os. 

www.vapaa-ajankalastaja.fi. Uudet, päivitetyt säännöt astuvat voimaan SVK:n hallituksen hyväksynnän 

jälkeen. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja -lehdissä 1/2022 ja 2/2022. 

 

Huom! Talven ja kevään kilpailuja järjestetään, jos se koetaan turvalliseksi. Kilpailupäätöksistä 

tiedotetaan SVK:n tiedotuskanavia käyttäen sitä mukaa, kun uusia niitä tehdään. 

 

Pilkinnän maajoukkuekarsintaa vuodelle 2022 ei järjestetä. 

 

Kutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2023 

MM-morrin joukkuekarsinta vuodelle 2023 Toivakassa Kierikka-järvellä 2.-3.4.2022. Kokoontuminen 

Huikon Helmen rannassa Huikontie 446, 41660 Toivakka. Molempien päivien kilpailut käydään 

kaksieräisinä. Lauantain ensimmäinen kisa klo 10-12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen 

erä 9.30-12.00 ja toinen 14-16.30. Ruutuarvonta 45 min ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää, 

eli molemmat päivät. Kilpailuun kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 19.3. mennessä osoitteeseen 

jussi@iisveden.fi. Osallistumismaksu 50 € maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään viimeistään 2 

vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä lähempänä ruutua kielletty! Tiedustelut: Jussi Rossi, p. 

050 512 4000. 

 

Kutsu SM-pilkkiin  

SM-pilkki la 19.3. Asikkalassa Vesijärven Kajaanselällä. Kilpailukeskus ja -toimisto sijaitsevat osoitteessa 

Kalmarinpolku 3, 17200 Asikkala. Kilpailuaika on klo 10.00-14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin 

klo 9.15 ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo 15.00 mennessä. Kilpailualue sijaitsee Vesijärvellä, 

Kajaanselällä. Kilpailualueen kartta on nähtävissä SM-pilkki 2022 -kotisivuilla: www.smpilkki2022.fi., sekä 

kisakeskuksessa. Kaikusarjan kilpailualue on rajattu ”perinteisen” SM-pilkkialueen kylkeen kisakeskuksen 

välittömään läheisyyteen. Kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 5.3. alkaen. Kilpailualueella 

suoritetaan harjoituskiellon aikana valvontaa järjestäjien toimesta. Kisakeskuksen läheisyydessä on 

rajallisesti pysäköintitilaa, lähtöpaikalle järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetusta erilliseltä parkkialueelta. 

Päivitetyt kilpailusäännöt löytyvät SVK:n nettisivuilta: www.vapaa-ajankalastaja.fi/sm-pilkki/. Uudessa 

kaikusarjassa kilpaillaan yhdessä henkilökohtaisessa sarjassa, ikään ja sukupuoleen katsomatta ja 

joukkuesarjassa kolmen henkilön voimin. Kaikusarjamestaruuksista kilpaillaan Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen jäsenten kesken. Kaikusarjan kilpailualue rajataan 

omaksi alueeksi ja sarjassa kaikki elektroniset apuvälineet ovat lähtökohtaisesti sallittuja. Kaikusarjassa 

kilpailija saa muista sarjoista poiketen tuoda maksimissaan viisi ahventa seulalle ja punnitukseen. 

Kilpailupäivän aamuna kilpailutoimisto avataan klo 7.00, osoitteessa Kalmarinpolku 3, 17200 Asikkala. 

Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on ajtuomainen@gmail.com ja puhelin toimiston aukioloaikoina Antti 

Tuomainen p. 040 835 2928. Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella (www.smpilkki2022.fi). 

Ilmoittautumisten jälkeen lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostina tiedot osallistumismaksujen maksamista 

varten: maksun saaja, tilinumero, maksettava summa ja viitenumero. Ilmoittautumisten saavuttua 

järjestäjälle, yhteyshenkilölle lähetetään tiedot osallistumismaksun maksamista varten. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on ma 7.3. 

Osanottomaksut: henkilökohtaisissa aikuisten sarjoissa 20 e, kaikusarjassa 20 e (iästä tai sukupuolesta 

riippumatta), nuorten sarjoissa ei maksua. Joukkuemaksu miesten ja miesveteraanisarjoissa 40 e, naisten ja 

naisveteraanien sarjassa 30 e, joukkuemaksu kaikusarjassa 30 e (iästä tai sukupuolesta riippumatta), 

perhesarjan maksu 20 e, nuorten sarjassa ei maksua. 

Kilpailuun voi ilmoittautua myös kilpailutoimistossa la 19.3. klo 7.00- 9.00 välisenä aikana. Jälki-

ilmoittautumisista ei peritä lisämaksua! Joukkueilmoittautumiset ja joukkuemuutokset tulee tehdä 

kilpailutoimistossa 19.3. klo 08.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n 

jäsenkorttia. Lisätiedot: Kilpailunjohtaja Sami Kainulainen p. 050 559 3357 ja varajohtaja Veikko 

Karinkanta p. 040 132 5774. 

 

 

 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
http://www.smpilkki2022.fi/
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/sm-pilkki/


Kutsu SM-kiiskipilkkiin 

SM-Kiiskipilkki järjestetään su 6.3. Rantasalmen Hakojärvellä. Kilpailukeskus löytyy osoitteesta 

Tunnelinlavantie 42, Tuusmäki (Linkki karttaan). Kilpailuaika on neljä tuntia, klo 10-14. Kilpailualueelle 

siirtyminen klo 9.30 ja punnitusalueella oltava viimeistään klo 14.30. 

Ilmoittautuminen ennakkoon 28.2. mennessä erillisellä ilmoittautumislomakkeella sivulla vapavarkaus.net. 

Kisapaikalla voi jälki-ilmoittautua kisa-aamuna klo 8.00-9.00. Kilpailukortit noudettavissa seuroittain 

kisakeskuksesta 6.3. klo 8.00 alkaen. Osanottomaksut: aikuiset 20 e, nuoret ei osallistumismaksua. 

Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 30 e/joukkue, naiset/naisveteraanit 20 e/joukkue, nuorten joukkueet ei 

maksua. Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua. 

Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätiedot: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928. 

 

SM-morri 2022 on koronatilanteesta johtuen peruttu. 

 

Kutsu SM-särkipilkkiin 

SM-särkipilkki järjestetään la 26.3. Kilpailualueena Liperin Kirkkolahti ja kisakeskuksena toimii Liperin 

Rantamakasiini, osoite Heinävedentie 2. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10.00-14.00. Siirtymät alussa ja 

lopussa puoli tuntia. Ilmoittautuminen ennakkoon 13.3. mennessä sähköpostilla juha.kosonen@edu.liperi.fi. 

Ilmoittautumisessa oltava seuraavat tiedot: piiri, seura, ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja 

puhelinnumero sekä osoite, kilpailijan nimi ja sarja. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä klo. 8.45 mennessä. 

Ennakkoilmoittautuminen maksettava 16.3. mennessä. Jälki-ilmoittautumislisä 5 €! Kisajärjestäjä ei enää jaa 

muovikasseja saaliita varten. Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, joukkueet miehet 30 €, naiset 20 €, 

nuorilta ei maksua. Maksuosoite: Liperin Urheilukalastajat ry, FI09 5234 0340 0304 41. Viestiksi maksuun: 

SM-särki + minkä seuran tai yksityisen puolesta maksu on maksettu. Kortit noudettavissa 

kilpailukeskuksesta 26.3. klo. 7.00 alkaen. Huom! 14vrk rauhoitusaika alkaen 12.3.! Lisätietoja: Juha 

”Kossu” Kosonen, p. 040 734 5908/tai yllä olevasta sähköpostiosoitteesta.  

 

Kutsu rautupilkkiin 

SM-rautupilkki la 23.4. klo 12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty 

tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen. 

Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 e, nuoret kilpailevat ilmaiseksi. Joukkuemaksu on 30 e. 

Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen). 

Liikuntarajoitteisille moottorikelkka kuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9.00 alkaen. 

Kisajärjestäjä ei enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätietoja: Jari Huhtamella, p. 040 702 5302 ja Jorma 

Kaaretkoski, p. 040 569 6488.  

 

Kutsu SM-lohipilkkiin 

SM-lohipilkki Luoston Ahvenlammella (Sodankylä) su 24.4. Kilpailuaika klo 10-14, siirtymäajat 30 min. 

Kilpailukeskus sijaitsee Lapland Hotels Luostotunturi Ametistikylpylässä, Luostontie 1, 99555 Luosto. 

Kisakanslia avoinna la 23.4. klo 16.00-21.00 (ilmoittautuminen, säännöt, kartta ym. aineisto). 

Ilmoittautuminen mahdollista myös kilpailupäivänä su 24.4., silloin kilpailupaikalla klo 8.00-10.00. 

Osallistumismaksut: Miehet ja naiset 20 e, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksu (3 henkilöä etukäteen 

nimettynä) 30 e. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin puheenjohtajalvk@gmail.com 13.4. mennessä. 

Maksut: FI  14 56412520076969 (saaja: Lapin Vapaa-ajankalastajat ry). Viestikenttään: ”SM-lohipilkki 

2022”. Ota maksutosite mukaan. Huom! Silikonipallojen ja syöttitahnan käyttö kielletty. Kisajärjestäjä ei 

enää jaa muovikasseja saaliita varten. Lisätietoja: Jorma Kaaretkoski, p. 040 569 6488.  

 

Kilpailukutsut kokonaan: www.vapaa-ajankalastajat.fi -> Kilpailut -> Kilpailukutsut. 

 

Haetut ja myönnetyt kilpailut löytyvät osoitteessa www.vapaa-ajankalastajat.fi -> Kilpailut -> Haetut 

ja myönnetyt SM-kilpailut. 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6876869.600000001&e=554328.8000427246&title=&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D
http://vapavarkaus.net/
http://www.vapaa-ajankalastajat.fi/
http://www.vapaa-ajankalastajat.fi/

