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Kalastuslain – järjestöhistoriaa ja piirin historiikki 

Hyvät kutsuvieraat, kokousväki- ja kalastuksenharrastajat 

Suomalainen yhteiskunta on merkittävästi muuttunut 1950-luvulta tähän päivään. Me vapaa-
ajankalastajat olemme kokeneet 60-vuotisen toimintamme aikana tämän muutoksen ja 
kehityksen. Maaseudun kehittymisen ja kaupungistumisen trendit ovat tulleet tännekin. Liikkuvuus 
on lisääntynyt nykyisten kulkuvälineiden myötä ja tietoyhteiskunta on tuonut kokonaan uusia 
ulottuvuuksia järjestötyöhön ja kalastukseen sekä niiden harrastamiseen ja hallintoon. Tämä 
muutos on vaikuttanut myönteisesti meidän vapaa-ajankalastajien harrastustoimintaan. 
Seuratoiminnassa aktiivisesti mukana toimivat ovat toimineet myös kalastuksen parissa. Olemme 
järjestönä olleet valtakunnallisesti vaikuttamassa kalastuslain säädäntötyöhön ja näin vaikuttaneet 
Lapin vapaa-ajankalastuksen kehittymiseen. 

Suomalainen kalastuskulttuuri on runsaan kuuden viime vuosikymmenen aikana käynyt läpi 
valtavan muutoksen. 1900-luvun alussa kalastus oli elämisenehto. Alussa eräs keskeinen syy oli 
vallata uusia kalastettavia alueita. Lopulta kalastuksesta tuli myös tuottoisa rahallinen elinkeino. 
Ammattipyynnin kehittyessä alkoi kehittyä myös moderni vapaa-ajankalastus. Kalastuslain 
kokonaisuudistukset aloitettiin samoihin aikoihin. Vuoden 1902 kalastuslaki oli ”susi jo 
syntyessään”. Maailmansotien vuoksi ja niiden jälkeen maassamme oli elintarvikepula. Tätä 
poistamaan ja heikkoon elintarviketilanteeseen vedoten annettiin erilaisia tilapäissäädöksiä, joilla 
helpotettiin kalastusoikeutta vailla olevien kansalaisten kalastusmahdollisuuksia. Näistä 
merkittävin oli vuodelta 1941 ns. ”jokamiehen kalastuslaki,” jonka turvin maata ja vesialuetta 
omistamattomat saivat kalastaa missä vain, vesialueen omistajat saivat kalastaa vain ainoastaan 
omilla vesillään. Tämä kalastuslaki salli nyt mm. keväisen nuottaamisen, atraimen, madeharan 
käytön sekä pilkkimisen. Pilkkihän oli aikaisemmin ollut kielletty pyydys. 

Tämän aikainen ns. ”jokamiehen kalastuslaki” kuitenkin herätti ärtymystä vesialueiden omistajien 
joukossa. Kalastussäädösten uusimiseen tulikin kiire, kun oli huoli ”kalavähien” loppumisesta. 
Pahimpana syyllisinä pidettiin mm. vettä omistamattomia pilkkijöitä (vapaa-ajankalastajia), joita 
nimitettiin ryöstöpyytäjiksi ja todettiin, että ryöstökalastajat ovat suurin uhka kalakannoille. Otan 
lainauksen sen aikaisista lausunnoista kuinka pilkkijöitä nimitettiin. ”Maanomistajan kalavesiä 
käyttävät hyödykseen, loiset ja muut, joilla ei ole kalastukseen mitään oikeutta, ja nämä ne 
mielettömällä kalastustavallaan hävittävät viimeisetkin kalavähät.” Niinpä tämä laki kumottiin 
vuoden 1951 alussa. Eduskunnassa alettiin heti vauhdilla laatia uutta kalastuslakia ja se 
valmistuikin vielä saman vuoden lopulla ja saatettiin myös heti voimaan. Tämä vuoden 1951 
kalastuslaki antoi kalastuksen määräämisoikeuden nyt vesien omistajille siten, että kalastuksesta 
tuli luvanvaraista ja maanomistukseen sidottua. Tämä kalastuslaki ja asetus olikin kurinpalautusta 
menneeseen. Vuoden 1951 kalastuslain asetus hermostutti virkistyskalastusporukat. Asetus 
määritti onginnan varsin ahtaasti ja kielsi mm. atraimen, pilkin ja muun kalaa ulkoa haavoittavan 
pyydyksen käytön (madehara). Lisäksi kiellettiin istutettujen kalalajien kalastus kuuden vuoden 
ajaksi.                                                                                                                                                                  

  



Jokamiehen kalastuslakiin tottuneet kansalaiset kokivat itsensä tulleen loukatuiksi 
kalastusoikeuksiensa vaikeutumisen takia. Samalla se herätti suuria kysymyksiä siitä, miten vapaa-
ajankalastusasioita aletaan maassamme hoitaa. Tämä innoitti virkistyskalastajat kokoontumaan ja 
neuvonpitoon siitä, olisiko meidän tarpeellista järjestäytyä ja lähteä puolustamaan menetettyjä 
kalastusetuuksia. Tästä alkoi virkistyskalastajien toimesta ” 30-vuotinen pilkki sota.” 

Suomi on yhdistysten luvattu maa, eivätkä kalastuksen harrastajat tee poikkeusta tästä. 
Maassamme eri yhdistysten perustaminen ja niissä toimiminen olikin sotien jälkeen vilkasta. 
Vuoden 1950- luvulla ja 1960- luvun puolenvälin tienoille oli perustettu jo useampia satoja pieniä 
paikallisia kalastus- ja metsästysyhdistyksiä. Nämä pienet paikalliset yhdistykset kuitenkin kokivat 
olevansa pieniä pelinappuloita vesialueenomistajia vastaan. Tästä syntyi ajatus perustaa joukkoja 
yhdistävä laaja vapaa-ajankalastus organisaatio. Maassamme toimi jo vuodesta 1919 alkaen 
Suomen Urheilukalastajien Liitto, mutta se ei vetänyt puoleensa uusia kalastusseuroja, koska se 
koettiin jotenkin elitistiseksi ja seurat suljetuiksi ”herraklubeiksi.” Suomen Metsästäjäliiton 
vastapainoksi ja metsästyslain kansanvaltaistamiseksi oli 1946 perustettu Suomen Kansanvaltainen 
Metsästäjäliitto, jonka toimintaan otettiin mukaan myös kalastus. Myöhemmin järjestö muutti 
nimensä Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitoksi. Liiton painopiste siirtyikin selvästi nyt 
kalastuspuolelle. Liiton vasemmistolainen leima ei vetänyt puoleensa vaan vieroitti liitosta osan jo 
liittyneistä kalastusseuroista. 

Vuonna 1950 perustettiin valtakunnallinen toinen vapaa-ajankalastusjärjestö, Suomen 
Kalamiesten Keskusliitto. Liitossa oli enimmillään vajaa 70 000 järjestäytynyttä vapaa-
ajankalastajaa. Liiton lappilaisia henkilöjäseniä oli vajaa 10 % liiton jäsenistä. Seuratasolla Lapin 
järjestäytyneet kalastus-, metsästys- ja eräseurat olivat 95 %:sti Suomen Kalamiesten Keskusliiton 
jäsenseuroja. Urheilukalastajain liitto toimi aktiivisesti Suomen Kalamiesten Keskusliiton 
perustamisen yhteydessä ja liiton toimihenkilöitä oli myös perustetun liiton tehtävissä. Ajatuksena 
oli jo silloin, että liitot yhdistyisivät, mutta aika ei ollut vielä siihen kypsä vaan liittojen tiet erosivat 
jo 1960- luvun puolessavälissä. 

Myös 1960- luvun puolenvälin tienoilla valtionapuleikkaukset pakottivat vesialueen 
omistajajärjestöjä yhteisesiintymisiin ja mm. Suomen Kalastusyhdistyksen taholta 
peräänkuulutettiin muutakin yhteistyötä. Kalastusyhdistyksillä oli sisäisiä vaikeuksia, kun 1972 
MTK:n suojissa perustettiin Suomen Kalastus- ja Jakokuntien liitto hoitamaan kalavedenomistajien 
oikeusasioita. Ongelmat poistuivat vasta vuonna 1978, jolloin valtiovallan toimesta painostettiin 
järjestöjä yhdistymään tai ainakin tiiviiseen yhteistyöhön. Keskusjohtoisen 
päätöksentekojärjestelmän voimakeskukseksi muodostuivat valtion kalastushallinto ja vuonna 
1891 perustettu neuvontaorganisaatio, nykyinen Kalatalouden Keskusliitto, joka nyt hoitaa 
kalavedenomistajien neuvontaa ja oikeusasioita sekä hallitsee paikallista 
päätöksentekojärjestelmää. Liiton jäseniä ovat kalastus- ja osakaskunnat sekä kalastusalueet. 
Päätöksentekoon on tullut mukaan vesienomistajien lisäksi ammattikalastusjärjestöjen ja 
virkistyskalastajien edustajat. 

Voimassa olevaa vuoden 1982 kalastuslakia voitaneen pitää ns. ”pilkkilakina.” Tätäkin lakia ja 
asetusta on korjattu ja muutettu 35 kertaa. Tähän lakiin päättyi meidän ns. ”30-vuotinen 
pilkkisota”, jossa ei ammuksia säästelty. Sota päättyi kokolailla tasapeliin eri osapuolten kesken. 
Vapaa-ajankalastajat saivat läänikohtaisen onki- ja pilkkiluvan. Hinnaksi sille määritettiin 80 
markkaa ja siihen oli yhdistetty kalastuksenhoitomaksu. Vesien omistajat saivat korvauksen 
kalastuksesta. Tämä läänikohtainen onginta- ja pilkintäoikeus ei kuitenkaan ulottunut Inarin, 
Enontekiön ja Utsjoen kuntien alueille, vaan sinne oli erillinen lupa. Onginnasta ja pilkinnästä tänä 



päivänäkin maksetaan korvaus vesienomistajille. Tähän kalastuslakiin tehtiin vielä 
osittaisuudistukset 1993, jossa päätettiin että, vuoden 1994 alusta onginta- ja pilkintä ovat ns. 
”jokamiehenoikeuksia” ja ne tulivat maksuttomaksi yleiskalastusoikeudeksi. Pilkintää ei kuitenkaan 
saa harrastaa virtavesissä. Samalla lakiin kirjattiin maksuton kalastusoikeus pyydyksineen valtion 
vesiin Inarin, Enontekiön ja Utsjoen kuntalaisille. Vuoden 1982 kalastuslaissa myös kumottiin 
istutettujen kalalajien pyynti kielto, vuoden 1983 alusta. 

Onko tämä uusi kalastuslaki kuin veteen piirretty viiva?  Maa- ja metsätalousministeriö asetti 
vuoden 2008 lopulla työryhmät, joiden tehtävinä on ollut selvittää vuoden 1982 kalastuslakiin 
liittyvät uudistustarpeet, jotta laki voitaisiin kokonaisuudessaan ajanmukaistaa uuden perustuslain 
ja Suomen Euroopan unionin jäsenyyden asettamien velvoitteiden mukaiseksi. Työryhmien työ 
päättyi jo vuoden 2011 lopussa. Työryhmät luovuttivat esityksensä ministeriölle 27.1.2012. Uusi 
kalastuslaki on nyt käsitelty ja tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Uusi kalastusasetus on kuitenkin 
vielä kesken, johon yritämme vielä vaikuttaa mm. tammukan alamitan poistamisen osalta. Nyt 
hyväksytty uusi kalastuslaki ohjaa kalastusharrastusta tulevina vuosikymmeninä. Meidän 
tehtävänä on ollut seurata lain valmistelua ja tuoda omat, lappilaiset näkökulmamme tarpeineen 
ja puitteineen päättäjien tietoon. Esitimme ja onnistuimmekin saamaan yhden valtakunnallisen 
vieheluvan, joka myös määritettiin kohtuu hintaiseksi ja helpottamaan lupakäytäntöä. Emme 
onnistuneet kuitenkaan saamaan uuteen lakiin vapaa-ajankalastajille koko Lapin lääniä käsittävää 
rajoittamatonta verkkokalastusoikeutta. Uusi kalastuslaki ei myöskään salli vapaa-ajankalastajien 
kalastuskilpailujen saaliskalojen myyntiä, jota pidän merkittävänä heikennyksenä seuratoiminnalle. 
Uudessa kalastuslaissa pilkkiminen ja perinteinen onkiminen säilyivät edelleenkin maksuttomina 
yleiskalastusoikeuksina. Se on nyt ainakin selvää, että kaikki on nykyisin muuttuvaa, mikään ei pysy 
paikallaan, ajanhenki on tämä. Niinpä meidänkin on sopeuduttava ajan mukana. 

Vapaa-ajan kalastusjärjestöt yhdistyvät 

Yhtymisneuvottelut ja muutokset alkoivat 1999 loppupuolella. Muutoksien taustalla oli tehostaa 
toimintaa vapaa-ajankalastuksen ja vapaa-ajankalastajien aseman parantamiseksi. Lisäksi oli tarve 
kehittää järjestöjen alueellista yhteistoimintaa. Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli saada 
yhdistettyä keskusjärjestöt Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä ja Kalastaja liitto 
sekä Suomen Urheilukalastajien liitto. Tarkoituksena oli luoda yksi vahva yhteinen vapaa-
ajankalastajien yhteenliittymä turvaamaan saavutettuja vapaa-ajankalastajien kalastusoikeuksia. 
Tammikuussa 2000 sitten SKK:n, SMKL:n, ja SUKL:n yhteisillä sopimuksilla ja kunkin järjestön 
päätöksillä tehtiin ns. ”naimakaupat” ja perustettiin nykyinen vapaa-ajankalastajien kattojärjestö, 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, josta käytämme lyhennettä (SVK). Vanhoista 
järjestöistä tuli siten SVK:n jäsenjärjestöjä. Nämä ”naimakaupat” eivät kuitenkaan sujuneet 
kitkattomasti, kun muutosvaiheesta tuli pitkä ja se päättyi vasta syksyllä 2009 Suomen Metsästäjä 
ja Kalastaja liiton erottamiseen. Suomen Kalamiesten Keskusliitto lakkautettiin vuoden 2010 
lopulla. Järjestön jäljelle jäänyt omaisuus ja varat siirrettiin SVK:lle. SKK:n alueellinen piirijärjestö 
Lapin Kalamiespiiri perustettiin 22.4.1956. Vuonna 2006 Lapin Kalamiespiiri täytti 50 vuotta, 
samana vuonna tehtiin päätöksiä toimintojen ja taloudellisten resurssien siirtämisestä uudelle 
piirille. Samalla todettiin, että järjestö organisaatioiden muutosvaihe tulee kestämään muutaman 
vuoden, joten Suomen Kalamiesten Keskusliitto ja Lapin Kalamiespiiri on pidettävä pystyssä 
rekisteröitynä yhdistyksinä pienennetyllä hallinto-organisaatiolla niin kauan kunnes 
kalastusasetukseen saadaan tehtyä muutos, jossa määritetään uusille järjestöille SVK:lle ja uudelle 
piirille Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:lle nimeämisoikeus edustajilleen kalastusalueiden kokouksiin. 



Lapissa on 19 kalastusaluetta ja piirillä on kaikissa kalastusalueissa 2 edustajaa. Lapin Kalamiespiiri 
lakkautettiin vuoden 2011 loppupuolella. 

Lapin Vapaa-ajankalastajat ry perustettiin 20.5.2005 Rovaniemellä. Kokouksessa paikalla oli Lapin 
Kalamiespiirin jäsenseuroista valtuutettuja edustajia 17 seurasta, jotka kaikki allekirjoittivat uuden 
piirin perustamisasiakirjat, jotka samalla liittyivät perustetun piirin jäseniksi. 

Perustaja seurat: Pellon Kalakerho ry, Köyryn Kalamiehet ry, Namalikon Erämiehet ry, Suopan 
Erakot ry, Posion Kalamiehet ry, Misin Kalastus- ja Metsästysseura ry, Keminseudun 
Urheilukalastajat ry, Sodankylän Perhokalastajat ry, Vanttausjärven Kala- ja Erämiehet ry, 
Rovaniemen Kala- ja Metsämiehet ry, Veitsiluodon Kalamiehet ry, Sodankylän Erämiehet ry, 
Pikkukylän Kalastus- ja Metsästysseura ry, Rovaniemenseudun Perhokalastajat ry, Koillisen 
Kilpakalastajat ry, Ivalon Erämiehet ry, Kemijärven Perhokalastajat ry. Myöhemmin samana 
vuonna, toisetkin Lapin Kalamiespiirin jäsenseurat liitettiin Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n ja SVK:n 
jäseniksi. Perustamisvuonna piirillä oli 74 jäsenseuraa ja 4174 henkilöjäsentä. Nyt piirillä on 
jäsenseuroja 55 ja 3020 henkilöjäsentä. Selvästi aleneva trendi, niin kuin muissakin järjestöissä. 

Ensimmäinen hallitus: Puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski, varapuheenjohtaja Tapio Huuska, Jouko 
Kallunki, Raimo Luiro, Matti Palojärvi, Aarre Seurujärvi, Antti Sorro ja Esa Virtanen. 
Sihteeri/taloudenhoitaja Merja Kekki. Tilintarkastajat: Leo Hynynen ja Reijo Martin. 

Vuosien varrella piirin toimintaa on ohjattu jaostojen kautta toimivaksi, jotta toimihenkiöiden 
jatkuvasti lisääntyvä työpaine on saatu useamman henkilön harteille. Viimeiset yli kymmenen 
vuotta piirissä on toiminut kilpailujaosto, nais- ja nuorisojaosto sekä koulutusjaosto. Nykyisin on 
lapsi- ja nuorisojaosto, seniorijaosto, kilpailujaosto, kalenterityöryhmä, kotisivujen päivitys, 
työvaliokunta ja matkailuvastaava. Jaostomainen organisaatio on todettu toimivaksi. 
Kalastusharrastuksen edistämiseksi olemme jäsenseurojen kanssa tehneet arvokasta nuorisotyötä, 
mielestäni sangen hyvällä menestyksellä. Tapahtumia on ollut isoista massatapahtumista 
kerhotoimintaan ja koulujen kalastuspäiviin ja päiväkoti-ikäisten lasten kanssa tapahtuviin 
kalaretkiin. Mukana näissä tapahtumissa on ollut piirimme ”seniori kalakummit” ja meidän alueen 
kalatalouskonsulentti Petter Nissen. Kalastuskilpailuja on pidetty jäsenseurojen kanssa monen 
moisia, josta mainitsen vain SM-kilpailut: SM-rautupilkki vuodesta -98 alkaen, SM- kiiskipilkki, SM-
pilkki, SM-vetouistelu/heittouistelu ja SM-lohensoutu, SM- naisten perhokalastuskilpailu. Tänä 
vuonna meillä on SM- rautupilkki ja SM- lohipilkki. 

Tämän juhlavuoden hallitus: Puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski, varapuheenjohtaja Aarre 
Seurujärvi, Juha Fisser, Helvi Hamari, Mika Jaako, Eero Kasurinen, Keijo Tenhunen, Erkki Lahtela, 
Lasse Rundgren. Sihteeri/taloudenhoitaja Merja Kekki, Toiminnantarkastajat Petter Nissen ja Kari 
Lukkarinen. 

Hyvät ystävät, kalastus on meille myös hyötyliikuntaa. Se parantaa ihmisten henkistä ja fyysistä 
kuntoa, hyvinvointia ja tuottaa suurta iloa. Täällä kalastus sekä Lapin luonnonkauneus kulkevat 
käsi kädessä. Kalastajat eivät häiritse luontoa eivätkä ole kestävän kehityksen esteenä. Kalastuksen 
harrastajina me emme ole rohmuja, kalastamme iloksemme ja syödäksemme, kuten me lappilaiset 
yleensäkin. Toivon, että kalastuskulttuurimme säilyisi jatkossakin sellaisena, että minkä pyytämällä 
saamme, sen otamme hyötykäyttöön, ettei vedenviljalla kikkailla eikä leikitä. Meidän tehtävämme 
on pitää huolta siitä, että kalastustietoisuus elää. Yhteiskunnan toivon tukevan meitä riittävän 
taloudellisesti niin, että voisimme tehdä tätä työtä ja viedä viestiämme tuloksellisesti eteenpäin. 
Lisäksi toivotan teille kaikille antoisia hetkiä kalastuksen parissa. 



Kiitos! 

  


