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SVK:n tiedote 15.8.2021 

 

Suomelle historiallinen jättimenestys 
perhokalastuksen MM-kilpailuissa – joukkuekulta 
ja kaksoisvoitto henkilökohtaisessa sarjassa 
 

Suomen perhokalastusmaajoukkue onnistui kotikisoissaan Kuusamossa ja Taivalkoskella 
täydellisesti. Sunnuntain aamupäivän kalastusjakso varmisti Suomelle kautta aikain ensimmäiset 
kultamitalit sekä joukkuekilpailussa että henkilökohtaisessa sarjassa. 

 

Suomen joukkue eteni maailmanmestaruuteen vakuuttavasti johtaen kilpailua jo ensimmäisen 
kilpailupäivän jälkeen. Yhteensä viidestä kilpailujaksosta Suomi voitti neljä ja sijoittui kerran toiseksi. 
Joukkuekilpailussa Suomen loppupisteet olivat 80. Toiseksi sijoittui Ranska 127 pisteellä, joten 
Suomen voitto oli ylivoimainen. Pronssiset mitalit menivät Espanjalle (141 pistettä). 

Perhokalastuksen MM-kilpailussa oli mukana 13 joukkuetta, joissa kussakin kalasti viisi kilpailijaa. 

 

 

Henkilökohtaisessa kilpailussa Suomelle kaksoisvoitto 

 

Henkilökohtainen maailmanmestaruus Suomeen varmistui, kun kilpailun kärkipaikalta viimeiselle 
jaksolle lähtenyt Heikki Kurtti (8 pistettä) onnistui voittamaan järvikalastusjakson Taivalkosken 
Kylmäluomajärvellä. Hopealle sijoittui Suomen Jari Heikkinen (13 pistettä), joka starttasi sunnuntain 
kilpailuun toiselta sijalta. Pronssia voitti Espanjan David Arcay (15 pistettä). Santeri Kinnunen oli 
myös lähellä mitalia (15 pistettä), mutta jäi täpärästi neljänneksi, kun Arcayn kalapisteet olivat 
paremmat. Mikko Räsänen täydensi suomalaismenestystä ollen viides (18 pistettä). Jyrki Hiltusen 
sijoitus oli viidestoista (26 pistettä). Joukkueen kapteenina toimi Jarkko Suominen. 

 

 

Mestarilla hämmentyneet fiilikset 

 

Tuore kaksinkertainen maailmanmestari Heikki Kurtti kertoo fiiliksien olevan suorastaan 
hämmentyneet mestaruuksien varmistuttua. 

”Hankalaa kommentoida mitään järkevää, kun monen vuoden työn jälkeen saa tuollaisen palkinnon. 
Joukkueemme runko on ollut sama jo useamman vuoden. Sijoituimme neljänsiksi jo Tasmaniassa 
vuonna 2019 sekä viidenneksi Italiassa vuonna 2018. Joukkueemme kaikki jäsenet kykenevät 
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laadukkaaseen tasaiseen kilpailusuoritukseen. Sunnuntain kalastusjaksolle lähdettäessä paineita oli 
lähinnä joukkueen puolesta, ja henkilökohtainen menestys tuli vasta sen jälkeen. Sunnuntaina 
aamun pooliarvonta suosi Suomea Ranskaa enemmän, joten viimeisen jakson saimme kalastaa jo 
aika vapautuneesti, vaikka mestaruus olikin vielä avoinna”. 

 

 

Perhokalastuksen maailmanmestaruuksista on kilpailtu 40 kertaa, ja aiemmin Suomeen on tullut 
hopeisia ja pronssisia mitaleja. 

Suomen maajoukkueen aiemmat mitalit: 1989 pronssi (Kuusamo, Suomi), 2001 hopea (Lycksele, 
Ruotsi), 2005 hopea (Lycksele, Ruotsi), 2007 pronssi (Kemi - Simo, Suomi). 

Suomen maajoukkueen henkilökohtaiset mitalit: 1989 pronssi Jyrki Lämsä (Kuusamo, Suomi), 2018 
hopea Jyrki Hiltunen (Trentino, Italia) 

 

 

Kilpailutapahtumien videoita ja kuvia voi katsoa Suomen Vapaa-ajankalastajien Instagramissa 
(@vapaa_ajankalastajat) ja Facebookissa (vapaa.ajankalastajat). Sivuilla on myös videolähetyksiä 
kilpailusta. Kilpailun tulokset löytyvät MM-kilpailujen omilta nettisivuilta (wffc2021.com). 

 

 

Lisätietoja: 

 

Perhokalastuksen MM-kilpailun pääsihteeri, Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija 
Petter Nissèn, puh. 0500 440 923, petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi 

Suomen Vapaa-ajankalastajat, kalatalousasiantuntija Janne Rautanen, puh 0400 946 968, 
janne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi 

 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien 
järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja 
järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 
vapaa-ajankalastajapiirin 480 seurassa toimii yhteensä noin 34 000 kalastuksen harrastajaa. 


