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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 
 
Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 28.11.2016 klo 18 alkaen Maanmittauslaitoksen 
Jyväskylän toimipisteessä, Kankaankatu17. Kokoustilaan kuljetaan ylä-
pihan kautta. 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-
täkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä Tyrskylän ma-
jan järjestyssääntö seuraavalle vuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut 
jäsenet erovuoroisten (Timonen, Sintonen, Saikkonen, 
Ylönen) tilalle, edustajat vapaa-ajankalastajapiirin ko-
kouksiin ja Pässinniva-seurayhtymän kokouksiin sekä 
muut toimihenkilöt 

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet 

8. Käsitellään sääntötyöryhmän esitys seuran uusiksi sään-
nöiksi. Luettavissa seuran kotisivuilla http://ksuk.net/ 

9. Muut asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

****** 
 

Kahvitarjoilu, kokouksen jälkeen savukala-arpajaiset 
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PUHEENJOHTAJALTA  Marraskuu 2016 
 
 
Tapahtumiltaan mennyt vuosi oli yhdistyksen historiassa suhteellisen 
hiljainen. Toukokuussa järjestimme Lievestuoreen Muurikaisessa jäse-
nille mahdollisuuden harrastaa juuri istutuksen jälkeen kirjolohien uis-
telua, mutta kiinnostus ja osanottajamäärä oli vähäinen. Päivä oli aurin-
koinen, veneitä olisi ollut saatavilla ja isojen kirjolohien saanti oli taat-
tu. Harmi vain, kun kiinnostus oli niin huonoa. 
 
Tämä osanottajakato tapahtui myös yhteisen toimintapäivän järjestämi-
sessä Nuoret Lesket ry:n kanssa. Lapsille tarkoitettuun virkistyspäivään 
oli aluksi paljon kiinnostusta ja suullisesti ennakkoon ilmoittautuneita, 
mutta kun osanotto olisi pitänyt vahvistaa - tuli hiljaisuus. En tiedä mil-
lä nykyaikana voisi ihmisiä velvoittaa osallistumaan, kun kuitenkin on 
kyse vapaaehtoisesta toiminnasta. Onneksi kalastusretki Tenolle on aina 
yhtä suosittu. Tämänvuotinen reissu tehtiin yhdessä Lievestuoreen ka-
lamiesten kanssa ja kalansaanti ei jäänyt pelkästään puheiden varaan. 
 
Harmiksemme elokuun Rauli-myrskyssä Tyrskylän venelaituri rikkoon-
tui käyttökelvottomaksi. Rikkoontuneet laiturin rungot ja ehyenä säily-
neet kansirakenteet on nyt siirretty vedestä maille jatkotoimenpiteitä 
varten. Majan ranta on todettu jo ennenkin erittäin haastavaksi laiturira-
kenteille, talvella laiturin rikkovat jäät ja avovesikautena myrskyt. Siksi 
pidimmekin yhden hallituksen kokouksen tuhojen jälkeen Tyrskylässä 
ja keskustelimme, jos venevalkaman oikealla reunalle voisi myös ra-
kentaa kiinteän laiturirakenteen. Silloin ei tarvitsisi laituria viedä pi-
demmälle rannasta ja kuitenkin saisimme riittävästi tilaa veneille.  
 
Tämä ja monet muut kunnostuskohteet vaativat nyt ensi vuoden budje-
tilta paljon resursseja. Toivottavasti saamme kaiken tehtyä kohtuullises-
sa ajassa ja lisätulotkaan talkoiden muodossa eivät olisi pahitteeksi. 
 
Lopuksi toivotan yhdistyksen uudet jäsenet erityisen tervetulleiksi ja 
vanhoille jäsenille hyvää alkavaa pilkkikautta. 
J. P. Isoaho 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
Hallituksen esitys syyskokoukselle 
 
 
Yleistä 
Yhdistys jatkaa toimintaansa Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin 
jäsenseurana ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestössä. Toimin-
tavuoden aikana yhdistykseen otetaan uusia jäseniä.  
Virkistyskalastuksen etua pyritään ajamaan eri foorumeilla.  
 
Kokoukset 
Pidetään sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu 
tarpeen mukaan. 
 
Tiedottaminen 
Julkaistaan Urkan Apaja –jäsenlehteä. Tarvittaessa ilmoitetaan sanomalehti 
Keskisuomalaisessa ja paikallisradiossa. Yleisistä ja seuran kilpailuista 
tiedotetaan Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalenterissa 
(nettiversio) ja yhdistyksen kotisivuilla. Sähköpostia käytetään sisäiseen 
tiedottamiseen mahdollisimman laajasti. Yhdistyksen kotisivuilla tiedote-
taan ajankohtaisista seuratapahtumista. Yhdistyksen kotisivut löytyvät 
osoitteesta: http://ksuk.net/ 
 
Muu toiminta 
Pidetään jäsentenväliset pilkki- ja onkikilpailut sekä syksyinen uisteluta-
pahtuma Tyrskylässä. Hallitus päättää mahdollisten yleisten kilpailujen 
järjestämisestä. Tyrskylässä pidetään keväällä siivous- ja kunnostustalkoot. 
Etsitään seuran ulkopuolisia talkookohteita varainhankinnan merkeissä. 
Järjestetään jäsenille, jäsenten perheille ja nuorille erilaisia kalastuskoulu-
tuksia ja virkistystapahtumia. Pyritään hankkimaan seuraan nuorisojäseniä 
ja saamaan heidät mukaan toimintaan. 
Ollaan mukana valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyissä eri toimijoi-
den kanssa. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä. Muistetaan merkkipäivi-
ään viettäviä onnitteluin. 
Poisnukkuneiden omaisille lähetetään suruadressi. 
 
Talous 
Yhdistyksen taloutta hoidetaan vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion 
mukaisesti.  
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JÄSENMAKSUT 2017 
Hallituksen esitys syyskokoukselle 
 
Korotuspaineita ei ole, joten jäsen- ja majamaksuja ei ole tarpeen muut-
taa 
 
 
 
Jäsenmaksut 
-aikuisjäsen ................................................................................... 25 € 
-perhejäsen (puoliso,  avopuoliso) ................................................. 12 € 
-nuorisojäsen (alle 19 v).................................................................. 5 € 
-ainaisjäsen (keskusjärjestön ja piirin osuus) ................................. 15 € 
-liittymismaksu (vain aikuisjäsen) .................................................. 25€ 
 
Tyrskylän avain- ja majamaksut 
-henkilökohtainen avainmaksu ...................................................... 22 € 
sisältää majan, saunan ja veneiden käyttöoikeuden 
-perheavainmaksu ......................................................................... 27 € 
sisältää majan, saunan ja veneiden käyttöoikeuden samaan talouteen 
kuuluville seuran jäsenille 
-majamaksu ................................................................. 5 €/henkilö/vrk 
jäsen tai jäsenen vieras, jolla ei ole omaa avainta; sisältää majan, sau-
nan ja veneen käyttöoikeuden vuorokauden ajaksi 
-saunamaksu avaimettomalta jäseneltä ............................................ 1 € 
-saunamaksu vieraalta (ei jäsen)...................................................... 4 € 
sisältää vain saunan, ei muita käyttöoikeuksia 
 
VETOUISTELULEHTI VUODELLE 2017 
Normaali tilaushinta on 30 €, seuratilauksena 24 €. 
Seuratilaukseen osallistujan tulee omatoimisesti ilman erillistä laskutus-
ta maksaa 24 € tammikuun loppuun mennessä seuran tilille 
FI21 8000 1000 5058 19, viitenumerolla 9030. 
Muista merkitä nimesi ja osoitteesi selvästi. Vanhat tilaajat, joilta mak-
su puuttuu, poistetaan postituslistalta helmikuun alkupäivinä. Vuoden 
2017 ensimmäinen numero ilmestyy jo viikolla 6 helmikuussa. 
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VASTUULLISEN VAPAA-AJANKALASTAJAN SÄÄNNÖT 

Vapaa-ajankalastaja ei myy saalistaan missään tilanteessa. Kalojen 
harmaa kauppa haittaa ammattikalastajien elinkeinoa ja heikentää kala-
kantoja virkistyskalastuskohteissa. Kun kaloja tulee niin paljon, että ei 
pysty niitä omassa taloudessa tuoreena käyttämään, kalastus joko kes-
keytetään tai saalis vapautetaan oikeaoppisin menetelmin. 

Vastuullisen vapaa-ajankalastajan tulee hyväksyä se, että toiminnan 
luonteesta johtuen kalastus voi johtaa yksittäisten kalojen tappamiseen 
sekä aiheuttaa niille vahinkoa ja stressireaktioita pyydystämis-, käsitte-
ly- ja mahdollisen vapauttamisprosessin aikana, mikä saattaa vaikuttaa 
yksittäisen kalan kuntoon. Vapautettava saalis on laskettava takaisin 
veteen mahdollisimman nopeasti, tai pidettävä vedessä koko ajan. Kalaa 
on käsiteltävä mahdollisimman hellävaroin. Kalaa ei saa laskea maahan, 
eikä sitä saa puristaa liian lujaa, varsinkaan vatsan seudulta. Eri kalala-

jien kiinnipitomenetelmät kuuluu opetel-
la. Kastele kädet ennen elävään kalaan 
koskemista. Kiduksiin koskemista pitää 
välttää. Pihtien käyttö koukun irrotuk-
sessa on erittäin suositeltavaa. Väkäset-
tömien yksihaaraisten koukkujen käyttö 
helpottaa kalan irrottamista koukusta ja 
aiheuttaa yleensä vähemmän vahinkoa 

kalalle. Kaikki käytettävät välineet tulee olla mahdollisimman vähän 
kaloja vahingoittavia. Liian kevytluokkaisia välineitä pitää välttää, sillä 
ne pitkittävät kalojen väsyttämistä, joka voi olla vaaraksi varsinkin ke-
sällä kun vedet ovat lämpimiä. Mitä lämpimämmät vedet on, sitä her-
kemmin kalastus vahingoittaa kaloja. 

Kalassa täytyy pitää aina isojen kalojen dokumentointiin kameraa, mit-
tausvälineitä, sekä erilaisia apuvälineitä kalan hellävaraiseen käsitte-
lyyn, kuten punnituspussia. Isoja kaloja ei kannata ottaa ruuaksi, sillä ne 
ovat arvokkaita emokaloja ja hyvän geeniperimän ylläpitäjiä. Ruuaksi 
kuuluu ottaa vain keskikokoisia kaloja. Kala on saatu kala, vaikka sen 
päästäisi takaisin. Kaikista arvokkain muisto suuresta vonkaleesta on 
hyvä valokuva. Keittiössä isot ja vanhat kalat eivät ole ensiluokkaisia. 
Kala on vedessä paljon arvokkaampi kuin lautasella. 
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Pyydystä ja päästä - kalastusta pitää yrittää vält-
tää aikana jolloin se aiheuttaa suurta vahinkoa 
kaloille, kuten silloin kun vedet ovat todella 
lämpimät. Jos kala vaikuttaa saaneen kalastuksen 
takia suuria vaurioita, kuten jos on havaittavissa 
todella runsasta verenvuotoa kiduksista, tulee 
kala lopettaa ja käyttää ruuaksi asianmukaisesti. 
Tämä ei kuitenkaan koske alamittaisia yksilöitä, 
jotka laki määrää vapauttamaan aina, kuntoon 
katsomatta. 

Uhanalaisten lajien ottamista ruuaksi pitää vält-
tää. Ruokakalat otetaan elinvoimaisista lajeista 
tai istutetuista yksilöistä. Esimerkiksi jos alueen 
lohikalaistutukset ovat rasvaeväleikattuja, on 
erittäin suositeltavaa että kaikki rasvaevälliset kalat vapautettaisiin. Va-
paa-ajankalastajien pitää myös painostaa alueellisia viranomaisia siir-
tymään rasvaeväleikattujen kalojen istuttamiseen ja/tai luontaisen li-
sääntymisen edistämiseen.  

Kaloja pitää kunnioittaa ja käsitellä asianmukaisesti, vaikka eivät olisi 
tavoiteltua lajia. Ruuaksi otettava kala tainnutetaan välittömästi iskulla 
päähän ja verestämällä. Tämän jälkeen aina ruokapöytään asti saalista 
on käsiteltävä kunnioittavasti ja oikeaoppisesti. Saalista on pidettävä 
puhtaassa ja kylmässä, jotta kalan laatu pysyisi aina syömiseen asti 
huippulaatuisena. Saalis pitää valmistaa kaikkien olemassa olevien tai-
tojensa mukaan mahdollisimman hyvin ja nautittava ruokalahalulla hy-
vässä seurassa. 

Kun lähdetään kalastusmatkalle, ei tuoda kalaa suuria määriä kotiin. 
Ylös otetaan korkeintaan sen verran kalaa, kuin paikan päällä jaksetaan 
itse syödä. Ulkomailla kalastaessa suomalaisen kalamiehen pitää aina 
käyttäytyä erityisen hyvin.  

Vastuulliselle vapaa-ajankalastajalle on itsestään selvyys että hän nou-
dattaa kaikkia alueellisia sääntöjä ja opastaa asiassa tietämättömiä. 

Lähde: SVK:n kotisivut 
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SIHTEERIN MATKASSA 
 
Norjan rauturetki: Lähdettiin 
entisten työkavereiden kanssa 
aamukuudelta liikkeelle. Hieman 
väsytti kun jatkoin samoilla sil-
millä Brysselin reissun jälkeen. 
Menomatkalla yövyttiin Tenon 
Tunturituvilla. Aamulla ajeltiin 
Nuorgamin Rajamarkettiin os-
toksille. Sieltä jatkettiin eteen-
päin Ifjordin tunturialueelle. 
Auto levikkeelle, kaivettiin perä-

kärrystä sukset, ahkiot ja muut romppeet, hypättiin suksille ja hikisen hiihdon 
jälkeen pystytettiin leiri tunturijärven jäälle (kuva MT). Juotavat kaivettiin 
esiin ja perinteinen bar-open, jonka jälkeen kalastus alkoi välittömästi. Erikoi-
nen järvi. Syvyyttä oli rannoillakin paikoin 40 m. Kalaa kaikuluotaimen mu-
kaan pohjasta pintaan, aivan jään alle asti. Ja kalaa tuli joka syvyydestä.  
Ensimmäisen tuulisen päivän jälkeen keli muuttui helteeksi ja lumi pehmeni 
ryyniksi. Kalasteltiin kolme päivää hyvällä menestyksellä, hiihdeltiin rankka 
paluumatka ryynilumessa takaisin autolle ja perustettiin uusi leiri yhdeksi 
yöksi tien varteen. Jälleen matkaan ja suunnaksi Lakselv. 30 km kaupungin 
pohjoispuolelle pystytettiin uusi leiri hienolle levikkeelle. Autolla pääsi aivan 
rantaan. 
Erikoinen ja kalaisa järvi oli tämäkin. Kolmenlaista rautulajia järvestä ongit-
tiin: katkan-, kolmipiikin- ja kotilonsyöjää. Petoja kaikki. Ongenkin minulta 
joku peto vei. Vappupäivänä lähdettiin kotiin päin. Hieno reissu. 
 
Lievestuoreen ja Urkan yhteisvaraus Pässinnivalla: Olihan mukava retki tä-
mäkin, vaikka Teno aika säästeliäästi kalaa antoi. Syömään kuitenkin päästiin. 
Oikein mukavia veijareita nämä Lievestuoreen kalamiehet. Frisbee-radankin 
kehittelivät Pässinnivan tontin pöpelikköön, kun kalastustaukoa pitivät. Kotti-
kärryjä siirtelivät väylältä toiselle heittokoriksi. Mikähän oli radan ihannetu-
los? Kiekkoja ei hävinnyt ja kaikki palasivat kämpälle ennen iltasaunaa. 
Majoituspaikoissa ja saapumisajoissa oli alkuun pientä sekaannusta. Siitä otan 
syyn kontolleni. Omalla porukalla heitettiin pari reissua Jäämerelle. Nimettiin 
rannalta löytynyt perho kyrxxjaakoksi, jonka sitomisohjeen vain paikalla ol-
leet tietävät. Kirjoitin perhon nimen näin, jos vaikka lapsetkin sattuvat tätä 
lukemaan. 
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Hanski, kuningasrapujen kuningas: Vuoden kolmas reissu. Tällä kertaa mat-
kattiin Arin Volvolla. Soudettiin Arin kanssa yksi soutu Tenolla. Lohi väisteli 
vieheitä. Kookkaat harjukset ihastuivat perhoon nimeltä Tenon Keiju. 
Tenon Tunturituvilla oli yrittäjillä mieli maassa. Kalastussääntömuutokset 
saattavat vaikeuttaa kalastusta ja matkailualan yritystoimintaa merkittävästi. 
Tässäkö on palkka yrittäjille elämäntyöstä, kun ei ole varmuutta luvan saan-
nista turistille? 
Retkeiltiin ristiin rastiin Norjassa. Kilometrejä kertyi kun majoitus oli Pässin-

nivalla. Aina piti ajaa paluujälkiä Päs-
sinnivan kämpälle. Tähän edestakaisin 
ajeluun on tehtävä ensi vuonna muutos: 
Teltta mukaan tai mökkivarauksia Nor-
jasta sopivalta hollilta. 
Hienoin reissu oli rapuretki Pykeijan-
vuonon pohjukan Vaggeen, joka on tun-
netusti kohtalainen kuningasrapupaikka. 
Arin kanssa pyydettiin syöttikalat ja 
Hanski taikoi rapupyynnön mereen. Siel-
tähän se sitten tuli, kauan odotettu saalis. 
Näistä ensimmäisistä riitti syötävää koko 
porukalle. Ravut (pelkät jalat) laitettiin 
nestekaasulla lämpiävään kattilaan kie-
huvaan suolaveteen 20 minuutiksi. Sitten 
kaasu sammuksiin ja lisättiin tillin ku-

kinnot jäähtyvään keitinveteen. Namnam. Snapsit ja jälkiruokakiisselit, niin 
jopa herahti Pässinnivan muillekin majoittujille vesi kielelle. Kateellisia oli-
vat, kun sivusta seurasivat. 
Käytiin tutustumassa Utsjoen Luontotupaan. Hieno kohde joka ei maksa mi-
tään. Sieltä ostettiin Ailigastunturin yksityistielle käyttöoikeus. Vuoden lisens-
si maksoi vaivaiset 5 €. Ajettiin tunturiin ihailemaan maisemia ja poikettiin 
tähtitornissa. Tunturiin tuli kuvausryhmä tekemään matkailumainosta Pohjo-
lasta. Kauniita tyttöjä nämä filmitähdet. 
Käytiinpä kuussakin, kun ajeltiin Hamningsbergiin E24 –tietä niin pitkälle 
kuin sitä pääsee. Jos ei nyt kuitenkaan kuussa, niin ainakin maisemat olivat 
kuin Nasan kuvissa. Jos sielläpäin liikutte, niin suosittelen. Näkemisen arvoi-
nen kohde. -MT- 

**** 
Tenon Tunturituvat löytyvät osoitteesta: http://www.tenontunturituvat.fi/ 
Käy vierailemassa yhteistyökumppanimme sivuilla. Hyvin tehdyt sivut. Oton 
näet kotimaisemissaan musiikkivideolta OTTO ja DEATNU JOHKA. 
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KILPAILUKALENTERI 
 
SM-kilpailut 
Lauantai 4.2.----------------- SM-pilkin esikisa, Kolkonjärvi, Etelä-Savo 
Lauantai 4.3.-------------------------- SM-pilkki, Kolkonjärvi, Etelä-Savo 
Sunnuntai 26.3. --------------------- SM-lohipilkki, Isovalkeinen, Kuopio 
 
Seuran omat kilpailut 
Lauantai 14.1. --------------------------- Muuratjärvi, Hautausmaan parkki 
Lauantai 28.1. ---------------- Luhanka, Pilkanselän kesäranta, ei jäätietä 
Lauantai 18.2. ------------------------------------------ Puolakka, Laivaranta 
Lauantai 11.3. ------------------------------------- Juurikkasaari, Säynätsalo 
Lauantai 1.4.-------------------- Eikan Kisa, Lavianselkä, Tyrskylän maja 
 
Yhteislähdöt Hannikaisenkadun parkkipaikalta klo 8:00. Lapset aikuisjäsenten 
kyytiin ilmaiseksi. 
Eikan kisan kilpailuaika on aamukuudesta iltakuuteen. Mahdollisista yhteis-
kuljetuksista sovitaan erikseen.   
 
Lapset ja lapsenlapset mukaan kalareissuille 

 
 
Amanda Saikkonen 6 v. on aina ollut 
innokas lähtemään Timo-papan kanssa 
kalalle. Tenolla on väsytetty lohta, 
Tyrskylässä on uisteltu ja pilkilläkin 
käydään ahkerasti. 
Mukavia ja mieleenpainuvia nämä 
kalaretket, vaikka joskus kalaa ei tu-
lisikaan. 
Unohtumattomia ovat saarien ja Tenon 
rannoilla vietetyt tulisteluhetket. 
Tyttöhän olisi kuvan mukaan valmis 
SM-lohipilkkiin Kuopion Valkeiselle. 
Ainahan se tuntuu mukavalle myös 
meistä papoista, mummoista ja van-
hemmista, kun voi lasten kanssa yh-
teistä laatuaikaa viettää. TS ja MT 
Amanda ja kirjolohi. Kuva: Timo 
Saikkonen 
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Ari Rikama Ailigastunturilla. Kuva: Matti Timonen 
 
 
 
 
Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka 
Sintonen, Taidepolku 6 H, 40720 JKL 


