
 

MARRASKUU 2017       

                                                                                                

JÄSENLEHTI 

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT 70 v. 
 



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJIEN JÄSENLEHTI 
Marraskuu 2017 

 
TÄSSÄ NUMEROSSA MM.:  
 
  
 

Kokouskutsu ja Joulun toivotus  ...... 3 
Puheenjohtajan palsta ...................... 4 
Puheenjohtajat vuodesta -47 ............ 4  
Pertti Maisonen muistelee ............... 5  
Jäsenlehden historiaa   ..................... 9 
Poimintoja merkkitapahtumista ....... 9 
Vuosikokouksen työjärjestys ......... 10 
Toimintasuunnitelma 2018 ............ 11  
Jäsenmaksut 2018 ......................... 12 
Kilpailukalenteri 2018 ................... 12 
Valokuvien kerrontaa .................... 13 
Kuolleet ........................................ 19 
Vetouistelulehti ym. ...................... 19 

 
 
TOIMITUS 
Matti Timonen 
 
KANSIKUVA 
Perustamisasiakirja 7.2.1947 
Lähde: Kansallisarkisto, Jyväskylä 



 
3 

 
Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään maanantaina 27.11.2017 klo 18 alkaen Kahvila 
Kotiruoka Satosaaressa, Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä 

 
Vuosijuhlan kunniaksi, kokousväelle tarjotaan glögi, joulupuuro 
rusinasopalla, pieni suolapala ja täytekakkukahvit. Kokouksen päät-
teeksi pidetään perinteiset savukala-arpajaiset. Tervetuloa! 

- Hallitus - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimitus toivottaa lukijoille Hyvää Joulun odotusta ja alkavaa pilkkikautta 
2018! 
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PUHEENJOHTAJALTA     Marraskuu 2017 
 
Tämä vuosi on ollut Keski-Suomen Urheilukalastajille juhlavuosi ja on 
aika muistella seuran historiaa tässä jäsenlehdessä. Olimme äskettäin 
seuran toiminnasta tallennettujen dokumenttien ääressä Jyväskylän 
Kansallisarkistossa ja tavoitteenamme oli saada edes hiukan kokonais-
kuvaa siitä, kuinka arvokasta yhdistystyötä menneet sukupolvet ovat 
tehneet. Onhan sitä siihen aikaan tapahtunut paljon. Olisivatpa tulevat-
kin sukupolvet yhtä kollektiivisia, innovatiivisia ja innokkaita. 
 
Seuran tulevaisuudensuunnitelmista Tyrskylän rakennukset kaipaavat 
edelleen päivityksiä. Hallitus toteuttaa niitä jo tehtyjen suunnitelmien ja 
tietenkin maksukyvyn mukaisesti. Toivottavasti vuosikokouksessa näis-
tä tärkeistä uudistamiskohteista viriää hedelmällistä keskustelua.  
 
Lopuksi toivotan kaikille seuran uusille ja vanhoille jäsenille hyvää 
alkavaa pilkkikautta - tulisi vihdoinkin kunnon talvi! 
 
J. P. Isoaho 
 
 

Keski-Suomen Urheilukalastajain puheenjohtajat:

Arvi Rissanen        1947 – 53

Kaino Kujala         1954 – 55

Toivo Tiainen        1956 – 57

Kaino Kujala         1958 – 59

PV Lehtinen          1960 – 65

Tauno Häkli           1966 – 67

Toivo Nyyssönen  1968 – 78

Risto Salmi       1979 – 91

Matti Timonen     1992 – 98

Aki Nurminen      1999 – 06

Risto Salmi          2007 – 14

Matti Timonen       2015 – 15

Jukka Pekka Isoaho    2016 –
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Pertti Maisone muistelee 
 
Urkan alkuvuodet: Puutetta oli sotien jälkeen melkein kaikesta, kalastakin. 
Innokkaat puuhamiehet perustivat vallankin kaupunkeihin kalastusseuroja 
parantaakseen jäsenten mahdollisuutta päästä kalaan. Pilkkiminen uutena ka-
lastuslajina toi lisäintoa toimintaan. Seurassa järjestettiin kimppakuljetuksia 
kalastustapahtumiin ja -kilpailuihin. Mikä tarkoitti usein matkustamista kuor-
ma-auton lavalle rakennetussa tuulensuojakopissa, koska siihen aikaan henki-
löautoja oli harvoilla. 
Kesäaikaan matkaa taitettiin veneillä ja pääasiassa soutamalla. Päijänteessä 
riitti vettä ja siinä oli myös runsaasti kalaa. Matkatessa vedettiin uistinta tai 
useampaakin. Soutumatkat olivat pitkiä, aikaa vieviä ja kuntoa vaativia ja siksi 
tukikohdat Päijänteellä olivat tarpeen. 
Päijänteen Vanhaselällä Mustalahti jäi myöhemmin perustetun Säynätsalon 
Urheilukalastajien haltuun. Päijänteen länsirannalla Puolakan tukikohdan 
omivat Rautpohjan Kalastajat. Siispä päätettiin vuokrata Keski-Suomen Ur-
heilukalastajille Verkkosaari Kärkisissä. Saarelle rakennettiin päärakennus, 
poikala, sauna, venetalas ja laiturit, jotka olivatkin heti kovassa käytössä. 
Osa Urkan perustajajäsenistä siirtyi Tikkakosken Kalamiehiin. Alkuvuodet 
olivat työntäyteisiä kun varainhankintaa tehtiin mm. arpajaisilla, veikkaus-
asiamiespistettä pitämällä ja tanssiaisia järjestämällä. Jäsen- ja liittymismaksut 
olivat tuolloin lähinnä nimellisiä. Akuuttia rahapulaa paikattiin seurassa siten, 
että jäsen maksoi 10 tai 20 vuoden jäsenmaksun saaden niin tehtyään ainaisjä-
senen statuksen. Tietysti sillä hetkellä se helpotti seuran tilaa. Mutta toisaalta 
enimmillään jopa 80 ainaisjäsentä söi seuran taloutta vuosikymmeniä. 
Kilpailuja oli runsaasti ja palkinnot saatiin kerjättyä yrityksiltä ja liikkeiltä. 
Seuran omista mestaruuksista kilpailtiin useissa lajeissa ja sarjoissa. Sen lisäk-
si kisattiin ”neljä suurta - seuraottelut” naapureita: Varkauden Talvionkijat, 
Suonenjokelaiset ja Pieksämäen Urheilukalastajat –vastaan. Kukin isännöi 
vuorollaan kilpailutapahtumia. 
 
Yleistä piirin historiaa: Keski-Suomen Kalamiespiirin ensimmäinen kokous 
pidettiin maaliskuussa 1952 Arvi Rissasen toimiessa puheenjohtajana. Perus-
tettuun piiriin liittyivät välittömästi Keski-Suomen Urheilukalastajat, Tikka-
kosken kalamiehet, Pirttisalmen Kalastuskerho sekä Jyväskylän Metsästys- ja 
Kalastusseura.  
Vaajakosken Metsä- ja Kalatoverit eivät koskaan liittyneet uuden piirin jäse-
niksi. Sen sijaan asiaa mietittyään siihen liittyivät Tourulan Tehtaan Urheilu-
kalastajat, Rautpohjan Kalastajat sekä Vaajakosken Kalastus- ja Metsästys-
kerho Koukku & Paukku. 
Ensimmäiset vuodet olivat innokasta hapuilua tarkoitusperien selvittämiseksi 
ja toteuttamiseksi. Ensimmäiset rekisterissä 1960 hyväksytyt säännöt olivat ns. 
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yhden vuosikokouksen säännöt. Piirin hallituksen kokousten lisäksi kokoon-
tuivat valiokunnat, etenkin työvaliokunta aina sääntöjen uudistusasioissa, vuo-
teen 1985 asti. 
Uusitut säännöt selkeyttivät piirin toimintaa. Kaksi yleistä piirin vuosikokous-
ta olisi muuttunut piirin talouden kannalta raskaaksi, mutta kokousedustajien 
matkakulukorvaus lopetettiin samalla kun valmistellut kokoukset voitiin pitää 
arki-iltoina. Näin viikonloput saatiin pyhitettyä harrastuksille, etenkin kalas-
tukseen liittyviin. 
 
Keskusliitto & Kalamiespiiri: Toiminta muuttui 50 -luvulla, kun perustettiin 
Suomen Kalamiesten Keskusliitto ja sen maankattavat piirit. Urkan nokka-
miehet olivat voimakkaasti mukana toimijoina tässä uudistuksessa. Liitto ja 
piiri tarvitsivat rahaa toimintansa pyörittämiseen. Seuroilta perittiin maksuja 
jäsenluvun mukaan, joten se aiheutti paineita nostaa jäsenmaksuja seuroissa. 
Syntyi uusia seuroja, etenkin pienempiä paikallisseuroja ja työpaikkaseuroja. 
Tämän takia Urkankin jäsenmäärä romahti. Aluksi uudet seurat eivät liittyneet 
piirin ja keskusliiton jäseniksi, vaan toimivat villeinä joitakin vuosia. Vuodet 
1955 ja 1956 olivat piirin ja liiton kasvun aikaa. 
Piirin ja liiton kilpailutoiminta kehittyi ja vilkastui, koska kilpailusäännöt 
edellyttivät jäsenyyttä. Järjestöt saivat tuulta purjeisiin. Pilkki- ja onkikilpai-
luista muodostui rahasampoja seuroille pariksi vuosikymmeniksi. Pidettiin SM 
-pilkkikilpailut kaksi kertaa Keuruulla. 
Kun talvella oli pilkkikisoja ja kisamatkat pitkiä, niin kilpailtiin ”pimeästä 
pimeään”, kuten Koivulan Eikka asian ilmaisi. 
Kerran jossain pilkkikisassa uupunut kalamies saapui punnituspaikalle ja 
kehui saaneensa voittokalat ja kaatoi saaliinsa kasaan jäälle. Ilo jäi lyhyeksi 
kun sanavalmis Reinikainen totesi:”Eikka on saanut niin paljon kaloja, että ne 
eivät mahdu edes yhteen kasaan.” 
 
Kalavesien hoito: Urkan vuosikokouksessa valittiin seuralle kalastuksenval-
vojat n. kolmen vuosikymmenen ajan. Tavasta luovuttiin 70 -luvulla, kun pää-
tettiin, että valistunut jäsen valvoo itseään ja naapuriaan. 
Urkan jäsenet ovat osallistuneet kalavesien hoitoon monella tavalla. Rakennet-
tiin kutu- ja onkituroja sekä kudettiin haukia rantaveden havuihin, myöhem-
min käytettiin haudontalaatikoita. Lisäintoa työhön saatiin vaelluskalojen poi-
kastuotantolaitoksilta. 
Tähän liittyviä monenlaisia tarinoita, joita mm. nauhoitti O. Latvala Arvo 
Sippolan kertomuksista. Kyseiset äänitteet ovat ”Rymyn” hallussa. 
Maa- ja Metsätalousministeriön määrärahoista kalavesien hoitotyöhön pääsi 
myös Urkka osille. Toivakan myllylle rakennettuun ns. suppilohautomoon 
tarvittiin hedelmöitettyä hauen mätiä. Seura joka toi hautomolle hedelmöitet-
tyä mätiä, sai siitä korvauksen ja sai osto-oikeuden kuoriutuneisiin istutusikäi-
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siin poikasiin. Tuosta touhusta voi todeta, etteivät vuodet ole veljeksiä. Toisi-
na vuosina tulos oli lähes nolla, joskus taas runsas. 
”Ei muurahaisen munista hauenpoikasia tule”, totesi hautomon hoitaja Eero 
Pänkäläinen. 
Istutukset olivat onnistuneita ja maakunnan haukisaaliit runsaita. Aikaa myö-
ten kiinnostus hauenviljelyyn laantui. Siikaa, kuhaa tai punalihaista piti olla 
saatavissa kaikista vesistä. Maa- ja Metsätalousministeriön rahat olivat osittain 
muutaman vuoden ajan piirin kautta seurojen käytettävissä lähinnä kotiutta-
mis- ja täydennysistutuksiin. 
Kun kalastusalueiden toiminta alkoi, rahat ja istutukset siirtyivät kokonaan 
niille. 
Tyrskylän rannat Keiteleen Lavian selällä saivat ensimmäiset järvitaimenen 
poikasistukkaat Pentti Heinosen omin varoin 1971.  
”Kaupungin pojat toivat punalihaisen takaisin”, sanoi Lavian isäntä.  
Pienimuotoisina ja yksityisin varoin, pääasiassa syysistutuksina, jatkettiin 
vuoteen 2012. Sitten tuli Urkan aloitteesta eri tahojen yhteinen järvitaimenis-
tutus toukokuussa 2013 Tyrskylän rannasta käsin. 
 
Tyrskylän maja: Seura osti Vesannon kunnasta Neiturinkannakselta Tyrsky-
läntien päässä sijaitsevan tontin autoilija L. Laitiselta 1971. Innokkaina puu-
hassa olivat silloinen seuran puheenjohtaja Tauno Häkli, A. Otollinen ja ra-
kennusmestari Pentti Heinonen. Maakauppaan kuului osuus yhteisiin vesiin
Horontaipaleen kalastuskunnasta.
Tontille ei aluksi ollut tietä ja rakennustarvikkeet tuotiin autoilla kanavalle,
josta ne kuljetettiin veneillä Tyrskylään.
Rakennukset; venevaja, maja (silloin saunoineen) ja puuvaja-aitta ovat raken-
nusmestari Esko Hurskaisen piirtämiä. Hän osallistui talkoisiin majan ensim-
mäisen takan muuraamiseen asti. Rakennukset valmistuivat pikavauhdilla ja
käyttö alkoi heti vilkkaana.
Polttopuista oli ainainen pula. Veneitä ei riittänyt kaikille, joten osa jäsenistä
toi omia veneitään rannalle. Veneille piti raivata väylät tyrskyvallin läpi vene-
vajan, laskuluiskan ja saunan kohdalla.
Majan ensimmäisenä isäntänä toimi A. Otollinen, seuraavana Onni Pyykkö,
sitten A. Jokinen, V. Salminen, E. Koivula, Leo Pääaho, Lasse Tuominen, 
Eino Jurvanen ja Hannu Rönkä. Tämänhetkinen isäntä on Pekka Savolainen.
Kun majan käyttö lisääntyi, tarvittiin lisää tiloja. Seuran jäsenet olivat purka-
neet Jääskelän tilalta hirsisaunan, joka tuotiin osissa Leevi Jaatisen ajamana
tontille. Mutta niistä tarpeista ei saunaa syntynyt, puutavara poltettiin. 
Konneveden keskustasta tuotiin Lasse Tuomisen lahjoittamia hirsiä uutta
nukkuma-aittaa varten. Niistäkin tuli hyviä polttopuita...
Uusi, erillinen sauna valmistui vihdoin elokuussa 1984. Saunan kohdalta kaa-
detun puun kannon alta paljastui toinen kanto ja sen alta ikivanha nuotion
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hiillos, joka ei kyllä ollut kuuma, mutta kivikirves sieltä löytyi! Se on nyt mu-
seossa. 
Majan luoteisnurkasta muutaman metrin päästä löytyi alava maakivi, johon oli 
meislattu kartta vesialueen rajoista. Kartassa Rajaniemen kärkeen – jossa kol-
men kalastuskunnan rajat yhtyvät - oli piikattu nelikulmainen ”rauhoitettu 
alue”. Kalastuskunnat oli merkitty yhdellä tunnuskirjaimella kukin. Kyseinen 
kivi sai poistotuomion, mutta piirroksen takia sai jäädä paikoilleen museoväen 
tutkittavaksi. 
Puut tontilla kasvavat hyvin, joten niitä on pitänyt kaataa ajan myötä. Koivuja 
tontilla on yllin kyllin vieläkin. Kuusista taas tuli riesa, joten ensin sai väistyä 
O-kuusi ja toisena vuotena K-kuusi kulkuväylältä. 
Grillikodan rakentamiseen tarvittiin haapoja; yksi puu kaadettiin Laitisen 
maalta, yksi tuotiin Toivakasta Raimo Laitiolammen maalta. Kodan mutteri-
mainen muoto oli Martti Ruposen ideoima. Leo Pääaho toimi hirsiveistäjä-
mestarina. 
Kiinteistön nimeksi annettiin ”Tyrskylä”, joka oli aikoinaan P. Heinosen ehdo-
tus nimikilpailussa. Heinosella oli erittäin hyvät suhteet kalastuskuntaan ja 
kalanviljelylaitoksiin. Niinpä hänen kauttaan tuli seuralle tieto, että paikka-
kuntalaiset ovat käyneet laskemassa Urkkalaisten talviverkkojen määrän ja 
todenneet niitä olleen pyynnissä yli sallitun määrän, ja vielä moninkertaisesti. 
Kun vielä jotkut verkot olivat järvessä kokematta pari viikkoa, oli seuran halli-
tuksen puututtava asiaan. Syyskokouksessa tehtiin päätös, ettei seuran luvilla 
talvikalastusta verkoilla harrasteta Lavian selällä, eikä majaa pidetä asuntona 
yli 7 vuorokautta yhteen menoon. Jollakulla oli päässyt homma lipsumaan...  
 
Tämä toimenpide poiki palautuneen luottamuksen paikallisiin ja Urkalle myy-
tiin vuosittain 50 pyydysmerkkiä. 
Merkki/vapa oikeutti uisteluun k.o. vesillä vuoteen 2014. Nyttemmin pyydys-
merkki ei oikeuta vapapyyntiin. 
 
Veneet: Vanha sanonta, että puuvene kestää miehen iän, pitää vieläkin 
paikkansa. Etenkin kun puuvene pidetään puhtaana ja katon alla ja tervataan 
männyn hautatervalla, joka pitää puun elastisena. Tyrskylän vanhin puuvene 
on yli 40 -vuotias. Puuveneet vaan ovat tulleet arvokkaiksi, siksi Urkka on 
nyttemmin hankkinut majalle ensimmäiset lasikuituveneet. 
 
Pihapiiri & siisteys: Pilkki-Eikan ollessa majan isäntä, piti pihan polut reunus-
taa naruilla, istuttaa kukkia, omenapuita, tammia, pihlajia, tuomia. Puiden 
kannotkin Eikka revitytti ylös polttopuuksi. Nykyisin pihapiiri pidetään siisti-
nä kevättalkoovoimin. 
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Jäsenlehden historiaa 
 
Jäsenlehden ensimmäinen numero ilmestyi 
6.4.1978.  
Lehti ilmestyi kolme kertaa vuodessa vuo-
teen 2000 asti ja seuraavasta vuodesta lähti-
en kaksi kertaa vuodessa. 
Päätoimittajana oli Eino Saarinen vuoteen 
1991, Risto Salmi vuosina 1992 – 2015 ja 
Matti Timonen vuodesta 2016 lähtien. Vuo-
sina 2002 – 2005 Sanna Kyllönen teki suu-
rimman toimituksellisen työn. 
Lehden nimestä käytiin kilpailu, jonka voitti 
Raimo Laitiolampi. Vuodesta 1991 jäsen-
lehti on ilmestynyt ”Urkan Apajana”. 

 Yhdistyksen täyttäessä 40 vuotta toimitettiin 
juhlanumero, samoin vuonna 1997 50-vuotisjuhlaan. 
Poiminta ensimmäisestä lehdestä: Ajatelma tämäkin ”Ei koskaan valehdella 
niin paljon kuin vaalien edellä ja kohta kalareissun jälkeen.” 

RS, MT 
Poimintoja merkkitapahtumista 

 
1978 Toivo Nyyssönen puheenjoh-
tajaksi v. 1978 Tauno Häklin jäl-
keen 
Seuran joukkue voitti SM-pronssia 
kalamiestietokilpailussa ja voitti 
piirin kisan 
Särkisalon kalastuskunnalta ostet-
tiin seuralupa pilkkijöille 
Kalamiespiirin nuorisoleiri pidet-
tiin Verkkosaaressa, pomona oli 
Reijo Asikainen 
Jäseniä yht. 227 
 
1979 Tuomiojärven kalatapahtuma 
(hauen mädin lypsäminen, kirjolo-
hien istutusnäytös, heittokalas-
tusopastusta ym.) 
Seuran tietokilpailujoukkue voitti 
piirin kisan 

Nuorisotoiminta vilkasta; nuorten 
tietokilpailujoukkue oli kolmas 
aikuisten sarjassa 
Nisulan nuorisotalossa valmistet-
tiin erilaisia kalastusvälineitä  
 
1980 Piirin tietokilpailussa nuorten 
joukkueita oli kaksi, sijoitukset 2. 
ja 3., aikuiset voittivat 
Tyrskylän saunan rakentaminen 
alkoi MAASTOTÖIN 
 
1982 Urka 35 vuotta; jäsenlehden 
juhlanumero 2/82 
Taimenia istutettiin Lavianselälle 
alun kolmattasataa 
 
1983 Hauen istutustoiminta oli 
vilkasta (18,5 litraa mätiä istutet-
tiin eri vesiin) 
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Pässinnivan ensimmäinen maja 
valmistui 
 
1984 Tyrskylän sauna valmistui 
lopullisesti (myös ympäristö) 25.8. 
Hauen mätiä vietiin 30 l piirin 
hautomoon 
 
1985 Seuran nuorisojäseniä oli 
pohjoismaisella nuorisoleirillä 
Norjan Trysilissä 
 
1986 Seuran historian ensimmäi-
nen koko vuorokauden mittainen 
uistelukilpailu Verkkosaaren vesil-
lä 
Piirin tietokilpailujen voittojen 
sarja jatkuu… 
 

1987 Jäsenlehden 40 vuotisjuhla-
julkaisu ja juhlatilaisuuden valmis-
telu 
Järjestettiin yleinen juhlapilkkikil-
pailu Päijänteen Pohjanlahdella 
(Tikassa) 
 
1988 Pohjoismainen nuorisoleiri 
Verkkosaaressa 
 
1989 Joukkuekilpailun kaksois-
voitto vetouistelun SM-kilpailussa 
Kolimalla 
 
1991 Jäsentenvälisen uistelukilpai-
lun säännöt (Urkan Apaja 2/91) 
(kaipaisi uudistamista, kirjoittajan 
huom.) 

RS
Vuosikokouksen 27.11.2017 työjärjestys 

 
1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjoh-
taja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan 
tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjär-
jestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunni-
telma, tulo- ja menoarvio, liitty-
mis- ja jäsenmaksujen suuruus 
seuraavalle kalenterivuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjoh-
taja ja muut jäsenet sääntöjen 7 §:n 

mukaan sekä edustajat vapaa-
ajankalastajapiirin kokouksiin 

7. Valitaan kaksi toiminnantarkas-
tajaa ja heille varatoiminnantarkas-
tajat 

8. Vahvistetaan seuran kalastus- ja 
järjestyssäännöt 

9. Käsitellään muut kokouskutsus-
sa mainitut asiat. (Majaisännän 
valinta ja edustajat Pässinnivan 
seurayhdistykseen). Jos seuran 
jäsen tahtoo tehdä ehdotuksen 
kokoukselle, tehköön sen kirjalli-
sesti vähintään 14 päivää ennen 
kokousta, jotta hallitus voi antaa 
siitä lausuntonsa 

 
Kokouksen jälkeen vapaata keskustelua ja perinteiset savukala-arpajaiset 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
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 kilpailuista tiedotetaan 
Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalenterissa (nettiversio) 
ja yhdistyksen kotisivuilla. Sähköpostia käytetään sisäiseen tiedottamiseen 
mahdollisimman laajasti. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan ajankohtai-
sista 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 2018 
Hallituksen esitys syyskokoukselle 
 
Jäsenmaksut 
-aikuisjäsen ................................................................................... 30 € 
-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 ....................................................... 25 € 
sisältää majan, saunan ja veneiden käyttöoikeuden 
perheavainmaksu .......................................................................... 30 € 
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 ............................................. 2 € 
saunamaksu vieraalta (ei jäsen) ....................................................... 4 € 
sisältää vain saunan, ei muita käyttöoikeuksia 
 

Kilpailukalenteri 2018 
 
1. Luhanka, Pilkanselkä, Kesäniemen ranta 27,1. Kilpailukala ahven 
2. Juurikkasaari, Säynätsalo 17,2. Kilpailukala ahven 
3. Puolakka laivaranta 10,3. Kilpailukala ahven 
4. Tuomiojärvi vanha leirintäalue 24,3. Kaiken kalan kisa 
5. Eikan Kisa Keitele Tyrskylä 14,4. Kilpailukala 10 isointa ahventa 
 
Yhteislähdöt Hannikaisenkadun parkkipaikalta klo 8:00. Lapset aikuisjäsenten 
kyytiin ilmaiseksi.  
Eikan kisan kilpailuaika on aamukuudesta iltakuuteen. Mahdollisista yhteis-
kuljetuksista sovitaan erikseen. Kilpailuista lisätietoa Tuomo Teivainen 044-
9973234 
 
Vanhan ajan varainhankintaa. 
Lähde: Kansallisarkisto 
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Verkkosaari (Kansallisarkisto) 
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Tyrskylä (Kansallisarkisto, Timosen albumi) 
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Pässinniva (Timosen albumi) 
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Toimintaa ja saaliita (Timosen albumi ja Kansallisarkisto) 
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VAAPUNTEKIJÄ LEO PÄÄAHO JA LUONTOPALSTOISTAAN 
TUNNETTU MATTI HÄRKÄLÄ OVAT POISSA 
 

***** 
 

VETOUISTELULEHTI VUODELLE 2018 
 
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 
2018 ensimmäinen numero ilmestyy jo viikolla 6 helmikuussa. 
 

***** 
 

Toimitukselta 
 
Sanomalehti Keskisuomalaisessa saattaa piakkoin olla luettavissa pari 
ammattitoimittajien laatimaa artikkelia. Ensimmäinen kertoo yhdistyk-
semme 70 vuotuistaipaleesta. Toinen juttu, johon olen kuningasrapuon-
kijana syyllistynyt on vielä selvitystyön alla. Ensin pitänee selvittää, 
onko moinen toiminta laillista. Ei ole suotavaa houkutella ”rapumiehiä” 
luvattomiin puuhiin. 
Tästä omasta lehdestämme tuli nyt tämmöinen. Ei harrastajilta voine 
parempaa odottaa. 
 

***** 
 

Takakannen juttu 
 
Yhdistyksemme ensimmäinen puheenjohtaja ylietsivä Arvi Rissanen oli 
monella tapaa kunnioitusta herättävä ja vaikutusvaltainen henkilö. 
Kansallisarkiston aarteista löytyi Keskisuomalaisen näpertelypalstalla 6. 
helmikuuta 1948 julkaistu juttu. 
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Kuva: Lehtileikekansio Kansallisarkisto 
 
 
Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka 
Sintonen, Taidepolku 6 H, 40720 JKL 


