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MAJAISÄNTÄ 
 
Tyrskylä Isännän paikka auki. Uusi valittaneen syyskokouksessa. 

Matti Timonen ja Eino  Jurvanen ovat hoitaneet toistaisek-
si yhdessä majan isännyyttä. 

 
 

YHDISTYKSEN KOTISIVUT www.ksuk.net 
 

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN 
KOTISIVUT  www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n sääntöjen määräämä 
vuosikokous pidetään maanantaina 26.11.2012 klo 18 Keski-
Suomen maanmittaustoimistolla, Kankaankatu 17. HUOM! 
KULKU KOKOUSTILAAN YLÄPIHAN KAUTTA. 
 
Kokouksessa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja 
talousarviosta, määrätään jäsenmaksut sekä valitaan puheenjoh-
taja, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan kaksi ti-
lintarkastajaa ja muut toimihenkilöt. 
Sääntöjen 18§: Jos jäsen tahtoo tehdä esityksen kokoukselle, 
tehköön sen kirjallisesti vähintään 5 päivää ennen kokousta, 
jotta hallitus voisi antaa siitä lausuntonsa. 
 
Joulupuuro ja kahvitarjoilu. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen 
savukala-arpajaiset. 
Tervetuloa! 
   Hallitus  

http://www.ksuk.net/
http://www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net/
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    Marraskuu 2012 
 
On vietetty vetisin kesä vuosisataan  ja syksykin tuntuu jatkuvan sateisena. 
Mutta eipä ole sää estänyt kalalle lähtemästä. Varsinkin hyviä ahvensaaliita 
on saatu monilta vesiltä. Viileän kesän johdosta kuhasaaliit ovat kuulemani 
mukaan olleet vain tyydyttäviä, siis uistelusaaliit. Verkkomiehet kyllä ovat 
pronssikylkien parvia harventaneet menestyksellä. Taimensaaliilla en ole 
kenenkään kuullut kovin kehuskelevan ja hyvä niin. Maakuntakalamme on 
kovin uhanalainen ja vesistössä syntyneiden pyynnistä onkin syytä pidättäy-
tyä kokonaan. Koska jalokalan saanti on kuitenkin kalastusharrastuksen 
kohokohtia, seuran johto aikoo vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että tai-
menta olisi vesistössä edelleen pyydettävänä. Suunnitelmissa on istutushan-
ke, jonka rahoitukseen yritetään saada mukaan kalastusalue, osakaskuntia ja 
yksityisiä henkilöitä. Tarkoitus on istuttaa Keiteleeseen/Lavianselkään 
huomattava joukko merkittyjä poikasia, jotka olisivat pyyntikoossa parin 
kolmen vuoden kuluttua. Toivottavaa on, että mahdollisimman moni seuran 
jäsen voisi osallistua hankkeeseen edes pienellä panoksella.  
 

* 
 
Tyrskylän kunnostus on melkein valmis. Joitain viimeistelyjä jää vielä ensi 
kesänä tehtäväksi. Majalla on ollut kävijöitä aika paljon, mutta jostain syys-
tä tämä ei näy vieraskirjamerkinnöissä. En voi ymmärtää, miten joillekin on 
niin kovin vaikeaa kuitata käyntinsä kirjaan. Pelätäänkö, että pyydetään  
hommiin, jos käy useasti vai onko kyseessä säästötoimi. Kun ei ole merkin-
töjä käynnistä, ei tarvitse maksaa! Toivon ja uskon, että molemmat oletuk-
set ovat vääriä. Kun voidaan osoittaa, että majalla on käyttöä, on paljon hel-
pompi perustella siihen käytettäviä yhdistyksen varoja. Kehotan kaikkia 
jäseniä ja majavieraita merkitsemään ainakin nimensä ja päivämäärän vie-
raskirjaan. Jos ystävällinen muistutus asiasta ei tehoa, hallitus ottaa sanktiot 
käyttöön. Lisäksi pikku kommentit ja merkinnät esim. kalansaaliista olisivat 
mukavia ainakin jälkipolvien luettavaksi. RS 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2013 
Hallituksen esitys vuosikokoukselle 
 
Yleistä 
Keski-Suomen Urheilukalastajat ry jatkaa toimintaansa Keski-Suomen Va-
paa-ajankalastajapiirin jäsenseurana ja kuuluu piirin jäsenenä Suomen Va-
paa-ajankalastajien Keskusjärjestöön. 
Yhdistys on osakkaana Pässinniva-seurayhdistyksessä ja omistaa osan Te-
nojoen varrella sijaitsevasta seurayhdistyksen kalamajasta. 
Yhdistys järjestää jäsenilleen Kalamiesiltoja ja erilaisia kalastukseen liitty-
viä tapahtumia. 
Virkistyskalastajien ja –kalastuksen etua edistetään osallistumalla eri yhteis-
työtahojen järjestämiin koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin. 
 
Kokoukset 
Pidetään sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu 
tarpeen mukaan, yleensä kuukausittain kesäaika pois lukien 
 
Tiedottaminen 
Julkaistaan Urkan Apaja –jäsenlehteä (ilmestynyt keskeytyksettä vuodesta 
1978). Tarvittaessa ilmoitetaan Keskisuomalaisessa ja paikallisradiossa. 
Yleisistä kilpailuista tiedotetaan Vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalente-
rissa. Sähköpostia käytetään sisäiseen tiedottamiseen mahdollisimman laa-
jasti. Yhdistyksen kotisivuilla www.ksuk.net  internetissä tiedotetaan mm. 
ajankohtaisista seuratapahtumista. Tiedottamiseen voidaan käyttää myös 
kaupungin internetsivujen tapahtumakalenteria. 
 
Muu toiminta 
Pidetään jäsentenväliset pilkki- onki- ja uistelukilpailut sekä muiden yhdis-
tysten kanssa sovittavat seuraottelut. Yleisiä kilpailuja järjestetään kilpailu-
toimikunnan esitysten perusteella. 
Tyrskylässä pidetään keväällä siivoustalkoot ja saatetaan loppuun majan 
kunnostustyöt. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan seuran ulkopuolisiin 
talkoisiin varainhankinnan merkeissä. 

http://www.ksuk.net/
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Aloitetaan hanke poikaskokoisten taimenien istuttamiseksi Lavianselkään. 
Hankkeeseen yritetään saada mukaan laajalti eri yhteistyötahoja. 
Järjestetään jäsenille viihteellisiä yhteistilaisuuksia. 
Pyritään lisäämään nuorisojäsenten määrää ja saamaan nuoria mukaan seu-
ratoimintaan. 
Osallistutaan valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyihin. Jatketaan seu-
ran omakohtaista neuvontatyötä kalastusharrastuksesta kiinnostuneiden kou-
lujen kanssa.  
Muistetaan merkkipäiviään viettäviä onnitteluin. 

 
*** 

 
TALOUSARVIO 
 
Yhdistyksen talousarvio noudattelee viimevuotisia linjoja. Yksityiskohdat 
esitellään vuosikokouksessa. Maksuihin hallitus ei esitä korotuksia. 
 
 Jäsenmaksut 
- aikuisjäsen     20 € 
- perhejäsen (puoliso, avopuoliso)  10 € 
- nuorisojäsen (alle 18 v)     5 € 
- ainaisjäsen (keskusjärjestön ja piirin osuus) 10 € 
- liittymismaksu (vain aikuisjäsen)  25 € 
 
Tyrskylän majamaksut 
Henkilökohtainen avainmaksu  20 € 
sisältää majan, saunan ja veneen käyttöoikeuden 
Perheavainmaksu   25 € 
sisältää majan, saunan ja veneen käyttöoikeuden samaan talouteen kuuluvil-
le seuran jäsenille 
Majamaksu     5 € 
yhdeltä hengeltä, jäsen (ei omaa avainta) ja jäsenen vieras;  
sisältää majan, saunan ja veneen käyttöoikeuden vuorokauden ajaksi 
Saunamaksu , jäsen (ei omaa avainta)   1 € 
   vieras (ei jäsen)   4 € 
sisältää vain saunan, ei muita käyttöoikeuksia 
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PÄSSINNIVAN MAJAMAKSUT 
 
Yksityishenkilölle majamaksu on kesäaikana 8 euroa/vrk, talviaikana 
1.11.- 31.3. 15 euroa. Erillisestä huoneesta on maksettava lisäksi henkilölu-
vusta riippumaton lisämaksu, joka pienestä huoneesta on 5 euroa ja isom-
masta huoneesta 6 euroa. – Uutta majaa vuokrataan vain seuralle, ei yksi-
tyiselle henkilölle.  
 
Sitovat käyttövaraukset ottaa vastaan seurayhdistyksen valtuuttamana Kyös-
ti Vesander, puh. 0400 648 251. Majan käyttömaksu on suoritettava seu-
rayhdistyksen tilille viimeistään kaksi viikkoa ennen varauksen alkua. 
 
Lisätietoja majan käytöstä ja käyttäytymisestä majalla saa myös yhdistyk-
semme hallituksen jäseneltä Hannu Lehtiseltä. 
 
 

* 
 

Huomio Tyrskylässä kävijät! 
 
On pyydetty huomauttamaan veneiden ja varsinkin uuden Palta-veneen käy-
töstä: 
 Venettä ei saa vetää betoniselle laskuluiskalle tai rantaan  
 ilman, että alle asetetaan puut.  
  

Veneelle tehdään oma telakka ja kun se on valmis, sitä on eh-
dottomasti käytettävä. 
 
Lasikuituvene kestää kivikkorannoillakin hyvin vuosikaupalla, 
kunhan sitä käsitellään huolellisesti. 
 
Vaja on tehty puuveneitä varten ja sinne ne tulee käytön jäl-
keen jättää. 
Veneet on muistettava puhdistaa käytön jälkeen. 
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KILPAILUKALENTERI  2013 
 
Viime vuosina osallistuminen jäsentenvälisiin pilkkikilpailuihin on vähen-
tynyt niin paljon, että yhdistyksen hallitus päätti pudottaa perinteisestä kil-
pailukalenterista puolet pois. Mikäli tulevaisuudessa ilmenee perusteltua 
tarvetta lisätä kisoja, palataan asiaan uudestaan.  
Tulevana vuonna pidetään seuraavat jäsentenväliset pilkkikilpailut: 
 
23.2.  Päijänne, Synsiönlahti, koulun ranta 
16.3.  Päijänne, Puolakka, laivalaituri 
 6.4.  Keitele, Tyrskylä, Eikan kisa, kilpailuaika klo 6 – 18 
 
Lähdöt pilkkikilpailuihin klo 8.00 Hannikaisenkadun ABC-huoltamolta.  
Yhteistä kokoontumista toivotaan, jotta autottomatkin (nuoret?) saisivat 
kyydin. Eikan kisaan ei ole yhteistä kokoontumista, mutta kimppakyytejä 
suositellaan. 
 
Kesän kilpailuista tiedotetaan huhtikuun jäsenlehdessä. 

 
* 

TAIMENRAHASTO 
 
Lehdessä aiemmin mainittua kalanistutushanketta varten kerätään potti, jota 
yksityiset jäsenetkin voivat halutessaan kartuttaa.  Maksa haluamasi summa 
yhdistyksen tilille 800010-505819 ja merkitse viitteeksi ”Taimen”. Kaikki 
kertyvät varat käytetään istukkaiden ostoon. 
 
Vuosikokouksessa Ilkka Janhonen kertoo tarkemmin hankkeesta ja kalanis-
tutuksesta yleensä Keski-Suomessa. 
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VETOUISTELULEHTI   
vuodelle 2013 
Normaali tilaushinta on 26 euroa, seuratilauksena 20 euroa.  Seuratilauk-
seen osallistujan tulee omatoimisesti ilman erillistä laskutusta maksaa 20 
euroa helmikuun loppuun mennessä seuran tilille 800010-505819, viitenu-
merolla 9030. Vanhat tilaajat, joilta maksu unohtuu, poistetaan tilauslistalta 
maaliskuussa. 

* 
 
K-S:N  VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN SYYSKOKOUS 
pidetään keskiviikkona 28.11.2012 klo 18 Ravintola Noukanniemessä, 
Noukanniementie 99, 40820 Haapaniemi. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
 
Yhdistyksemme vuosikokous on valinnut edustajikseen ko. kokoukseen 
seuraavat jäsenet: Jukka Pekka Isoaho, Laila Laitiolampi, Anja Mustonen, 
Tapani Nurminen ja Risto Salmi.  
 
Toimintakalenterit jaetaan syyskokouksessa.  

 
* 

 
VASTUULLINEN VAPAA-AJANKALASTAJA 
 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on aloittanut Vastuullinen 
vapaa-ajankalastaja –nimellä kulkevan hankkeen. Tarkoituksena on ohjata 
suomalaista vapaa-ajankalastusta yhä kestävämpään ja eettisempään suun-
taan. Avainasemassa ovat harrastajien omat valinnat. Hankkeessa neuvotaan 
kalastuksen harrastajia toimimaan oikein ja tekemään luonnon sekä kala-
kantojen kannalta oikeita valintoja.  
Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan nettisivut on avattu osoitteessa 
www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen. Sivuilta löydät monipuolisesti 
tietoa kestävästä ja vastuullisesta vapaa-ajankalastuksesta ja voit käydä mm. 
allekirjoittamassa Vastuullisen Vapaa-ajankalastajan sitoumuksen, joka 
palkitaan laadukkaalla tunnustarralla. 
 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen


 11 

Vastuullinen vapaa-ajankalastaja –hankkeeseen liittyen on SVK:n verkko-
kauppaan hankittu yksihaaraisia, väkäsettömiä koukkuja. Niistä saa esim. 
alamittaisen saaliskalan nopeasti irrotettua. Väkäsettömät koukut saa hel-
posti vaihdettua perinteisten tilalle uistimeen kuin uistimeen eivätkä yksi-
haaraiset haittaa pyytävyyttä millään lailla. 
 
Tutustu myös muihin tuotteisiin. Verkkokaupan osoite on 
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa/.  
 

* 
Muutamia valtakunnallisten tapahtumien päivämääriä v. 2013 
 
3.3.     SM-pilkin esikisa, Viitasaari 
17.3.   SM-pilkki, Viitasaari 
29.5.   Valtakunnallinen kalastuspäivä 
3.8.     SM-onki, Raasakka, Pohjois-Pohjanmaa 
 
SVK:n kilpailu- ja tapahtumakalenteri kokonaisuudessaan löytyy net-
tisivuilta  www.vapaa-ajankalaastaja.fi . 
 

* 
 
Hyvät ahvenrullat (kuva takasivulla) 
 
Laita ahvenfileet leikkuulaudalle, marinoi sitruunalla, mausta pippurilla. 
Leikkaa fileet pituussuunnassa ja pyöräytä kiekoksi. Kokoa kaksi kiekkoa 
päällekkäin ja laita voideltuun uunivuokaan. Sekoita tuorejuustoon yrttejä 
(timjami, ruohosipuli, tilli) ja täytä fileekiekot juustolla. Päälle voit laittaa 
paistettuja sieniä, kylmäsavu- tai graavi(kirjo)lohta, pekonia…  Jos vuoassa 
on tilaa, lisää siihen öljyllä ja yrttimausteilla käsiteltyjä keitettyjä perunoita 
ja sieniä. Kypsennä uunissa 180 – 200 asteessa 15 – 20 minuuttia. Koristele 
annos keitetyillä porkkanaviipaleilla, jotka on sidottu ruohosipulilla. Ja on 
hyvää! RS 
 
 
 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kauppa/
http://www.vapaa-ajankalaastaja.fi/
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_____________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
  
_________________________________________________________________ 

Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka Sintonen, Taide-
polku 6 H, 40720 JKL 
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