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HALLITUS 2013   
 

Puheenjohtaja  Risto Salmi 

Jäsenlehti  Kelhostenkuja 4 A 12, 44150 Äänekoski 

  p. 040 594 1076 

  risto.salmi@pp1.inet.fi 

 
Varapuheenjohtaja Matti Timonen 

  Väyrysmäentie 1, 41340 Laukaa 

  p. 0400 646 253 

  timosmasa@gmail.com 

 

Sihteeri  Jukka Isoaho 

  Emännäntie 10 K 5, 40740 JKL 

  p. 044 060 8005 

  juisoaho@jyu.fi 

 

Taloudenhoitaja Pekka Sintonen 

  Taidepolku 6 H, 40720 JKL 

  p. 050 525 4061 

  pekka.sintonen@nls.fi 

 

Kilpailutoimikunta Anja Mustonen 

  Kyyhkysenpolku 10, 40270 Palokka 

  p. 040 538 0649 

  

Majatoiminnan yhteys- Hannu Lehtinen 

henkilö  Revonkatu 4, 40400 JKL 

  p. 040 511 7091  

  hanski.lehtinen@gmail.com 

 

Erityistehtävät  Eino Jurvanen 

  Petterintie 12, 41340 Laukaa 

  p. 040 536 1513 

 

  Laila Laitiolampi 

  Kaakonpyrstö 4 B 12, 40340 JKL 

  p. 050 530 9017 
 

Ilkka Janhonen 

  Hakasentie 2, 40420JKL 

  p. 0400 344900 

mailto:risto.salmi@pp1.inet.fi
mailto:juisoaho@jyu.fi
mailto:pekka.sintonen@nls.fi
mailto:hanski.lehtinen@gmail.com
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MAJAISÄNTÄ 
 

Tyrskylä Hannu  Rönkä,  Haperontie 16 C, 40640 JKL 

 p. 014 242 955  

 Matti Timonen ja Eino  Jurvanen  avustavat 

 

 

YHDISTYKSEN KOTISIVUT www.ksuk.net 

 

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN 

KOTISIVUT  www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n sääntöjen määräämä 

vuosikokous pidetään maanantaina 29.4.2013 klo 18 Keski-

Suomen maanmittaustoimistolla, Kankaankatu 17. HUOM! 

KULKU KOKOUSTILAAN YLÄPIHAN KAUTTA. 

 

Kokouksessa käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toi-

mintavuodelta, toiminnan tarkastajien lausunto yhdistyksen 

tilien ja asiain hoidosta sekä päätetään vastuuvapauden myön-

tämisestä hallitukselle. 

Sääntöjen 18§: Jos jäsen tahtoo tehdä esityksen kokoukselle, 

tehköön sen kirjallisesti vähintään 5 päivää ennen kokousta, 

jotta hallitus voisi antaa siitä lausuntonsa. 

 

Kahvitarjoilu. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen savukala-

arpajaiset. 

Tervetuloa! 

   Hallitus  

http://www.ksuk.net/
http://www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net/
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    Huhtikuu 2013 

 

 

 

Talvi on venähtänyt pitkäksi. Tämän tekstin laatimisen aikaan pilkkikelit 

ovat mitä  mainioimmat. Hyvistä saaliistakin olen kuullut puhuttavan. Mutta 

kesä on kuitenkin tulossa ja sulan veden kalastuksessa tapahtuu seuran jä-

senten osalta joitakin varteenotettavia muutoksia.  

 

Viime kesänä vielä oli Horontaipaleen osakaskunnan vesillä mahdollista 

uistella verkkoluvalla. Nyt käytäntö on muuttunut. Tulevana suvena jokai-

sen uistelijan on lunastettava oma uistelulupa . Osakaskunnan kanssa kyllä-

kin on meneillään neuvottelu seuralle myönnettävistä venekuntakohtaisista 

uisteluluvista, mutta jäsenlehden painoon mennessä osakaskunnan päätök-

sestä asiassa ei ole vielä tietoa. Ennen veneilykauden alkua Tyrskylän ma-

jalle toimitetaan selkeät ohjeet voimassa olevasta lupajärjestelmästä.  

 

Toinen asia, johon on tarpeellista kiinnittää huomiota ensi kesänä, on verk-

kojen merkintä. Mehukanisterit ynnä muut mielivaltaiset tavat pitää unoh-

taa. Verkot kannattaa ehdottomasti  merkitä lain edellyttämällä tavalla. Ma-

jalle tulee seikkaperäiset ohjeet tästäkin asiasta. On syytä muistuttaa, että 

kalastuksenvalvojia koulutetaan kovaa vauhtia ja on melko varmaa, että 

tarkastuksia tullaan tekemään aivan eri lailla kuin aikaisemmin. Tästä on jo 

saatu kokemuksia talviverkkojen merkinnän osalta Keiteleellä. 

 

Meillä on nyt hieno kalastustukikohta Tyrskylässä. Ei taida monellakaan 

kalaseuralla olla vastaavaa. Vuosien mittaan paikkaa on kehitetty lähestul-

koon talkoovoimin. Toivon ja uskon, että majan nykyiset käyttäjät tuntevat 

vastuuta eivätkä mitätöi tehtyä työtä. Tyrkylään on mukava mennä niin jä-

senten kuin heidän vieraittensa, kun maja ympäristöineen on hyvässä kun-

nossa ja siistinä niin kuin  nyt. 

 

Toivotan seuran jäsenille hyvää kevättä ja kesää. RS 

 

 



 6 

     

TOIMINTAKERTOMUS 2012 

Yleistä  
Yhdistys on jatkanut toimintaansa Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin jäsen-

seurana ja kuulunut samalla Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön.  

Toimintavuoden aikana yhdistykseen on otettu uusia jäseniä. Poistumaa on ollut 

Verkkosaaren kävijöiden osalta jonkin verran. Virkistyskalastuksen etua on pyritty 

ajamaan eri foorumeilla. Yhteistyötä muiden seurojen kanssa on ollut kilpailutoi-

minnassa. Tyrskylässä  on ollut vilkasta. 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa. 

 

Toimihenkilöt 

Yhdistyksen puheenjohtajana on ollut Risto Salmi, varapuheenjohtajana 

Matti Timonen, sihteerinä Jukka Pekka Isoaho, taloudenhoitajana Pekka 

Sintonen ja muina hallituksen jäseninä Anja Mustonen,  Hannu Lehtinen,  

Eino Jurvanen, Laila Laitiolampi ja Ilkka Janhonen. Jäsenlehden toimittaja-

na on ollut Risto Salmi. Tyrskylän isäntänä on ollut Eino Jurvanen yhdessä 

Matti Timosen kanssa. 

Tilintarkastajina ovat olleet Eero Mustonen ja Tapani Nurminen ja varalla 

Seppo Laurinen ja Kari Kivinoro. 

 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 208, joista aikuisjäseniä 163, 

nuorisojäseniä 13, perhejäseniä 27, ainaisjäseniä 4, vapaajäseniä 1. 

 

Kilpailutoiminta 

Jäsentenvälisiä pilkkikilpailuja pidettiin viidesti, joista yksi oli haasteottelu 

Jyväs-Pilkkiä vastaan. Pilkkimestaruuden voitti Heikki Suuronen miesten 

sarjassa, Laila Laitiolampi naisten sarjassa, Seppo Laurinen veteraaneissa ja 

Aukusti Laitiolampi nuorissa. Kesäonkimestaruus ratkaistiin Säynätsalossa. 

Naisten mestarionkija oli Anja Mustonen ja Erkki Malinen miesten sarjassa. 

Uistelupäivät pidettiin syyskuun puolessa välissä Tyrskylässä. Siellä pide-

tyn kilpailun voitti Matti Timonen Yleinen laituripilkki pidettiin Jyväsjär-

ven vierasvenesatamassa. Senioripilkki kilpailtiin Juurikkasaaressa syys-

kuussa.  
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Nuorisotoiminta 

Panda-pilkki järjestettiin Tuomiojärvellä aprillipäivänä. 

Seuran jäseniä oli runsaslukuisasti mukana yleisen valtakunnallisen kalas-

tuspäivän järjestelyissä Köyhälammella. Noin 800 oppilasta ja opettajaa 

lähiseudun kouluista osallistui tilaisuuteen.  

Piirin kesäleirillä oli yksi seuran nuorisojäsen. 

 

Tiedotus 

Urkan Apaja –jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa. Yleisistä kilpailuista ilmoitet-

tiin vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalenterissa. Seuran sisäiseen tiedot-

tamiseen on käytetty myös sähköpostia ja internetissä olevia seuran ko-

tisivuja. 

 

Muu toiminta 

Merkkipäiviään viettäneitä on onniteltu kotikäynnein ja/tai adressein.  

Pässinnivan majalle järjestettiin jäsenretki heinäkuussa. Yhdistyksen jäseniä 

osallistui Pässinnivan uudissaunan rakentamiseen. 

 Tyrskylä: Keväällä pidettiin siivous- ja puutalkoot. Majaan hankittiin ja 

asennettiin uusi kamiina  ja varaava takka. Pienten huoneiden remontti saa-

tiin myös lähes valmiiksi. Hankittiin uusi vene, Kala-Palta. Metsäliitolta 

ostettiin tuulenkaatoja, jotka talkoovoimin kuljetettiin majalle. Valoja uusit-

tiin, tuuligeneraattori korjattiin ja akut vaihdettiin. 

Hallitus teki päätöksen tallettaa seuran arkisto Jyväskylän maakunta-

arkistoon. Yhdistyksen kannanotto Tourujoen rakentamisen jokivaihtoeh-

don puolesta lähetettiin Jyväskylän kaupungille. 

 

Edustukset 

Matti Timonen on ollut Pässinniva-seurayhdistyksen puheenjohtaja, Leo 

Pääaho hallituksen jäsen. Laila Laitiolampi on ollut K-S Vapaa-

ajankalastajapiirin rahastonhoitaja. Risto Salmi on ollut piirin hallituksen 

varajäsäen, Luonto ja Erä-messujen neuvottelukunnan jäsen ja Keskisuoma-

laisen eräsivun suunnitteluryhmän jäsen. Jukka Pekka Isoaho on ollut piirin 

hallituksen varajäsen. Valittuja jäseniä on osallistunut piirin kokouksiin. 

 

Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tila käy ilmi tilivuoden taseesta. 
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TUTTUUN  KOUKKUUN  ON  PAREMPI  TARTTUA! 

 

”Hyvää päivää! Olen Arvi Rissanen”, vanha  mies kumartaa ja ottaa hatun 

pois päästä. Pieni tyttö kysyy: ”Mitä sinä pappa oikein teet?” Pappa vastaa: 

”Täytyy esitellä kaloille itsensä. Tuttuun koukkuun on parempi tarttua!” 

Ollaan Rutajärven rannalla, jossa pappani oli usein Rahkiloiden huvilalla. 

Hän opetti toisen sukuni mummolle, miten tehdään särjestä oikein hyvää 

suolakalaa, parempaa kuin suolattu lohi. 

 

Arvi-pappa sanoi aina, että ellei joka päivä ole kahdessa pöydässä kalaruo-

kaa, hän voi yhtä hyvin olla olematta. Hän rakasti kalastamista pitkällä sii-

malla. Hän rakensi oman pitkäsiimalaatikon ja narutti koukut. Hän rakensi 

liipin, jolla hottikalat eli syötit kalastettiin. Kalastettiin tai liipattiin, niin 

aina riitti kaloja ja rapuja ruokapöytään. 

 

Arvi-pappa istui aina rannalla savustuslaatikon vieressä. Joutohetkinään hän 

muurasi savustuspöntön, josta nousi pitkä savu. Rapumerrat olivat talvipuh-

teina itse tehdyt, vene aina tervattu ja verkot kunnossa. Kun pappani Arvi 

Rissanen kuoli, mummoni äidin puolelta, Tyyne Rahkila, ei enää  jaksanut 

yksin nostaa verkkoja. Onneksi hänellä oli Arvin rakentamat kaksi katiskaa, 

joihin pulleat, hyvin syötetyt isot särjet, ahvenet ja kiisket tulivat yhtä lailla. 

Tyyne-mummo aina esipesetti astiat ja kattilat kaloilla laiturin vieressä. 

 

Kerran talvella, kun Arvi-pappa halusi pilkille, menimme me Rissasen lap-

silauma, isä sekä pappa Risa-Villa nimiselle mökillemme Jouhtikylään. Kä-

vimme kuitenkin ensin Sukselassa, josta pappa sai lehmänmaitoa suoraan 

mukiin lypsettynä; sellaiseen hän oli lapsuudessaan Viipurissa tottunut. 

Suoraan mukiin lypsetty lehmänmaito oli lämmintä. Papan mielestä herk-

kua. Me muut, myös talon nuori emäntä, katsoimme papan herkuttelua hie-

man oudosti. 

 

Menimme Jouhtijärven jäälle pilkille yleensä toiselle rannalle kuin missä 

mökkimme oli. Näimme kaukaa mökkimme. Meidän koiramme, Hippihii 

kulki avannolta avannolle ja söi naapurien pilkkimät kalat! Hippihii oli jou-

tunut toimimaan niin pentuna henkensä pitimiksi. Koira ei silloin vielä ollut 
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meidän omistuksessamme. Otimme sen hieman myöhemmin veljeni koirak-

si. 

Kun isämme rakensi mökkiämme, hän ei aina tullut kotiin kaupunkiin, vaan 

jäi kalastamaan. Jyväskylän, Konneveden ja Äänekosken välillä olevat joet, 

järvet ja lammet olivat kaikki hänelle tuttuja. Rise-veljeni oli 5- tai 6-

vuotias, kun sanoin isälle: ”Ota Rise mukaan kalastusreissulle.”  Isä otti, ja 

heillä oli ollut todella mukavaa. Sen jälkeen Rise pyysi aina kalalle isänsä 

kanssa. Ja perheemme oli aina kalaruoissa! 

 

Kun vanhin veljeni ja minä olimme ihan pieniä, ehkä 3- ja 2-vuotiaita, 

asuimme Kuopiossa. Isä oli ollut soittoporukkansa kanssa kalalla. Hän oli 

tullut aamuyöstä kotiin. Äiti heräsi seuraavana aamuna klo 7.00 ja meni 

kylpyhuoneeseen ottaakseen suihkun. Heräsimme kaikki siihen, kun äiti 

tulee tuulispäänä kylpyhuoneesta ja kysyy: ”Mitä nämä ovat?” Isä herää ja 

vastaa: ”Ruutanoita.” Koko kylpyamme oli täynnä eläviä ruutanoita. Hah! 

Syötiin koko kerrostalo sinä päivänä ruutanaruokaa!” 

 

Isäni rakasti myös pilkkimistä. Kaikki äidin hopealusikat ja helmikorut hä-

visivät, kun isä teki niistä pilkkejä. Kauniita. Ne ovat nyt muistoesineinä 

sukumme pojilla. Isäni kävi usein Kuusamossa perhostelemassa, kerran 

yhdessä koko perheemme kanssa. Telttailimme ja perhostelimme. Kävimme 

yläjuoksulla ja alajuoksulla. Kaunista oli. Yläjuoksulla näimme kelohongas-

sa hevosmuurahaiskerrostalon ja –kaupungin. Alajuoksulla näimme mitä 

kauneimman kulleroniityn sekä koskelon pesän, josta koskelo juuri hyppäsi 

jokeen. Aivan järven vierestä sai kasvistooni violetin kukan, joka söi hyön-

teisiä lehdillään. Mukava kalareissu! 

 

Kerran isäni otti kalareissulle Kuusamoon mukaansa lääkäriystävänsä ja 

opetti hänelle, miten sidotaan perhossolmu. Kyseinen lääkäri oli anes-

tesialääkäri. Kerran hän joutui tilanteeseen, jossa hän, anestesialääkärinä 

joutui ompelemaan potilaan haavan. Hän kiitti isääni, että oli oppinut teke-

mään perhossolmuja. Ne olivat ainoat solmut, jotka hän siinä yllättävässä 

tilanteessa oli muistanut. Potilas jäi henkiin. Mutta isäni lääkäriystävä sanoi, 

että hän, joka avasi kyseiset solmut, oli varmasti ihmeissään!  
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Vanhimman veljeni kalastusharrastus oli kerran Hukkalassa arvossaan, kun 

Rissasten amerikkalaiset sukulaiset tulivat vierailulle. Veljeni pelasti tilan-

teen onkimalla koko viikon ajan tuoreita kaloja. Kun ruokana olisi muutoin 

isojen rapujuhlien jälkeen ollut vain säilykkeitä, tatteja ja perunoita. 

 

Pappani Arvi Rissanen oli Keski-Suomen Urheilukalastajien perustajajäsen. 

Isäni Raimo Rissanen sai ainaisjäsenenä luvan tehdä Keski-Suomen Urhei-

lukalastajien logon. 

 

Nyt kun molemmat ovat edesmenneitä, sain luvan kirjoittaa tämän muistelu-

tarinan.  Terveisin 

 Tuo pieni tyttö, 

 Irma Rissanen 

 

 

 

 
 



 11 

PÄSSINNIVAN MAJAMAKSUT 

 
Yksityishenkilölle majamaksu on kesäaikana 8 euroa/vrk, talviaikana 1.11.- 31.3. 

15 euroa .Erillisestä huoneesta on maksettava lisäksi henkilöluvusta riippumaton 

lisämaksu, joka pienestä huoneesta on 5 euroa ja isommasta huoneesta 6 euroa. – 

Uutta majaa vuokrataan vain seuralle, ei yksityiselle henkilölle.  

 

Sitovat käyttövaraukset ottaa vastaan seurayhdistyksen valtuuttamana Kyösti Ve-

sander, puh. 0400 648 251. Majan käyttömaksu on suoritettava seurayhdistyksen 

tilille viimeistään kaksi viikkoa ennen varauksen alkua. 

 

Lisätietoja majan käytöstä ja käyttäytymisestä majalla saa myös yhdistyksemme 

hallituksen jäseneltä Hannu Lehtiseltä. 

 

VARAUS PÄSSINNIVALLE  2013 

 

Seura on varannut Pässinnivan majan jäsentensä käyttöön alkaen 

sunnuntaina 30.6. klo 12.00 ja päättyen sunnuntaina 7.7. klo 12.00. 

Matka on omakustanteinen. Seura hoitaa vain varauksen. Matka 

järjestetään, jos vähintään 9 lähtijää ilmoittautuu reissuun. 

 

Alustavat kustannukset: majoitus, kyyti ja yhteisruokailu noin 200 

euroa per henkilö. Lisäksi kalastusluvat, veneiden vuokraukset ym. 

henkilökohtaiset menot. 

 

Edellisten vuosien kokemuksella kuljetus 2:lla tai 3:lla autolla puolustaa 

paikkaansa, sillä kalastusmahdollisuuksia ja muita näkemisen arvoisia 

kohteita on monessa paikassa, joten voidaan tehdä retkiä Tenon lisäksi 

Utsjoen kalapaikoille tai Jäämeren rannoille. 

 

Ennen matkaa pidetään lähtijöiden kesken palaveri, jossa sovitaan 

lähemmin kyydit ym. mieleen tulevat kysymykset. Antanet 

ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietosi palaveriin kutsumista varten. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Lehtinen, puh. 040 511 7091, 

sähköposti: hanski.lehtinen@gmail.com 
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VENEIDEN KÄYTTÖ  TYRSKYLÄSSÄ 

  

Jäät peittävät vielä järvet, mutta venekausi on toki hyvin lähellä. Ystävälli-

sesti muistutetaan Tyrskylässä kävijöitä veneiden käytöstä: 

 

Uusi Palta-vene on vedettävä aina sille tehdylle telakalle, ei  

betoniselle laskuluiskalle tai rantaan ainakaan ilman alle 

asetettuja puita. Myös muualla rantauduttaessa aluspuita 

tulee käyttää.  

Lasikuituvene kestää kivikkorannoillakin  hyvin vuosikaupal-

la, kunhan sitä käsitellään huolellisesti. 

 

Vaja on tehty puuveneitä varten ja sinne ne tulee käytön jäl-

keen jättää. 

 

Veneet on muistettava puhdistaa käytön jälkeen.  

 

 

 

KESÄN  KILPAILUKALENTERI  2013 

 

Kesäonkikilpailu pidetään 17.8. klo 10 – 14  Säynätsalossa paloaseman ran-

nassa. 

Uistelutapahtuma järjestetään Tyrskylässä 14. – 15.9. 
  

* 
 
 

VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA v. 2013 

 

29.5.   Valtakunnallinen kalastuspäivä 

3.8.     SM-onki, Raasakka, Pohjois-Pohjanmaa 

 

SVK:n kilpailu- ja tapahtumakalenteri kokonaisuudessaan löytyy net-

tisivuilta  www.vapaa-ajankalaastaja.fi . 

 

* 

http://www.vapaa-ajankalaastaja.fi/
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KILPAILUTULOKSIA 

23.2.  Jäsentenvälinen, Synsiänlahti 

Naiset 1. Laila Laitiolampi 4375 g 

Yleinen 1.Pekka Kylmälä 8330 g 

 2. Juha Seppänen 2730 g 

 3. Tuomo Teivainen 2310 g 

Veteraanit 1. Kari Kivinoro 9230 g 

 2. Eino Jurvanen 5230 g 

 3. Erkki Malinen 3960 g 

 4. Kauko Teivainen 3940 g 

 5. Seppo Laurinen 3310 g 

 6. Eero Mustonen 3125 g 

 7. Hannu Hukka 1935 g 

 

16.3. Jäsentenvälinen ja seuraottelu KSUK- Jyväs-Pilkki 

         Puolakka 

Naiset 1. Laila Laitiolampi 3140 g 

 2. Eila Huiskonen 1450 g  

 3. Anja Mustonen   125 g 

Yleinen 1. Pekka Kylmälä 8070 g 

 2. Juha Seppänen 3170 g 

 3. Tuomo Teivainen 1150 g 

 4. Heikki Suuronen   325 g 

Veteraanit 1. Erkki Malinen 3955 g 

 2. Seppo Laurinen 3350 g 

 3. Eero Mustonen 2815 g 

 4. Eino Jurvanen 2325 g 

 5. Kauko Teivainen 1905 g 

Seuraottelun voitti Urheilukalastajat tuloksella 21685 g – 20025 g. 

 

6.4.  Eikan kisa, Tyrskylä 

Naiset 1. Laila Laitiolampi 2010 g 

 2. Heli Wessman   705 g 

 3. Helena Rönkä   480 g 

 4. Satu Pääaho   290 g 

 5. Pirjo Anttonen   110 g 
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Yleinen 1. Pentti Anttonen   625 g 

 2. Tuomo Teivainen   605 g 

 5  kilpailijaa ei tuonut kaloja puntariin. 

Veteraanit 1. Eino Jurvanen 2390 g 

 2. Eero Mustonen 1940 g 

 3. Kauko Teivainen   865 g 

 4. Erkki Malinen   790 g 

 5. Matti Timonen   765 g 

 3 kilpailijaa ei tuonut kaloja puntariin.  

 

Seuran pilkkimestarit 2013 

Naiset 1. Laila Laitiolampi, 2. Eila Huiskonen, 3. Heli Wessman 

Miehet, yl.  1. Tuomo Teivainen, 2. Pekka Kylmälä, 3. Juha Seppänen-

Miehet, vet. 1. Eino Jurvanen, 2. Erkki Malinen, 3. Eero Mustonen   

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRJALLISUUTTA 

 

Juhani Ahon Kalastusperinneseura on toimittanut kirjan ”Kirja-

mies Juhani Aho kalamiehenä”, jonka ensi painos on juuri loppu-

massa. Perinneseura ottaa teoksesta toisen painoksen, jos kiinnos-

tusta löytyy riittävästi.  

Kirjan hinta lienee 28 – 32 euron tuntumassa. 

 

Jos olet kiinnostunut kirjan hankinnasta, ilmoita siitä perinneseu-

ran puheenjohtajalle Tuomo Talvitielle sähköpostiin  

tuomo.talvitie@live.com 

 

Tarkempaa tietoa kirjasta löytyy mm. näistä linkeistä: 

 

http://eralehti.fi/erakirjat/kirjat2/kirjamies-juhani-aho.aspx 

http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9529262086 

 

mailto:tuomo.talvitie@live.com
http://eralehti.fi/erakirjat/kirjat2/kirjamies-juhani-aho.aspx
http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=9529262086
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!!  TIEDOTUS   JÄSENISTÖLLE  ! ! 

 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt luovuttaa Tyrskylän majan yksityis-

käyttöön viikonlopuksi 28. – 30.6.  

Suositellaan, että jäsenet pidättäytyvät majan käytöstä ko. aikana.  

 

* 

 

TYRSKYLÄN  TALKOOT 

Kevättalkoot Tyrskylässä pidetään lauantaina 25.5.  Piha haravoidaan, kun-

nostetaan ja siivotaan paikkoja sekä pinotaan halotut polttopuut.   

Lisätietoja Eino Jurvaselta p. 040 536 1513 

 

* 

 

VERKKOSAAREN  VENEPAIKAT 

Seura on edelleen vuokrannut muutaman venepaikan Kärkisistä laivalaiturin 

vierestä. Sieltä venepaikkaa haluavan tulee ottaa yhteys Pekka Sintoseen  

(p. 050 525 4061),  jonka kanssa on sovittava paikan käytöstä. Luvattomasti 

venepaikkoja ei voi varata. 

* 

 

VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN  NUORISOLEIRI  

pidetään 25. – 27.6. Vallaspellon koululla Suonteen rannalla Joutsassa. Leiri 

alkaa klo 12. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 

Matti Hult, sähköposti: hultmatti@gmail.com, p. 050 3655 751 

 

* 

 

ISTUTUSHANKE 

etenee suunnitellusti. Rahaa on koossa jo niin paljon, että tavoittelemamme 

usean sadan taimenen hankinta onnistuu. Jos  seuran jäsen on kiinnostunut 

osallistumaan istutustapahtumaan, ajankohdasta voi kysellä hallituksen jä-

seniltä. Tarkoitus on toimia pian jäiden lähdön jälkeen (noin toukokuun 

puolivälissä). – Vapaaehtoinen taimentili jäsenille: KSUK 800010-505819 . 

 

mailto:hultmatti@gmail.com
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______________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

  

_________________________________________________________________ 

Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka Sintonen, Taide-

polku 6 H, 40720 JKL 


