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HALLITUS 2013  

Puheenjohtaja  Risto Salmi 

Jäsenlehti Kelhostenkuja 4 A 12, 44150 Äänekoski 
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Väyrysmäentie 1, 41340 Laukaa 

p. 0400 646 253
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Taidepolku 6 H, 40720 JKL 
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MAJAISÄNTÄ 
 

Tyrskylä Hannu  Rönkä,  Haperontie 16 C, 40640 JKL 

 p. 040 572 7016  

 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 25.11.2013 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. 

 

Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Ilkka 

Mäkelä tulee kertomaan kalastuslakiuudistuksen nykyvaiheesta.  

 

Puuro- ja kahvitarjoilu. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen sa-

vukala-arpajaiset.   Tervetuloa! 

   Hallitus  

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


 5 

 

 

 

    Marraskuu 2013 

 

 

 

 

Yhdistyksen 66. kokonainen toimintavuosi on loppupuolellaan. Vuosikoko-

us on edessä ja on aika valita toimihenkilöitä seuran vetohommiin. Nykyi-

nen hallitus on istunut jo ties kuinka monta vuotta samassa kokoonpanossa. 

Olen havainnut keskuudessamme pientä jupinaa siitä, että olisi jo aika saada 

uusiakin jäseniä hallitukseen hoitamaan yhteisiä asioita. Ideoita ja tuoreita 

toimintamuotoja tarvitaan. Toivon, että tulevassa kokouksessa löytyisi ha-

lukkuutta seuran johtotehtäviin. Erityisesti nuorempaa väkeä kaipaisin,  se 

takaisi jatkuvuuden, kun me vanhat kuitenkin joudumme jossain vaiheessa 

tehtävistä luopumaan. 

  

Vuoden toimintaa tarkastellaan yleensä kevätkokouksessa, mutta nyt  kui-

tenkin tässä yhteydessä on syytä mainita keväällä Tyrskylässä tapahtunut 

järvitaimenen poikasistutus. Operaatio oli erittäin onnistunut ja se huomioi-

tiin näkyvästi myös tiedotusvälineissä. Meidän aloitteestamme alkaneeseen 

tapahtumaan olivat osallisina asianomaiset kalastusalueet, ely-keskus, K-S:n 

Kalatalouskeskus ja Lavianselän osakaskunat. Suuren kiitoksen ansaitsevat 

myös ne seuran jäsenet, jotka olivat mukana istutuspäivän talkoissa ja myös 

ne, jotka rahalahjoituksin tukivat poikasten ostoa. Tuen määrä ei ollut vähä-

pätöinen, kokoon saatiin 830 euroa 30:lta seuran jäseneltä. Kaksivuotiaita 

taimenia istutettiin lähes 3000 kappaletta. Toivottavasti ainakin osa niistä 

palautuu täysimittaisiksi kasvaneina saalistilastoihimme. Osa istukkaista 

merkittiin ja mikäli sellaisia saaliiksi saadaan, toivon, että merkit palautet-

taisiin. Yksi istutuksen tarkoitushan on seurata kalojen kasvamista ja sel-

viämistä pyyntikokoon eli kyse on istutuksen kannattavuudesta ja mahdolli-

sesta jatkosta. Tänä syksynä jo uistelijat voivat saada merkittyjäkin kaloja. 

Pyyntikausi vaan jatkuu ja jatkuu…  

 

Hyvää loppusyksyä ja pilkkikauden odotusta kaikille jäsenille!      RS 
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TOIMINTASUUNNITELMA  2014 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle 

 

Yleistä 

Keski-Suomen Urheilukalastajat ry. jatkaa toimintaansa Keski-Suomen Va-

paa-ajankalasatajapiirin jäsenseurana ja kuuluu piirin jäsenenä Suomen Va-

paa-ajankalastajien Keskusjärjestöön. 

Yhdistys on osakkaana Pässinniva-seurayhdistyksessä ja omistaa osan Te-

nojokivarressa sijaitsevasta seurayhdistyksen kalamajasta. Yhdistys järjes-

tää jäsenilleen kalamiesiltoja ja erilaisia kalastukseen liittyviä tapahtumia 

hallituksen päätösten mukaisesti. 

Virkistyskalastajien ja virkistyskalastuksen etua edistetään osallistumalla eri 

yhteistyötahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin kokouksiin ja tapahtu-

miin.  

 

Kokoukset 

Pidetään sääntöjen määräämät kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu 

tarpeen mukaan. 

 

Tiedottaminen 

Julkaistaan Urkan Apaja –jäsenlehteä. Tarvittaessa ilmoitetaan Keskisuoma-

laisessa ja paikallisradiossa. Yleisistä kilpailuista tiedotetaan Keski-suomen 

Vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalenterissa. sähköpostia käytetään sisäi-

seen tiedottamiseen mahdollisimman laajasti. Yhdistyksellä on kotisivut 

internetissä osoitteella www.ksuk.net, jossa tiedotetaan mm. ajankohtaisista 

seuratapahtumista.  

 

Muu toiminta 

Pidetään jäsentenväliset pilkki- ja onkikilpailut, perinteiset seuraottelut Jy-

väs-Pilkkiä ja VR-Kalaveikkoja vastaan sekä uistelutapahtuma Tyrskylässä. 

Järjestetään kaksi yleistä laituripilkkikilpailua ja yksi kesäonkikilpailu. 

Tyrskylässä pidetään siivous- ja kunnostustalkoot,  rakennetaan uusi laituri. 

Etsitään seuran ulkopuolisia talkookohteita varainhankinnan merkeissä. 

Järjestetään jäsenille viihteellinen yhteistilaisuus. 

http://www.ksuk.net/
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Varataan Pässinnivan maja seuran käyttöön kesällä, mikäli halukkaita lähti-

jöitä on riittävästi. 

Pyritään hankkimaan seuraan nuorisojäseniä ja saamaan heidät mukaan 

toimintaan. 

Ollaan mukana valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyissä eri toimijoiden 

kanssa. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä 

Muistetaan merkkipäiviään viettäviä onnitteluin. 

Talous 

Yhdistyksen taloutta hoidetaan vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion 

mukaisesti. Jäsenmaksuja ei koroteta. 

*** 

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 kuulu-

ville 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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KILPAILUKALENTERI  2014 

Osallistuminen jäsentenvälisiin kilpailuihin on viime aikoina ollut aika vaa-

timatonta. Kilpailupaikat eivät ole kaikkia miellyttäneet, ajankohdat eivät 

ole sopineet jne.  Kisapäivät on kuitenkin sovitettava niin, että osallistumi-

nen yleisiin ja järjestön virallisiin kisoihin mahdollistuu – jos joku seuran 

jäsen niistä on kiinnostunut. Niinpä tällä kertaa kilpailutoimikunta esittää 

vain, että jäsentenväliset kilpailut järjestetään seuraavasti:  

- 22.2. , kilpailupaikasta äänestetään vuosikokouksessa 

- 15.3., kilpailupaikasta äänestetään vuosikokouksessa 

- 5.4., Eikan kisa Tyrskylässä, kilpailuaika klo 6 – 18 

Äänestykseen tulevia kilpailupaikkoja ovat Pilkanselkä, Synsiänlahti, Puo-

lakka ja jokin muu oma ehdotus. Äänestys suoritetaan kokouksessa jaetta-

villa lipukkeilla. Jos joku, joka ei tule kokoukseen, haluaa ottaa kantaa asi-

aan, soittakoon tai tekstiviestittäköön oman ehdotuksensa Anja Mustoselle 

tai Laila Laitiolammelle (puh.nrot ks. hallituksen yhteystiedot). 

Lähdöt pilkkikilpailuihin klo 8.00 Hannikaisenkadun ABC-asemalta. Yh-

teistä kokoontumista toivotaan, jotta autottomatkin (nuoret?) saisivat kyy-

din. Eikan kisaan ei ole yhteistä kokoontumista, mutta kimppakyytejä suosi-

tellaan. 

Kesän kilpailuista tiedotetaan huhtikuun jäsenlehdessä. 

UISTELIJAT  HUOMIO! 

Mikäli satut saamaan Keiteleestä tai muustakin järvestä merkillä varustetun 

kalan, teet hyvän teon, kun palautat sen osoitteella 

RKTL 

Merkki 

5005751 

00003 VASTAUSLÄHETYSMukaan tullee liittää saadun kalan pyyntipäivä 

ja –paikka sekä pituus, paino ja pyydys. Lähetyksestä maksetaan 5 euron 

palkkio. Netissä lisätietoja. 
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VETOUISTELULEHTI 

vuodelle 2014 

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-

mero 9030. Muista merkitä nimesi ja osoitteesi selvästi. Vanhat tilaajat, 

joilta maksu puuttuu, poistetaan listalta maaliskuussa. 

TYRKYLÄN  MAJAN  KÄYTTÄJILLE 

Nyt, kun Verkkosaaren majasta on jouduttu luopumaan, on havaittavissa 

jonkinasteista lisääntymistä Tyrskylän kävijämäärissä ja myös uusia vierai-

lijoita on näkynyt. On myös havaittu lievää ”huolimattomuutta” maja- ja 

saunamaksujen suorittamisessa. Hallitus toivoo kovasti, että se pieni mak-

su, joka käynnistä veloitetaan, suoritettaisiin tunnollisesti. Silloin ei tulisi 

paineita taksojen korottamisiin. Majalla on laatikko, johon rahan voi jättää 

tai voi maksun seuran tilillekin suorittaa. Ahkerille kävijöille suositellaan 

avainmaksun lunastamista. 

Kesän aikana ilmeni, että majan ”voimalaitosta” käytettiin kannettavien 

kylmäarkkujen jäähdyttämiseen. Tämä ei ole sallittua. Tuuligeneraattori 

ja aurinkopaneeli ovat vain valaistuksen tuottamista varten. Majalla on hyvä 

jääkellari ja jäätä saa kylän jääasemalta. Niitä käytettäköön! 

Ruoka- ja perkausjätteitä ei tule heittää muualle kuin venevajan takana 

olevaan kompostoriin. Tulee myös huolehtia, että kompostoriin lisätään 

kuiviketta hajuhaittojen ehkäisemiseksi ja kompostointiprosessin toimimista 

varten. Ei luulisi olevan kovin vaikeaa. 

Vielä muistutetaan lasikuituveneen käytöstä. Sitä ei saa vetää paljaaltaan 

kivikkorantoihin eikä majan betoniselle laskuluiskalle. Liiteriltä löytyy puu-

tavaraa kölin alle. 
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SUOSIKAA  KANNATTAJIAMME 

Seuran toimintaa rahoitetaan enimmäkseen jäsen- ja majamaksuilla sekä 

satunnaisilla talkootuloilla. Jo monen vuoden ajan  osa tuloistamme on tul-

lut mainoksista, joita muutamat harvat ahkerat jäsenet ovat keränneet kaup-

paliikkeiltä. Mainokset ovat osaltaan rahoittaneet piirin toimintakalenteria, 

jossa ne ilmestyvät. Piiri maksaa seurallemme provision hankituista mai-

noksista ja lisäksi saamme ilman eri korvausta omia kilpailuilmoituksiamme 

piirin kalenteriin. 

Tällä kertaa kannattajiamme ovat olleet 

Motonet 

Prisma 

Perhokolmio 

Kahvila Kotiruoka 

ProFish 

Siis suosikaamme kannattajiamme! 

Omaan lehteemmekin mainoksia sopisi. Jos joillakin jäsenillä on suhteita 

liike-elämään niin, että voi välittää pientä mainontaa, Ota yhteys toimituk-

seen.  

KALAJUTTUKILPAILUN  SATOA  VUODELTA 1950 

Seuramme kokouksessa Kaupunginhotellissa helmikuussa 1950 pidettiin 

kilpailut, jotta ”totuutta rakastavat kalamiehet voisivat oikein kilpailumie-

lessä kertoa kokemuksiaan”. Sanomalehti Sisä-Suomi kirjoitti: ”Taitavia 

kalamiehiä – tässä yhteydessä emme puhukaan kalavalehtelijoista – oli run-

saasti koolla ja tarina toisensa jälkeen turinoitiin urosten partakarvoista ulos. 

… Jyväskyläläiset olivat jo tarinansa pitäneet, mutta sattuipa joukkoon eräs

pieksämäkeläinenkin, joka saatiin avaamaan sanaisen leukansa ja sieltä se I 

palkinnon juttu tulikin: 
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MERKILLINEN UROSHAUKI 

Olin kerran erään kalaveikon kanssa ongella, mutta ei tärpännyt. Pois tulles-

samme ei repuissamme ollut kuin muutama pikkuriikkinen ahven. Kun pää-

simme rantaan, niin siellä oli eräs vaimoihminen avannolla pyykkiä huuh-

tomassa.Voi hyvät miehet! Minulta putosi yksi vaatekappale tuonne avan-

toon. Teillä kun on noita onkivehkeitä, niin etteköhän yrittäisi niillä sitä 

ylös? Minä en saa sitä millään konstilla, pyyteli nainen. 

No, ryhdyttiinpä sitten kokeilemaan vaatekappaleen onkimista. Ja tarttuihan 

se lopulta onkeen, ja pyristelikin siellä aivan kuin kala ikään. Avannon suul-

le saatuamme totesimme vaatteen naisten nimettömiksi. Mutta jokin kumma 

niitä siellä piteli etteivät meinanneet nousta millään. Voimakkaalla vedolla 

saimme sen ylös ja eikös vain ollutkin vaatteeseen tarttunut hauki, joka 

punnituksessa todettiin 3,8 kg:n painoiseksi ja lisäksi uroshaueksi! 

HAUESTAKIN  SAA   HYVÄÄ  RUOKAA 

… ja tämä ei ole kalavale.

Monilla ihmisillä on valitettavasti se käsitys, että hauesta ei saa maukasta 

ruokaa. Ja uskotellaan, että mitä suurempi kala, sitä puisevampi. Mutta olen 

sitä mieltä, että jos jollekin, joka yleensä kalaa syö, seuraavan helpon resep-

tin mukaan valmistettu hauki ei maistu, siinä ihmisessä on jotakin vikaa. 

Juustoinen uunihauki 

haukifilettä 

sitruunamehua 

Kalaneuvos –kalamaustetta 

(Santa Maria Seafood & Fish –maustejauhetta) 

juustoraastetta 

Suomusta hauki ja fileoi se tai fileoi ja nahoita. Poista fileestä kylkiruodot ja 

evät. Laita file(et) leivinpaperilla vuoratulle uunipellille. Marinoi fileet ke-

vyesti sitruunamehulla. Ripottele fileille runsaasti kalamaustetta (Kalaneu-

vos on erittäin hyvää tähän tarkoitukseen, Sefood & Fish antaa lisäpotkua). 

Suolaa ei lisätä, koska sitä on mausteissa (paitsi oikein paksuille fileille vä-

hän). Fileet peitetään, siis peitetään, juustoraasteella ja kypsennetään uunis-

sa n. 175:ssä asteessa, kunnes juustokuori  ruskeutuu. Silloin kala on kypsää 

ja varmasti maistuu tilliperunoiden ja hyvän riesling-valkoviinin kera. 
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___________________________________________________________ 
Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka Sintonen,  

Taidepolku 6 H, 40720 JKL 




