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HALLITUS 2014   
 

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 

  jukka.p.isoaho@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:timosmasa@gmail.com
mailto:jukka.p.isoaho@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. 040 572 7016  

 

 

YHDISTYKSEN KOTISIVUT www.ksuk.net 

 

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN 

KOTISIVUT  www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n sääntöjen määräämä 

vuosikokous pidetään maanantaina 28.4.2014 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. 

 

Kokouksen alussa SVK:n toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä kertoo 

uuden kalastuslain valmistelusta. Keskustelua aiheesta. 

 

Kahvitarjoilu. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen savukala-

arpajaiset ja videoesitys Pässinnivan majalta. 

Tervetuloa! 

   Hallitus  

http://www.ksuk.net/
http://www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net/
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Huhtikuu 2014 

 

 

 

Viime vuonna näihin aikoihin kirjoitin, että on pidetty lumista ja pitkää tal-

vea. Nyt on sitten toisin. Omana elinaikanani ei ole ollut tällaista. Ei ollut 

kovia pakkasia kuin runsaat pari viikkoa,  luntakin oli vain nimeksi ja pilk-

kikelit ovat jo auttamatta ohi tällä leveysasteella. Joskus on huhtikuussakin 

ajettu vielä autolla jäällä, mutta nyt olivat moottorikelkkakelitkin paljon 

tavanomaista lyhyemmät. Onkohan tämä nyt sittenkin sitä paljon puhuttua 

ilmaston lämpenemistä?    

* 

Uutta kalastuslakia sorvataan parhaillaan ja osahan siitä on jo voimassa, 

mm. taimenen ja lohen alamitan muuttuminen 60:een senttimetriin. Huo-

mattavaa on, että kuhan alamitta säilyi 37 sentissä.  Ensi vuoden alusta mui-

takin  vapaa-ajankalastajia koskevia muutoksia on tulossa. Kalastonhoito-

maksu lienee tulossa kaikille yli 18-vuotiaille kalastajille, yli 65-

vuotiaillekin. Maksu sisältäisi valtakunnallisen viehekalastusoikeuden.  

Joitakin jokamiehenoikeuksia tullaan kaventamaan. ELY-keskukset saane-

vat päätösvaltaa kalastuksen rajoittamista koskevissa kysymyksissä, varsin-

kin uhanalaisten kalakantojen heikentymisen estämisessä. Tässä vain virik-

keeksi muutama uusi asia. Jo voimassa olevaan lakitekstiin ja lakiin ensi 

vuonna tuleviin muutoksiin saamme lisätietoa vuosikokouksessa. Keskus-

järjestön toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä on lupautunut kertomaan lainval-

mistelun nykyvaiheista. Kannattaa tulla kuulemaan. 

 

* 

SVK:n toimintalinjan viime aikoina melko paljon puhuttu asia on vastuulli-

nen kalastus. Se tarkoittaa pääpiirtein sitä, että saalista otetaan vain tarpeen 

mukaan, luovutaan tiheäsilmäisistä verkoista eli pyydetään isompia kaloja, 

varotaan koukullisessa pyynnissä tarpeettomasti vahingoittamasta saalista 

(mm. alamittaisia kaloja) ja kalastetaan sellaisia kaloja, jotka eivät millään 

lailla ole uhanalaisia. Näitä periaatteita jokainen ajatteleva kalamies voi 

hyvin noudattaa. Tuskin saalis siitä vähenee!  RS 
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TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 

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.  Virkistyskalastuksen 

etua on pyritty ajamaan eri foorumeilla. Kilpailuyhteistyötä on ollut enää vain Jy-

väs-Pilkin kanssa.. 

 Seuran merkittävin ja kauaskantoisin tapahtuma oli keväällä Tyrskylässä, kun 

majan rannasta  ja lähiselältä laskettiin Keiteleeseen noin 2700 2-vuotiasta taime-

nen poikasta. Tapahtuma  järjestettiin yhdessä  Keski-Suomen Kalatalouskeskuk-

sen,  Ely-keskuksen,  Koskelo-Konneveden kalastusalueen, Ala- ja Keski-

Keiteleen kalastusalueen,  Horontaipaleen  ja Kuhjon osakaskuntien kanssa. Tilai-

suus huomioitiin laajalti maakunnan tiedotusvälineissä.  

Hallitus kokoontui viisi 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 Hannu Rönkä. Matti 

Timonen ja Eino Jurvanen ovat avustaneet Tyrskylän isännöinnissä. Toi-

minnantarkastajina ovat olleet Hannu Hukka ja Kari Kivinoro, varalla Eero 

Mustonen  ja Tapani Nurminen. 

 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 208, joista aikuisjäseniä 168, 

nuorisojäseniä 12, perhejäseniä 23, ainaisjäseniä 4, vapaajäseniä 1. 

 

Kilpailutoiminta 

Jäsentenvälisiä pilkkikilpailuja pidettiin kolme kertaa, joista yksi oli haaste-

ottelu Jyväs-Pilkkiä vastaan. Pilkkimestaruuden voitti Tuomo Teivainen 

miesten sarjassa, Laila Laitiolampi naisten sarjassa ja Eino Jurvanen vete-

raaneissa.  Kesäonkimestaruus ratkaistiin Säynätsalossa. Naisten mestarion-
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kija oli Laila Laitiolampi ja Pekka Kylmälä miesten sarjassa. Uistelupäivät 

pidettiin syyskuun puolessa välissä Tyrskylässä.  Yleinen laituripilkki pidet-

tiin Säynätsalossa palolaitoksen rannassa 

 

Nuorisotoiminta 

Seuran jäseniä oli runsaslukuisasti mukana yleisen valtakunnallisen kalas-

tuspäivän järjestelyissä Köyhälammella. Noin 700 oppilasta ja opettajaa 

lähiseudun kouluista osallistui tilaisuuteen.  

 

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.  

Tyrskylä: Keväällä pidettiin siivous- ja puutalkoot. Uutta polttopuuta ajet-

tiin Metsäliiton maalta. Pienen kamarin lattia kunnostettiin. Laiturin uudet 

puuelementit valmistuivat ja jäivät odottamaan asennusta 

 

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 

varajäsen, ja Keskisuomalaisen eräsivun suunnitteluryhmän jäsen. Jukka 

Pekka Isoaho on ollut piirin hallituksen varajäsen. Valittuja jäseniä on osal-

listunut piirin kokouksiin. 

 

Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tila käy ilmi tilivuoden taseesta. 
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KESÄN  KILPAILUKALENTERI  2014 

 

Kesäonkikilpailu pidetään torstaina 24.7. klo 18 – 20  Säynätsalossa palolai-

toksen rannassa. 

 

Uistelutapahtuma Tyrskylässä on viikonloppuna 13.-14.9. 

 

 

RETKI  PÄSSINNIVAN  MAJALLE 

 

Seuran yhteisretki Pässinnivalle järjestetään, jos halukkaita lähtijöitä il-

maantuu riittävästi (vähintään 10 henkilöä). Mikäli olet halukas lähtemään, 

ilmoita siitä Matti Timoselle vuosikokoukseen mennessä tai viimeistään 

vuosikokouksessa, jolloin asiasta päätetään. Jos yhteisretki ei ole mahdolli-

nen, kokouksessa voi tehdä myös oman majavarauksen. Matti näyttää viral-

lisen kokousohjelman jälkeen esittelyvideon Pässinnivan majasta.  

 

 

TYRSKYLÄ  TIEDOTTAA 

 

Kevättalkoot pidetään lauantaina 24.5.  Piha-alueen ja mökkien siivousta, 

puiden pilkkomista, laiturin kunnostusta ym.  

 

”Avoimet ovet”  Tyrskylässä sunnuntaina 10.8.   

Kaikki seuran jäsenet ovat  tervetulleita majalle viettämään kesäpäivää tut-

tujen ja uusien ystävien kanssa, syömään kalasoppaa, saunomaan ja ehkä 

kalastamaankin. Talo tarjoaa! 

 

* 

Muistutus kaikille Tyrskylässä kävijöille:  

Majalta poistuttaessa sisätiloihin ei saa jättää mitään elintarvikkeita! 

Varsinkin talviaikana hiiret ovat mellastaneet majassa ja sotkeneet paikkoja. 

Kaapeissa olevat ryynit, korput ym. eivät ole turvassa eläimiltä. Myös ulko-

alueilla on tärkeää noudattaa siisteyttä, siis ruoka- ja perkausjätteet vain 

kompostiin. 
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UISTELU   HORONTAIPALEEN  OSAKASKUNNAN  VESILLÄ 

 

Jäsenlehdessä Huhtikuu 2013 tiedotettiin, että seuran verkkoluvilla uistelu 

ei enää ole voimassa Horontaipaleen vesillä osakaskunnan päätöksellä.  

Osakaskunta ei myöskään ole halukas myymään venekohtaista seuralupaa. 

 

Uistelulupa vain Horontaipaleen vesialueelle on henkilökohtainen ja  mak-

saa 5 euroa/vuosi sisältäen 2 vapaa tai 10 eur/4 vapaa, 15 eur/6 vapaa. Lupia 

myy Erkki Jämsen, Horonkyläntie 1021, 72360 Närhilä, p. 040 7030 695.  

Tai tilisiirtona 551000-5192220, saaja Horontaipaleen osakaskunta. 

Huom! Horontaipaleen vesialue ei kata koko Lavianselkää. 

 

Keiteleen kalastusalueiden luvista löytyy parhaiten tietoa joko netistä tai 

Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen julkaisemasta Kalapaikkaoppaasta. 

 

 

KILPAILUT 

 

Eikan kisa pilkittiin 5.4. Tyrskylän vesillä. Yöpakkasten ansiosta jäälle 

vielä saattoi mennä turvallisesti, vaikka monilla järvillä pilkkikausi on jo 

auttamattomasti ohi. Tulokset: 
Yleinen:  1. Seppänen Juha  2175 g 

            2. Kettunen Harri  1445 g 

 3. Rönkä Hannu    175 g 

     Nokelainen M. ja Suuronen H.       - 

 

Naiset: 1. Laitiolampi Laila  3670 g 

 2. Mustonen Anja  2890 g 

 3. Anttonen Pirjo    420 g 

 4. Pääaho Satu       380 g 

    Jaatinen Sirkka        - 

 

Veteraanit: 1. Kylmälä Pekka  1815 g 

 2. Mustonen Eero  1580 g 

 3. Laurinen Seppo  1500 g 

 4. Hukka Hannu  1320 g 

 5. Timonen Matti    780 g 

 6. Pääaho Leo     515 g 

 7. Anttonen Pentti    410 g 

     Kivinoro Kari       - 
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SEURAN  LOGOLLA VARUSTETTUJA  TUOTTEITA 

 

Saatavilla on mm. lippiksiä, pyyhkeitä ja t-paitoja. Yhdistyksen nettisivuilla 

on kuvia tuotteista ja hintatietoja. Tilauksia voi jättää Anja Mustoselle esim. 

vuosikokouksessa. 

 

 

HISTORIAA 

 

Luhangan Lempäässä pilkittiin 13.3.1955  seuran silloisen kilpailusarjan 

Sirosen maljasta. Osallistujia oli 29.  Suurimman ahvenen, painoltaan 2,1 

kg, sai kilpailija A. Moilanen. Kilpailun voittaneen P.Toivaisen neljän tasa-

kokoisen ahvenen yhteispaino oli 6,4 kg. 
Yhdistyksen toimintakertomus 1955 

 

* 

Suomen mestaruuskilpailut Keuruulla 31.3.1957 

Suomen ensimmäiset mestaruuskilpailut pilkkimisessä pidettiin Keuruulla 

Lomahotellin lähivesillä maaliskuun viimeisenä päivänä. Osanottajia oli 

ympäri Suomea yli 700 henkeä, joukossa jopa 2-3 naistakin. Kilpailuja suo-

si loistava kevätsää, lämmin ja aurinkoinen. 

Henkilökohtaisessa kilpailussa seuramme jäseniä ei päässyt aivan etutilalle, 

mutta piirien välisessä kilpailussa seuramme ykkösjoukkue pinni itsensä 

kunniakkaalle 3:lle tilalle. Miehistämme olivat parhaimmat K. Blomqvist ja 

V. Remula edellisen ollessa 26. ja jälkimmäisen 27. 
   Yhdistyksen toimintakertomus 1957 

* 

 

Keski-Suomen Kalamiespiirin seurojen välinen  tietokilpailu pidettiin 

Jyväskylän Klubilla 27.10.1979. Tietokilpailuun osallistui 7 joukkuetta. 

Tulokset muodostuivat seuraaviksi: 

1. K-S:n Urheilukalastajat, I joukkue (Esko Hurskainen, Pertti Maiso-

nen, Toivo Nyyssönen, Eino Saarinen) 

2. Valion Kala ja Erä 

3. K-S:n Urheilukalaastajat, II joukkue (Jari Aalio, Veikko Halttunen, 

Pekka Maisonen, Jukka Salmi) 
Jäsenlehti 3/79 
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HAASTEELLINEN  HAUKI 

 

En puutu nyt hauen pyyntiin, siinähän seuramme jäsenet eivät neuvoja tar-

vitse! Sen sijaan ruoaksi valmistamisessa lienee opeteltavaa varsinkin, kun 

usein kuulee mainittavan haukea puisevan makuiseksi, isoja varsinkin. Mut-

ta sehän ei lainkaan pidä paikkaansa. Hauki on muuten loistava ruokakala, 

mutta ei kovin hyvä keittokala (kirjoittajan mielipide). On paljon hyviä hau-

kiruokaohjeita ja tässä taas yksi hyvin helppo. Uskon, että maistuisi sinulle-

kin. 

Haukipihvit 

noin 800 g haukifileetä 

1 iso sipuli 

2 munaa 

noin 125 g:n rasia anjovista 

1 purkki smetanaa 

1 pussi herkkusieni- tai sipulikeittoa 

(sitruuna)pippuria 

voita paistamiseen 

 

Viipaloi nahaton haukifilee tehosekoittimeen ja lohko joukkoon sipuli. Li-

sää munat, anjovikset liemineen, smetana ja keittopussin sisältö. 

Jauha tasaiseksi massaksi ja mausta tarvittaessa pippurilla. 

Muotoile taikinasta ohuita pihvejä ja paista pannulla molemmin puolin vois-

sa kullanruskeiksi. 

Pistä tuulensuojaan muusin tai kokonaisten perunoiden ja sienikastikkeen 

kanssa. 

 

Sienikastikkeen teet helposti esim. kuivatuista suppilovahveroista. Sulata 

kattilassa reilu ruokalusikallinen voita, lisää joukkoon sen verran vehnäjau-

hoja, että saat ne sekoittumaan voihin. Lisää vettä niin, että saat vispattua 

jauhot sakeaksi massaksi. Lorauta kattilaan soijakastiketta niin, että suola 

tuntuu sopivalta. Lisää sienet joko kokonaisina tai mieluummin murskattui-

na (makua tulee enemmän). Tämän jälkeen lisätään ruokakerma ja sääde-

tään sillä ja vedellä soosi sopivan paksuiseksi. Mausta mustapippurilla myl-

lystä ja keitä kymmenisen minuuttia kypsäksi. Tarkista suola. Puoli tee-

lusikallista sokeria parantaa vielä makua.  RS 
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___________________________________________________________ 
Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka Sintonen, Taide-

polku 6 H, 40720 JKL 


