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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: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. 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 24.11.2014 klo 18 

Maanmittauslaitoksen Jyväskylän Taulumäen toimipistees-

sä, 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. 

Puuro- ja kahvitarjoilu. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen

 savukala-arpajaiset.   Tervetuloa! 

Hallitus 

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

Marraskuu 2014 

Uusi kalastuslaki on valmistumaisillaan. Se hakee vielä lopullista muotoaan. 

Yli 65-vuotiaiden kalastuksenhoitomaksusta on kovasti keskusteltu puoleen 

ja toiseen. Viimeisin vaihe lienee se, että maksua ei kerätä niiltä, jotka ovat 

täyttäneet 65 vuotta vuoden 2016 alkuun mennessä. Saas nähdä kuinka käy. 

Kelaongintaa aluksi esitettiin maksuttomaksi yleiskalastusoikeudeksi, mutta 

nyt tämä esitys kuuleman mukaan on vastatuulessa.   

Verkkokalastuksesta säädettäneen niin, että vapaa-ajankalastaja voi käyttää 

kahdeksaa verkkoa. Keskusjärjestömme esitti neljän verkon rajoitusta. Mie-

lestäni oma seuramme voisi alkaa noudattaa tätä käytäntöä. Jos niinkin mo-

nella verkolla ei ruokakaloja saa, silloin kalastajassa on vikaa. Koska  pyyn-

ti myyntitarkoituksessa ei sovi virkistyskalastuksen kuvaan, verkkorajoitus 

on aivan paikallaan.  

Silmäkoolla on myös suuri merkitys. Kuhaverkoissa 55-milliset pyytävät 

hyvin nimikkokalaansa, mutta niihin jää myös alamittaisia taimenia. Valitet-

tavasti  olen kuullut, että Tyrskyllässäkin on alamittaisia kaloja tuotu ran-

taan. Kyllä nyt jokaisen, niin verkkomiesten kuin uistelijoidenkin,  pitäisi jo 

tietää, että alle 60-senttisten taimenien ottaminen eräksi on lailla kielletty 

täällä etelässä. Verkkojen silmäkoon suurentaminen ei sanottavasti saaliita 

pienennä ja on odotettavissa, että parin kolmen vuoden päästä pyydetään 

aivan toisen kokoluokan kaloja, myös kuhia. Sitä paitsi pyyntiä voisi koh-

dentaa muihinkin kaloihin. Esimerkiksi,  Keiteleessä on nyt erittäin hyvä 

kanta isoja ahvenia venepilkkijöiden ja jigikalastajien pyydettäväksi.  

* 

Vuosikokouksessa valitaan tavan mukaan puheenjohtaja ja uusi hallitus. 

Aika monta vuotta on menty entisin miehityksin. Nyt tapahtuu ainakin yksi 

muutos. Olen ollut kahteenkin otteeseen usean vuoden ajan seuran puheen-

johtajana. Nyt en enää ole käytettävissä tähän tehtävään.  Uusille ajatuksille 

ja toimintamuodoille on syytä antaa tilaa. Toivon, että jäsenet runsaslukui-

sesti saapuvat kokoukseen valitsemaan uutta puheenjohtajaa ja hallitusta. 

RS 
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TOIMINTASUUNNITELMA  2015 

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  sekä uistelutapahtuma 

Tyrskylässä. Hallitus päättää yleisten kilpailujen järjestämisestä.  

Tyrskylässä pidetään siivous- ja kunnostustalkoot keväällä. Etsitään seuran 

ulkopuolisia talkookohteita varainhankinnan merkeissä. 

Järjestetään jäsenille ja jäsenten perheille opastettu virvelöinti- ja jigikalas-

tustapahtuma. 

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. 

      *** 

Aikuisjäsenmaksua esitetään korotettavaksi kahdella (2) eurolla, koska 

KSUK:n viime syyskokouksen jälkeen keskusliitto teki päätöksen osuutensa 

2 euron korostuksesta aikuis- ja ainaisjäsenmaksuista. Minkä johdosta seu-

ran  tämän vuoden jäsenmaksutuotot jäi noin 350 euroa pienemmiksi. 

JÄSENMAKSUT 

- aikuisjäsen 22 € 

- perhejäsen (puoliso, avopuoliso) 10 € 

- nuorisojäsen (alle 18 v)  5 € 

- ainaisjäsen (keskusjärjestön ja piirin osuus) 12 € 

- liittymismaksu (vain aikuisjäsen)  25 € 

Tyrskylän avain- ja majamaksut 

Henkilökohtainen avainmaksu  22 € 

sisältää majan, saunan ja veneen käyttöoikeuden 

Perheavainmaksu   27 € 

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 

Edellisessä vuosikokouksessa kysyttiin osallistujien mielipidettä pilkkikil-

pailujen pitopaikoista. Ensi talven kilpailut järjestetään kyselyn tuloksen 

mukaisesti. 

- 21.2.  Pilkanselkä; Luhanka,  Kesäniemi 

- 14.3.   Synsiänlahti; Oittila,  koulun ranta 

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

Lähdöt pilkkikilpailuihin klo 8.00 Hannikaisenkadun ABC-asemalta. Yh-

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

din. Kyytejä voi etukäteen kysellä Anja Mustoselta ja Laila Laitiolammelta 

(yhteystiedot toimihenkilösivulla). Eikan kisaan ei ole yhteistä kokoontu-

mista, mutta kimppakyytejä suositellaan. Autottomilta matkalaisilta edelly-

tetään pientä kyytikorvausta. 

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 VASTAUSLÄHETYS 

Mukaan tullee liittää saadun kalan pyyntipäivä ja –paikka sekä pituus, paino 

ja pyydys. Lähetyksestä maksetaan 5 euron palkkio. Netissä lisätietoja. 

VETOUISTELULEHTI vuodelle 2015 

Normaali tilaushinta on 30 euroa, seuratilauksena 24 euroa. Seuratilauk-

seen osallistujan tulee omatoimisesti ilman erillistä laskutusta maksaa 24 

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. 
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TYRSKYLÄN MAJAN KÄYTTÄJILLE 

Lehden viime numerossa oli ohjeita Tyrskylän majan käytöstä. Kaikki eivät 

ole ilmeisesti niitä lukeneet, kun edelleen joidenkin vierailijoiden käyttäy-

tymisessä on huomauttamista. Siispä vielä kerran… 

Maja- ja saunamaksut tulee suorittaa asianmukaisesti, myös vieraiden 

osalta. Maksuilla katetaan vain kulut. Mitään ”pesämunaa” seuralle ei kerä-

tä. Ahkerille kävijöille suositellaan avainmaksun lunastamista. On huomat-

tava, että avainmaksu on henkilökohtainen eikä oikeuta vieraiden asumiseen 

tai saunomiseen. Vieraat maksavat kukin osaltaan heille säädetyn maksun. 

Majalla on laatikko, johon rahan voi jättää tai voi maksun seuran tilillekin 

suorittaa. Tilinumero näkyy edellisellä sivulla Vetouistelulehti –kohdassa. 

Maksukäyttäytymistä tullaan tarkkailemaan.  

Majallla käynnistä on tehtävä merkintä vieraskirjaan. Tämä koskee myös 

ns. vakiokäyttäjiä. Laiminlyöntejä esiintyy aivan liikaa. Tarvittaessa hallitus 

puuttuu asiaan. 

Toissa kesän aikana ilmeni, että majan ”voimalaitosta” käytettiin kannetta-

vien kylmäarkkujen jäähdyttämiseen. Tämä ei ole sallittua. Tuuli-

generaattori ja aurinkopaneeli ovat vain valaistuksen tuottamista varten. 

Majalla on hyvä jääkellari ja jäätä saa kylän jääasemalta. Niitä käytettä-

köön! 

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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TYRSKYLÄN  KESÄPÄIVÄ  10.8. 

Seuran jäseniä perheineen oli kutsuttu Tyrskylään tutustumaan majaan ja 

ympäristöön, syömään muikkusoppaa ja saunomaan ”talon kustannuksella”. 

Kutsua noudatti reilut parikymmentä ihmistä, useimmat kylläkin majan va-

kiokäyttäjiä, mutta ensi kertalaisiakin oli toki mukana. Sää oli mitä parhain 

ja kaikki läsnäolijat tuntuivat nauttivan kesän ja saunan lämmöstä sekä Kei-

teleen sopivan vilpoisesta uimavedestä. Myös muikkusoppa ja maalaisruis-

leipä maistuivat erityisesti santsauskerroista päätellen.  

Vieraita muikkusopalla 

Hannu Rönkä, majan isäntä (vas.), Pekka Sintonen ja Eino Jurvanen 
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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 

*** 

Tänä vuonna peräti kolme seuramme jäsentä on nukkunut ikuiseen uneen. 

Tauno Rajala menehtyi 27.1. 77-vuotiaana. Hänet muistetaan ahkeruudes-

taan puutalkoissa, uusi ulkohuussi ja saunan lauteet on hänen käsialaansa. 

Kauko Kauppinen oli kuollessaan 16.5. 69-vuotias. Hänet tiedettiin kovak-

si pilkkimieheksi. Hän voitti mm. monta seuran pilkkimestaruutta. 

 Sirkka Jaatinen, seuramme pitkäaikainen jäsen nukkui pois keskuudes-

tamme 82-vuotiaana 24.8. Sirkka oli naistoimikunnan aktiivinen jäsen, aina 

myönteisenä ja iloisena mukana seuran toiminnassa. 

Keski-Suomen Urheilukalastajat ottaa osaa pois nukkuneiden omaisten su-

ruun. 
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____________________________________________________________ 

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

polku 6 H, 40720 JKL 




