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HALLITUS 2015   
 

 

Puheenjohtaja  Matti Timonen 

  Väyrysmäentie 1, 41340 Laukaa 

  p. 0400 646 253 

  timosmasa@gmail.com  

 

Varapuheenjohtaja Eino Jurvanen 

  Petterintie 12, 41340 Laukaa 

  p. 040 536 1513 

 

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 Laila Laitiolampi 

  Kaakonpyrstö 4 B 12, 40340 JKL 

  p. 050 530 9017 
  

Majatoiminnan yhteys- Hannu Lehtinen 

henkilö  Revonkatu 4, 40400 JKL 

  p. 040 511 7091  

  hanski.lehtinen@gmail.com 

 

Erityistehtävät  Ilkka Janhonen 

  Hakasentie 2, 40420JKL 

  p. 0400 344900 

  ilkka.janhonen@ahven.net 

 

Toiminnan kehittäminen Timo Saikkonen 

  Marjakuja 3, 41340 Laukaa 

  0400 887 488 

  tapani.saikkonen@gmail.com 

 

mailto:timosmasa@gmail.com
mailto:jukka.p.isoaho@jyu.fi
mailto:pekka.sintonen@nls.fi
mailto:hanski.lehtinen@gmail.com
mailto:ilkka.janhonen@ahven.net
mailto:tapani.saikkonen@gmail.com
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Kotisivut  Tuomo Ylönen 

  Kissakoskentie 3, 41340 Laukaa 

  0400 476 143 

  tuomoe.ylonen@kolumbus.fi 

 

Toimihenkilöt 

 

Jäsenlehden toimitus Risto Salmi 

  Kelhostenkuja 4 A 12, 44150 Äänekoski 

  040 594 1076 

  risto.salmi@pp1.inet.fi 

 

Tyrskylän majaisäntä Hannu Rönkä 

  Haperontie 16 C, 40640 JKL 

  040 572 7016 

 ronkaha@suomi24.fi  

 

YHDISTYKSEN KOTISIVUT www.ksuk.net 

 

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRIN 

KOTISIVUT  www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n kevätkokous pidetään 

maanantaina 27.4.2015 klo 18 alkaen Maanmittauslaitoksen 

Jyväskylän toimipisteessä, Kankaankatu 17. HUOM!  

KOKOUSTILAAN  KULJETAAN YLÄPIHAN KAUTTA. 

 

Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös 

sekä palkitaan seuran pilkkimestarit. Mikäli jäsenet haluavat 

tuoda asioita kokouksen päätettäväksi, on ne sääntöjen mukaan 

osoitettava kirjallisesti hallitukselle viisi päivää ennen kokous-

ta. 

Kahvitarjoilu. Kokousasioiden käsittelyn jälkeen pidetään sa-

vukala-arpajaiset. 

-Hallitus- 

mailto:tuomoe.ylonen@kolumbus.fi
mailto:risto.salmi@pp1.inet.fi
http://www.ksuk.net/
http://www.ksvapaa-ajankalastajapiiri.net/
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PUHEENJOHTAJALTA    

Huhtikuu 2015 

 

Yhdistyksemme hallitus on todennut, että seuramme voimassa olevat sään-

nöt eivät kaikilta osin ole nykyaikaa vastaavassa kunnossa. Säännöt ovat 

vuodelta 1948, jolloin elettiin ja kalasteltiin aivan eri oloissa kuin tänään. 

Säännöt tulisi päivittää paremmin nykyhetkeen soveltuviksi, joten perustet-

tiin pieni työryhmä asiaa valmistelemaan. Allekirjoittaneen lisäksi ryhmän 

muita jäseniä ovat Risto Salmi ja Ilkka Janhonen. Tavoitteena on valmistella 

sääntöuudistusesitys uusine järjestyssääntöineen yhdistyksen marraskuun 

yleiseen kokoukseen. 

Toinen pieni työryhmä, johon allekirjoittaneen lisäksi kuuluvat Tuomo Ylö-

nen, Jukka Isoaho ja Timo Saikkonen, on saanut hoitaakseen yhdistyksem-

me kotisivujen uusimisen. Nykyisten sivujen reaaliaikainen päivittäminen 

on käymässä liian työlääksi. Tämän työn edistymistä voi itse kukin netissä 

seurata. Tuomo Ylönen toimii tämän ryhmän vetäjänä ja ottaa vastaan ra-

kentavia ehdotuksia sähköpostitse. Kevätkokouksen alussa voidaan pitää 

pieni tilannekatsaus kotisivujen uusiutumisesta. 

Vaikka netissä hyvin toimivat kotisivut ovat nopea tapa tiedottaa jäsenistöl-

le ajankohtaisista asioista, ne eivät tule korvaamaan tätä pari kertaa vuodes-

sa ilmestyvää jäsenlehteämme. Päinvastoin. Jäsenlehtemme arkistoituvat 

väripainoksina myös kotisivuille, jos paperiversio sattuu häviämään. Omaan 

lehteemme toivoisin muidenkin kuin hallituksen jäsenten kirjoittavan, jos 

hyvä tarina on muistissa. 

Yksi suurempi työ on piakkoin painamassa puuhamiesten harteita. Yhdis-

tyksemme täyttää parin vuoden kuluttua 70 v. On keskusteltu mahdollisen 

historiikin kirjoittamisesta. Ilmaiseksi se ei tule syntymään, joten jo ensi 

vuoden talousarvioon lienee syytä varata aloitusraha tähänkin hommaan. Jos 

jollakin on tiedossa ammattitaitoinen historiikin kirjoittaja, joka ei kaihda 

pölyisten arkistojen penkomista, niin ilmoittakoon allekirjoittaneelle. 

Kalastuslakiuudistus tietysti kiinnostaa meitä kaikkia. Toivon ja uskon, että 

meillä virkistyskalastajilla on asiansa osaava edustus lain ja asetuksen val-

mistelussa. 

Nyt kun sivu alkaa täyttyä, lopettelen ja toivotan kaikille hyvää loppukevät-

tä ja alkavaa kesää. MT 
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TOIMINTAKERTOMUS 2014 

 

Yleistä  
Yhdistys jatkoi  toimintaansa Keski-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin jäsenseura-

na ja Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestössä.  

Toimintavuoden aikana yhdistykseen otettiin uusia jäseniä.  Virkistyskalastuksen 

etua on pyritty ajamaan eri foorumeilla. Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui 

kaksi kertaa.  

 

Toimihenkilöt 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Risto Salmi, varapuheenjohtajana Matti 

Timonen, sihteerinä Jukka Pekka Isoaho, taloudenhoitajana Pekka Sintonen 

ja muina hallituksen jäseninä Anja Mustonen,  Hannu Lehtinen,  Eino Jur-

vanen, Laila Laitiolampi ja Ilkka Janhonen. Jäsenlehden toimituksesta vas-

tasi Risto Salmi. Tyrskylän majaisäntänä toimi  Hannu Rönkä.  Toiminnan 

tarkastajina olivat Hannu Hukka ja Kari Kivinoro, varalla Eero Mustonen ja 

Tapani Nurminen. 

 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 199, joista aikuisjäseniä 169, 

nuorisojäseniä 7, perhejäseniä 18, ainaisjäseniä 4, vapaajäseniä 1. 

 

Kilpailutoiminta 

Jäsentenvälisiä pilkkikilpailuja pidettiin kolme kertaa. Yleisessä sarjassa 

miesten pilkkimestaruuden voitti Tuomo Teivainen, naisten sarjassa Laila 

Laitiolampi ja veteraanisarjassa Pekka Kylmälä.  Kesäonkimestaruus rat-

kaistiin Säynätsalossa. Uistelutapahtuma pidettiin Tyrskylässä syyskuussa. 

Säynätsalon palolaitoksen rannassa järjestettiin laituripilkki ja onkikilpailut. 

 

Nuorisotoiminta 

Osallistuttiin koululaisille järjestettyyn kalastustapahtumaan Jyväskylän 

Köyhälammella. 

 

Tiedotus 

Jäsenlehti Urkan Apaja  ilmestyi kaksi kertaa. Yleisistä kilpailuista ilmoitet-

tiin vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalenterissa. Seuran sisäiseen tiedot-

tamiseen käytettiin sähköpostia ja netissä luettavia yhdistyksen kotisivuja. 
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Muu toiminta 

Merkkipäiviään viettäneitä muistettiin  kotikäynnein ja/tai adressein.  

Tyrskylän majalla ruopattiin saunan ranta, asennettiin uusi laituri, pidettiin 

pihan siivoustalkoot, rakennettiin saunan rantaan sääsuoja veneille ja uusit-

tiin tuuligeneraattori. 

 

Edustukset 

Pässinniva-seurayhdistyksen puheenjohtajana toimi Matti Timonen, halli-

tuksen varajäsenenä oli Leo Pääaho. Pässinnivan vuosikokousedustajina 

olivat Risto Salmi ja Hannu Lehtinen. Laila Laitiolampi toimi Keski-

Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin rahastonhoitaja. Risto Salmi ja Jukka 

Isoaho olivat piirin hallituksen varajäseniä. Valitut jäsenet osallistuivat pii-

rin kokouksiin. Risto Salmi oli  Keskisuomalaisen eräsivun suunnitteluryh-

män. jäsen.   

 

Talous 

Yhdistyksen taloudellinen tila käy ilmi tilivuoden taseesta. 

 

TÄLLÄ  ERÄÄ 

 

Täällä Keski-Suomessa pilkkijäät sulavat. Eikan kisakin jouduttiin peru-

maan. Lapissa pilkkikelejä riittää usein toukokuun lopuille. Omalta kohdalta 

tämän kevään rautureissu jäi väliin. No onneksi seuramme muita jäseniä on 

reissuun päässyt. Tässä Jari Rytkösen 3. huhtikuuta lähettämä tuore rautu-

kuva Norjan lapista. –MT- 
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MERKKITAPAHTUMA 

 

Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry kokoontui 10.4.2015 Varjolan tilalle 

Laukaan Kuusaan vuosikokoukseensa. Kokouksen alussa suoritettiin arvo-

kas muistamistilaisuus, kun yhdistyksessämmekin aktiivisesti toimiva Ilkka 

Janhonen nimitettiin kalatalousneuvokseksi. 

Arvonimityksensä Ilkka on saanut ansiokkaasta toiminnastaan virkavuosi-

ensa ajalta. Arvonimen hänelle on myöntänyt Suomen Tasavallan president-

ti Sauli Niinistö. 

Nimityskirjan päivänsankarille ojensivat Matti Puranen (oikealla) ja Timo 

Meronen (keskellä). 

 

 
 

Onnittelut  nimityksen johdosta 

 Keski-Suomen Urheilukalastajat ry 
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JÄSENTENVÄLISET  PILKKIKILPAILUT 

 

Kesäniemi 21.2.2015 

 

Yleinen   Veteraanit 

1. Tuomo Teivainen   2850 g 1. Pekka Kylmälä          8300 g 

2. Juha Seppänen   1765 2. Seppo Laurinen         4990 

3. Kimmo Hakkarainen 1490 3. Eino Jurvanen            3890 

Naiset   4. Erkki Malinen            3080 

1. Laila Laitiolampi   3990 g 5. Eero Mustonen           1770 

 

Synsiänlahti 14.3.2015 

 

Yleinen   Veteraanit 

1. Tuomo Teivainen      4785 g 1. Pekka Kylmälä          5680 g 

2. Pekka Sintonen    2270 2. Erkki Malinen            3500 

3. Juha Seppänen    1985 3. Eino Jurvanen            1610 

4. Kimmo Hakkarainen 1655 4. Seppo Laurinen          1120 

5. Eero Mustonen             620 

Naiset   6. Hannu Hukka           555  

1. Laila Laitiolampi      5730 g 7. Kari Kivinoro 

2. Anja Mustonen         1580 

3. Eila Huiskonen           640 

 

Seuran mestarit 2015 

 

 Miehet, yleinen     Tuomo Teivainen 

 Veteraanit  Pekka Kylmälä 

 Naiset  Laila Laitiolampi 
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TIEDOTUKSIA 

 

Tyrskylässä  

 Veneentervaustalkoot heti, kun sää suosii. Kysy ajankohtaa Tyrsky-

län isännältä. 

 Pihan siivoustalkoot lauantaina 16.5. 

 Uistelutapahtuma 12.-13.9. Rantakalakeittoa, kahvitarjoilu, kylän 

väkeä vieraisilla. 

Jos vesille ei päästä kovan tuulen takia, sitten marjaan. 

 

Jäsentenväliset kesäonkikilpailut 

pidetään 25.7.2015 klo 10 – 14  Säynätsalon paloaseman rannalla. 

 

*** 

 

VÄHÄN  TIEDETTÄ 

 

Kalojen hapentarve 

Kalat tyydyttävät hapentarpeensa, ts. hengittävät, ottamalla kiduksillaan 

veteen liuennutta happea. Sen mukaan, miten happipitoista vettä kukin kala-

lajivaatii, kalat jaotellaan neljään ryhmään:  

1) Erittäin runsaasti happea tarvitsevat: lohi, taimen, muikku, silakka ja sii-

ka 

2) Runsaasti happea tarvitsevat: harjus, made ja salakka 

3) Keskinkertaisesti happea tarvitsevat: kuha, hauki, ahven, särki ja kiiski 

4) Vähän happea tarvitsevat: lahna, pasuri, sulkava, säyne, ruutana ja suutari 

 

Happitilanteen huonontuessa kalat hakeutuvat virtaaviin paikkoihin, missä 

happea on runsaammin. Jos se ei ole mahdollista, kalat nousevat aivan pin-

taan haukkomaan ilmaa. Siten esim. talvella hapenpuutetta kärsivän järven 

kalat nousevat suurin joukoin jäähän hakatulle avannolle. Jos hapenpuutetta 

ei pystytä korjaamaan, kalat tukehtuvat. 

 

Heisimato kalassa 

Verrattain yleinen heisimato on hauen suolessa elävä haukimato. Hauki on 

loisen pääisäntä ja tartunta tapahtuu saastuneen ravinnon välityksellä. 
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Toukkamuotoja tavataan mateen ahvenen ja myös hauen maksassa, joten 

hauki saattaa toimia sekä pää- että väli-isäntänä.  

Särkikalojen ruumiinontelossa erittäin yleinen loinen on hihnamadon vaa-

leanharmaa, kanttinauhaa muistuttava toukka, jonka pituus saattaa olla yli 

metrin. Itse loinen elää kaloja syövissä linnuissa. Ihmiselle loiset ovat täysin 

vaarattomia ja lisäksi ne poistetaan perattaessa. Niiden aiheuttamat haitat 

rajoittuvat siihen, että ne käyttävät hyväkseen suuren osan kalojen ravintoa, 

minkä seurauksena kalat laihtuvat. 

Ihmisen leveän heisimadon toukkamuodot elävät kalojen lihaksistossa ja 

elinten kalvoilla. Ihminen saa tartunnan syömällä raakaa kalaa, joka sisältää 

kyseisiä toukkamuotoja. Viimeaikaiset tutkimukset ovat selvittäneet, että 

tartunnan voivat ihmiselle aiheuttaa hauki, made, ahven ja kiiski ja joskus 

jopa lohi, taimen ja rautu. Muissa kaloissa ei ihmisen leveän heisimadon 

toukkamuotoja ole maassamme tavattu. Aikaisemmin yleinen käsitys siian 

ja muikun vaarallisuudesta leveän heisimadon levittäjinä on nykyisen tietä-

myksen mukaan perätön. Myös lueteltujen kalojen mäti saattaa toimia touk-
kien levittäjänä. Keittäminen ja paistaminen ovat tehokkaita keinoja toukan 

tappamiseksi ja myös pakastaminen; toukka kuolee alle -10 asteen lämpöti-

lassa. Suurikin kala pystytään näin ollen tekemään vaarattomaksi pitämällä 

sitä pakastettuna vuorokauden. (Lähde: Kalastajan tietokirja) 

 

*** 

 

Jeesus suojelee tamperelaisittain: 

Murtovaras änkes yhtee omakotitaloon. Se sytytti taskulampu ja alko ettiin 

jotaki arvokasta nyysittävää. Pimeyrestä kuulu sillo ääni:  

- Jeesus ja mää nährään sut. 

Tää rosmo vähä pelästy ja suuntas sitte taskulamppunsa valon ääntä kohren. 

Siä se näki papukaijan ja huakas sitte helepottuneena: 

- Voiha vitalis, säähä oot vaa piäni lintu. 

- Nii-ih, mää oon vaa iha piäni lintu, muta Jeesus sun takanas o iso rooper-

manni.  (Lähde: Kaupunkilehti Tamperelaisen kaskukilpailu) 

  

*** 
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___________________________________________________________ 

 

 

 

 
Ramin kota Tyrskylässä. Kuva: Jukka Salmi 

 

 

 

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

polku 6 H, 40720 JKL 


