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KUTSU  SYYSKOKOUKSEEN 

Keski-Suomen Urheilukalastajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 

maanantaina 30.11.2015 klo 18 alkaen Maanmittauslaitoksen Jyväskylän 

toimipisteessä, Kankaankatu 17. Kokoustilaan kuljetaan yläpihan kautta. 

 

Käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksenavaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytä-

kirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liit-

tymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä Tyrskylän majan jär-

jestyssääntö seuraavalle vuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jä-

senet erovuoroisten (Isoaho, Janhonen, Jurvanen, Lai-

tiolampi) tilalle,  edustajat vapaa-ajankalastajapiirin koko-

uksiin ja Pässinniva-seurayhtymän kokouksiin 

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet 

8. Käsitellään hallituksen esitys seuran uusiksi säännöiksi 

9. Muut asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

 

***** 

Kahvi- ja puurotarjoilu. Kokouksen jälkeen savukala-

arpajaiset. 

 



 4 

 

PUHEENJOHTAJALTA 

    Marraskuu 2015 

 

Syyskokous lähestyy. Jo huhtikuun puheenjohtajan palstalla kirjoitin sään-

töuudistuksen tarpeesta. Tyrskylän majan järjestyssäännön eriyttäminen 

varsinaisista säännöistä on oleellinen muutos. Jos majalla tapahtuu muutok-

sia esimerkiksi kalastusta koskevissa asioissa, voidaan järjestyssääntö aina 

kirjoittaa uudestaan eikä varsinaisia sääntöjä tarvitse jatkuvasti muuttaa.  

Hallituksen esitys uusiksi säännöiksi sekä esitys Tyrskylän majan järjestys-

säännöiksi on luettavissa kotisivuiltamme. 

 

Seuran kilpailukalenterin laadinta on vielä kesken. Kilpailukalenteri julkais-

taan yhdistyksen kotisivuilla ja piirin toimintakalenterissa heti kun se on 

mahdollista. Toivottavasti tieto saadaan jo syyskokoukseen. 

 

Hallituksen kulunut vuosi on ollut monen muunkin asian valmistelun myötä 

antoisaa ja vuorovaikutteista. On keskusteltu äänekkäästikin joistakin peri-

aatteellisista kysymyksistä. Sopu on kuitenkin aina keskustelemalla löyty-

nyt. Hallituksessa käytiin myös lyhyt keskustelu Suomen Vapaa-

ajankalastajien Keskusjärjestöön kuulumisesta. Jäsenetuna saamme hyvän 

lehden, kattojärjestö huolehtii jäsenrekisteristä ja jäsenmaksujen perinnästä. 

Kattojärjestö ajaa myös vapa-ajankalastajien etua valtakunnallisella tasolla. 

Keskusliiton sivuilla on hyvä aika ajoin käydä lukaisemassa meneillään 

olevat ajankohtaiset asiat. Tarkempiin tietoihin pääset kirjautumalla sivuille 

omilla jäsentiedoillasi (jäsennumero ja postinumero), jotka löytyvät Vapaa-

ajankalastaja –lehden takasivulta. 

 

Seuran talouden hoitoa tulee jämäköittää. Kaikista investointiluonteisista 

hankinnoista tulee olla seuran hallituksen päätös. Kaikkien hallitusvastuussa 

olevien on oltava tietoisia ko. hankinnoista ja niitä koskevat päätökset tulee 

kirjata hallituksen kokouksissa. Näin menetellen tulevassa kevätkokoukses-

sa vältytään toiminnantarkastajien nuhteilta. 

 

Toivotan hyvää syksyn jatkoa kaikille. Tavataan syyskokouksessa. MT 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle 

 

Yleistä 

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

paa-ajankalastajapiirin jäsenseurana ja kuuluu piirin jäsenenä Suomen Va-

paa-ajankalastajien Keskusjärjestöön. Yhdistys on osakkaana Pässinniva-

seurayhdistyksessä ja omistaa osan Tenojokivarressa sijaitsevasta seurayh-

distyksen kalamajasta. Yhdistys järjestää jäsenilleen kalamiesiltoja ja erilai-

sia 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 ja seuran kilpailuista tiedotetaan Kes-

ki-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin toimintakalenterissa. Sähköpostia käy-

tetään sisäiseen tiedottamiseen mahdollisimman laajasti. Yhdistyksellä on 

internetissä kotisivut, jossa tiedotetaan ajankohtaisista seuratapahtumista. 

 

Muu toiminta 

Pidetään jäsentenväliset pilkki- ja onkikilpailut sekä syksyllä uistelutapah-

tuma Tyrskylässä. Hallitus päättää yleisten kilpailujen järjestämisestä. Tyrs-

kylässä pidetään siivous- ja kunnostustalkoot keväällä. Etsitään seuran ul-

kopuolisia talkookohteita varainhankinnan merkeissä. 

Järjestetään jäsenille, jäsenten perheille ja nuorille erilaisia kalastuskoulu-

tuksia ja virkistystapahtumia.  

Varataan Pässinnivan maja viikoksi seuran käyttöön kesällä, mikäli haluk-

kaita lähtijöitä on riittävästi. 

Pyritään hankkimaan seuraan nuorisojäseniä ja saamaan heidät mukaan 

toimintaan. 
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Ollaan mukana valtakunnallisen kalastuspäivän järjestelyissä eri toimijoiden 

kanssa. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä. 

Muistetaan merkkipäiviään viettäviä onnitteluin. 

 

Talous 

Yhdistyksen taloutta hoidetaan vuosikokouksessa hyväksytyn talousarvion 

mukaisesti. 

 

JÄSENMAKSUT 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle 

 

Aikuis- ja ainaisjäsenmaksua esitetään korotettavaksi kolmella eurolla ja 

perhejäsenmaksua kahdella eurolla, koska SVK.n viime kevätkokouksessa 

keskusliitto teki esityksen osuutensa 3 euron korotuksesta aikuis- ja ainais-

jäsenmaksuihin sekä perhejäsenmaksuun 1,5 euron suuruisina. Liiton 

osuuksiin ei tulisi muutoksia vuosina 2016-2018. 

Vuosikokouksemme on 30.11. ja SVK:n syyskokous 28.11., joten KSUK:n 

vuosikokouksessa tiedetään onko korotusesitykset hyväksytty ja mikä on 

lopullinen vaikutus KSUK:n jäsenmaksuihin. 

 
Jäsenmaksut 

 - aikuisjäsen    25 € 

  - perhejäsen (puoliso, avopuoliso)  12 € 

  - nuorisojäsen (alle 19 v)     5 € 

  - ainaisjäsen (keskusjärjestön ja piirin osuus)  15 € 

  - 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 kuu- 

    luville seuran jäsenille 

  - majamaksu       5 €/henkilö/vrk 

    jäsen tai jäsenen vieras, jolla ei ole omaa avainta; sisältää majan, saunan ja  

    veneen käyttöoikeuden vuorokauden ajaksi 

  - saunamaksu avaimettomalta jäseneltä     1 € 

  - saunamaksu vieraalta (ei jäsen).,      4 € 

     sisältää vain saunan,  ei muita käyttöoikeuksia 
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VETOUISTELULEHTI  vuodelle 2016 

 

Normaali tilaushinta on 30 euroa, seuratilauksena 24 euroa. 

Seuratilaukseen osallistujan tulee omatoimisesti ilman erillistä laskutusta 

maksaa 24 euroa tammikuun loppuun mennessä seuran tilille 

FI21 8000 1000 5058 19. Viitenumeroksi merkitään 9030. 

Muista merkitä nimesi ja osoitteesi selvästi.  

Vanhat  tilaajat, joilta maksu puuttuu, poistetaan postituslistalta helmikuun 

alkupäivinä. Vuoden 2016 ensimmäinen numero ilmestyy jo viikolla 6 hel-

mikuussa. 

*** 

 

PILKKIMINEN  ON  AIKA  VANHA  JUTTU 

 

Pilkkikausi on toivottavasti kohta alkamassa. Mutta ennen kuin jäälle pääs-

tään, voi palautella mieliin muutamia muisteloita harrastuksen alkuajoilta. 

Siteeraan seuraavassa Harri Hietakangasta, joka reilut kolmekymmentä 

vuotta sitten kertoi pilkinnän alkuajoista tähän tapaan:  
 

”Ken ensimmäisenä ehätti näillä Pohjolan mailla räippänsä hyiseen avantoon las-

kemaan, sitä ei kukaan tiedä. Väitetään Tampereen ja Kuopion ympäristöjen olleen 

varhaisimmat talvionginta-alueet Suomessa. Käsitettä ´talvionginta´ käytti myös 

kansantieteilijä Sirelius teoksessaan ´Suomalaisten kalastus´. Myöhemmin omak-

suttiin ruotsinkielestä pilkki-sana ja siitä johdettiin pilkkiminen. Kesäistä pilkkika-

lastusta on harjoitettu vielä talvistakin varhemmin …”  

 

Hietakangas itse siteeraa Hermann Kaufman nimisen herran kirjoittamaa 

tarinaa tamperelaisista varhaispilkkijöistä. Kaufman kirjoitti: 
 

”Talvella vuosina 1864-65 ja 65-66 kävin toimeni vuoksi melkein joka päivä lai-

vaveistämöllä Ratinan niemellä, ja heti kun Hatanpäänlahden jää Pyhäjärvessä 

kosken suussa kävi pitäväksi, kyyhötti siellä aamuvarhaisesta hämäräntuloon asti 

joukko tummia kumaraisia olentoja. Sain tietää kyyhöttäjien olevan kaupungin 

hantvärkkäreitä ja porvareita, jotka siellä huvittelivat kalastamalla.  Olen aina ollut 

kiinnostunut kalastamisesta, olipa se mitä laatua tahansa ja eräänä päivänä kun 

ilma oli kaunis ja tavallista useampia kalastajia oli jäällä, päätin lähteä ottamaan 

tarkempaa selkoa tästä perin porvarilliselta tuntuvasta urheilusta. Jo ennen olin 

rannalta käsin joskus katsellut tätä näköjään tavallista yksitoikkoisempaa huvitte-
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lua ja nähnyt kaikkien pysyvän hiljaa alallaan. Kukaan ei näyttänyt saavan mitään. 

Minä en ainakaan ollut nähnyt yhtään kalaa jäälle vedettävän, ja sen vuoksi lähdin 

katsomaan, kuinka ukkojen kalaonnen laita oikein oli.” 

Tarina ei kerro tuliko kalaa lainkaan. Lopuksi Kaufman ennustaa, että  

”… nyt on tämä terveellinen, hauska ja hyödyllinen urheilu, joka osaltansa auttoi 

yksitoikkoisten talvipäivien kuluttamista, varmaan iäksi mennyttä. Aja ovat muut-

tuneet ja muutumme niiden mukana.” 

Kuten tiedämme, ennustus ei suinkaan toteutunut. Pilkkiminen on tällä het-

kellä suosituimpia virkistyskalastuksen muotoja.  

 

Harrastuksen alkuvuosina välineet olivat itse tehtyjä ja  melko karkeatekoi-

sia.  Keloja ei aluksi ollut vavoissa ja pilkit olivat kiinteäkoukkuisia. Jo 

1900-luvun alkupuolella laajalle levisi ns. Säkylän mallin pilkkivapa. Venä-

läisiltä samoihin aikoihin opittiin tasapainopilkintää. Sekin alkoi levitä 

muualle maahan Tampereen seudulta. Idästä tuli myös mormyskapilkintä, 

jonka suosio oikeastaan merkittävästi lisääntyi vasta 1970-luvulta lähtien.   
  

- Oma seuramme on ollut merkittävästi vaikuttamassa virkistyskalastajien 

järjestäytymiseen ja harrastuksen kehittämiseen. Olemme olleet perustamas-

sa Suomen Kalamiesten Keskusliittoa v. 1950 ja Keski-Suomen Kalamies-

piiri järjesti ensimmäiset valtakunnalliset pilkkimestaruuskilpailut Keurus-

selällä v. 1957. RS 
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KALASTUSLUPAJÄRJESTELMÄ  YKSINKERTAISTUU 
Metsähallituksen tiedote 6.11.2015 

 
Uusi kalastuslaki tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Kalastuksenhoitomaksu ja 

läänikohtaiset kalastusmaksut yhdistyvät. Uusi maksu on nimeltään kalastonhoi-

tomaksu. Kalastonhoitomaksulla voi kalastaa yhdellä vavalla kaikilla niillä vesi-

alueilla, joihin on ennen tarvittu jokin läänikohtaisista viehemaksuista. Kalaston-

hoitomaksun keräämisestä vastaa Metsähallitus. Varojen käytöstä vastaa maa- ja 

metsätalousministeriö. 

 

Kalastonhoitomaksun maksavat kaikki 18-64-vuotiaat kalastajat. Maksua ei tarvit-

se suorittaa, jos kalastaa pilkillä, mato-ongella tai ns. silakkalitkalla. Kalastuksen-

hoitomaksun voi hankkia joko koko vuodeksi 39 eurolla, seitsemäksi vuorokau-

deksi 12 eurolla tai vuorokaudeksi 5 eurolla. 

 

Vapaa-ajankalastajalle muutos on edullinen. Aikaisemmin vapakalastukseen tarvit-

tiin kalastuksenhoitomaksu 24 euroa/vuosi sekä jokaisen kalastusläänin alueelle 

oma läänikohtainen maksu 31 euroa vuodelta. Yhden entisen läänin alueella saattoi 

siis kalastaa 55 euron vuosimaksulla, kun vuoden 2016 alusta alkaen käytössä on 

kaikkien entisten läänien kalavesiä 39 eurolla. 

 

Pyydyskalastus sen sijaan hieman kallistuu. 18-64-vuotiaiden pyydyskalastajien 

tulee maksaa 39 euron kalastonhoitomaksu (tai jokin lyhytkestoisimmista maksuis-

ta) sekä vesialueen omistajalta hankittava lupa, kuten tähänkin saakka. 

 

Uutta kalastonhoitomaksua voi maksaa 1.12.2015 alkaen osoitteessa 

www.eraluvat.fi tai puhelinpalvelussa 020 69 2424, joka vastaa arkisin kello 8-16. 

Kalastonhoitomaksua ei voi maksaa suoraan pankkitilille, sillä uusi kalastuslaki 

edellyttää 18-64-vuotiaiden kalastajien rekisteröitymistä.  Kun kalastaja maksaa 

kalastonhoitomaksun ensimmäistä kertaa, hänen tulee  rekisteröityä. Rekisteröinnin 

yhteydessä kalastajalta kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötun-

nusta). 

 

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta vapakalastukseen kaikilla vesillä. Maksun maksa-

neet kalastajat eivät voi kalastaa rauhoitetuilla vesialueilla, kohdekohtaisen luvan 

vaativilla erityiskohteilla tai uuden lain määrittelemillä vaelluskalojen koski- ja 

virta-alueilla. 

 

 

 

http://www.eraluvat.fi/
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SVK:N  KILPAILUTOIMINNAN  YMPÄRISTÖOHJELMA 
Kalastuskilpailuissa käy vuoden mittaan kymmeniätuhansia osanottajia. Näin suuren jou-

kon tekemisillä ja valinnoilla on jo merkitystä myös ympäristön ja luonnon kannalta. Jo-

kainen kalastuskilpailujen osallistuja voi omilla teoillaan ja esimerkillään vaikuttaa ympä-

ristön tilaan ja sitä kautta harrastusmahdollisuuksien säilymiseen. – Kilpailutoiminnan 

ohjeistoa voi soveltaa muuhunkin kalastukseen. (Tässä vähän lyhennettynä, täydellinen 

ohjeisto on luettavissa SVK:n kotisivuilta.) 

 

Kilpailuihin matkustaminen 

Osallistutaan mieluiten lähiseudulla järjestettäviin kilpailuihin ja kuljetaan kimp-

pakyydeillä tai yhteiskuljetuksin, koska niiden suosiminen pienentää oleellisesti 

kilpailijan hiilijalanjälkeä. 

 

Saaliskalojen kohtelu 

Saaliiksi saatuja kaloja on käsiteltävä saaliin arvon mukaisesti aiheuttamatta niille 

tarpeetonta kärsimystä. 

- Kala suositellaan tapettavan välittömästi pyynnin jälkeen ellei sitä ole tarkoitus 

vapauttaa. 

- Kilpailusaaliiksi kelpaamattomat kalat on vapautettava välittömästi eikä niitä saa 

jättää esim. jäälle. 

- Kalojen säilyttäminen elävänä edellyttää varustautumista tarkoituksenmukaisin 

välinein sekä opettelemaan niiden oikeanlaisen käytön. Näin ollen taataan kalojen 

säilyminen hyväkuntoisina ja ne voidaan tarvittaessa myös palauttaa vahingoittu-

mattomina takaisin vesistöön. 

 

Otetun saaliin käyttö 

Kaikki kilpailujärjestäjien keräämä saalis toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön. 

- Järjestetään saaliin hyötykäyttöön toimittaminen (sopimus jonkin yhdistyksen 

kanssa, esim. Martat,  tai kalatukku, rehusekoittamo) 

- Ilmoitetaan lehdissä ja/tai netissä ilmaiseksi jaettavasta kalasta. 

 

Kilpailualueen siisteys 

Kilpailualueelle ei jätetä roskia. Minkä jaksaa kantaa luontoon, jaksaa kantaa ta-

kaisin. 

- Kilpailun järjestäjä huolehtii, että lähtö-/maalialueella on riittävästi roskien kerä-

yspisteitä. 

- Järjestäjä huolehtii, että jätesäkit toimitetaan jätteenkeräykseen kilpailun päätyt-

tyä. 

- Kilpailijat huolehtivat roskien viemisestä niille varatuille paikoille. 
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- Kilpailijoilta yli jääneet houkutinaineet ja syötit eivät kuulu vesistöön, vaan ne 

laitetaan roskakoriin tai annetaan niitä tarvitseville. 

 

Kilpailupaikan valitseminen 

Ei järjestetä kilpailuja sellaisessa vesistössä,  missä kalakannalle tai muulle eläi-

mistölle tai luonnolle voidaan aiheuttaa vahinkoa. 

- Onki- ja pilkkikilpailut pyritään järjestämään rehevöityneissä vesistöissä, jolloin 

vesistöistä poistuu kalojen mukana ravinteita ja kilpailut toimivat hoitokalastukse-

na. 

- Rehevyyden vaivaamissa vesistöissä ei järjestetä sellaisia kilpailuja, joissa kalas-

tetaan pelkästään petokaloja kuten haukia. 

- Ei järjestetä sellaisia kilpailuja, joissa on todennäköistä saada  saaliiksi uhanalai-

sia kalalajeja tai uhanalaiseen kalakantaan kuuluvia lajeja. 

*** 

 

VALTAKUNNALLISIA  KILPAILUJA V. 2016 

 

* 20.2. SM-pilkin esikisa, Pyhäselkä, Joensuu 

     5.3. SM-pilkki 

* viikko 12 Valtakunnallinen pilkkiviikko 

* 18.5. Valtakunnallinen kalastuspäivä 

* 23.7. SM-soutu-uistelu, Muuruejärvi, Viitasaari 

*  7.8. SM-onki, Kimolan kanava 

* 25.9. SM-laituripilkki, Maljalahti, Kuopio 

*** 

 

 

Lopuksi vähän vitsin tynkää… 

 

Muuan Oskari meni Tampereella Pohojaheimon rättikauppaan ostamaan 

ittelleen housuja. Nuari naismyyjä esitteli ja Osku koklas niitä. Se valitti 

yhret, ku sai viä tinkatuks vähä ja rupes maksaan, mutta huomaski, että sen 

posa oli jääny kotio. Myyjä ei antanu velaks. 

Osku sano tulevansa vartin päästä maksaan. Myyjälikka nosti housut takasi 

hyllylle ja Osku lähti hakeen lompsaasa. Ovella se viä huus: 

- Ota likka housut valmiiks alas, mää tuun kohta takasi. 
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Mikäli vastaanottajaa ei tavata, pyydetään palauttamaan osoitteella Pekka Sintonen, Taide-

polku 6 H, 40720 JKL 

 


