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Yleistä asiaa.

Tämä vuosi on seuran 34 toiminta vuosi ja toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Tänä vuonna 
pyritään seuran jäsenmäärää nostamaan, etenkin nuorten osalta. Meille on käymässä samalla lailla 
kun kaikille seuroille ympäri maan, väki vanhenee ja nuoria ei ole enään samalla lailla tulemassa 
mukaan tämän hyvän harrastuksen pariin. 
Talven aikana pidetään kerhoja nuorille yhdessä metsästys seuran kanssa, missä nuoret oppivat 
kalastusta ja metsästystä. Samoin viedään nuoret pilkkimään, kun on itse rakennetut pilkkivavat 
tehty.
Nyt ovat kovat keskustelut käynnissä, että uusi kalastuslaki pitäisi avata, kun ei muka tullut 
tarpeeksi rahaa valtion kalastuskorteista. Kalastuskortin hintaa pitäisi nostaa ja yli 65 saada maksun 
piiriin. Tämähän ei ole oikein, koska nyt laki on ollut vasta vähän aikaa voimassa. Katsotaan ensin 
mikä siinä on ollut, että maksajien määrä on pudonnut, vai oliko enakkoon arvioiduissa määrissä 
liian paljon optimismiä mukana. 
Seuran väkeä oli SM-ongessa Uljuan tekoaltaalla järjestetyssä kisassa. Seura menestyi todella 
hyvin, miesveteraaneissa Korpisen Jukka sai kultaa ja samalla seuran miesveteraanit joukkue 
kultaa. Naisveteraanit joukkue sai prossiset mitalit kaulaan, ja muidenkin osallistujien sijoitukset 
olivat hyviä.  

MUISTUTUKSENA SEURAN JÄSENILLE JOTKA EI VIELÄ OLE SIHTEERIN S-POSTI 
LISTALLA. LAITTAKAA S-POSTI OSOITTEENNE SIHTEERILLE, NIIN SAATTE 
ENEMMÄN TIETOJA SEURAN TOIMINNASTA. SIHTEERIN S-POSTI 
korpinenjarmo@gmail.com. Tulevaisuudessa kaikki tiedotus siirtyy pikkuhiljaa sähköiseen 
viestintään.

Seuran kota ja nuotiopaikka on ollut todella paljon käytössä, sen tietää siitä, että polttopuita mennyt 
kiitettävästi. Syksyllä pienistettiin laavu täyteen puita talven käyttöä varten. Nyt kota on saanut olla 
rauhassa ilkivallalta, kun laitettiin sinne kameravalvonta. Kodalla pidettiin kesän aikana kökkiä ja 
saatiin kattohuopa uusittua ja sisäkatto maalattua. Kotahan on kaikkien jäsenien käytössä, toki ovi 
on lukossa, mutta avaimen saa lainattua hallituksen jäseniltä. Tulentekopaikka taas on kaikkien 
vapaassa käytössä, samoin laavussa olevat puut. 
Kota isäntänä toimii edellisten vuosien kokemuksella Yli-Karjalan Matti. puh. 040-5681514

Seuran toimihenkilöt vuodelle 2018
Pj Veli-Matti Mäenpää, siht. Jarmo Korpinen, rahast. Jarmo Hakala, Hallitus Feelix Isoluoma, Matti
Yli-Karjala, Juhani Vaskivuori, Tommi Rajaniemi ja Jukka Vähämäki. 
Varalla Mika Latva-Nikkola ja Jaana Latva-Nikkola
Nuorisovastaava Tero Pitkämö. Kilpailuvastaavana Mika Latva- Nikkola
Seura kaipaa uutta verta hallitukseen, pitkäaikainen sihteeri Korpisen Jarmo on luopumassa 
tehtävästä ja seuran kevätkokouksessa pitäisi löytyä uusi sihteeri seuralle.

Muistutus vuoden alkuun seuran kuukauden kala kisasta, muistakaa ilmoittaa kaloja !!!!!!
Kaloja voi ilmoittaa hallituksen jäsenille.
Seuran kotisivu www.kurikanurheilukalastajat.net 
Seuran Facebuk sivu on Kurikan Urheilukalastajat, täällä on paljon kuvia tapahtumista, kilpailuista 
ja muusta mitä seura on tehnyt.
 

Veli-Matti Mäenpää

http://www.kurikanurheilukalastajat.net/
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