
ALAVUDEN SEUDUN
URHEILUKALASTAJAT
20 VUOTTA

Alkukeskustelu

Syksyllä 1980 kutsuin kotiini muutamia innokkaita kalakavereita keskustelemaan seuran perustamisesta.
Sitä ennen olin käynyt keskusteluja kankaanpääläisen innokkaan kalamiehen, edesmenneen Pentti
Vanhasen kanssa. Keskustelun tuloksena päätimme perustaa kalastusseuran Suomen Kalamiesten
Keskusliiton alaisuuteen.

Seuran perustaminen

Urheilukalastajien yhdistyksen perustava kokous pidettiin Alavudella 17.02.1981. Kokouksen avasi
koollekutsujien puolesta Kalervo Rapo selostaen mahdollisesti perustettavan seuran tarkoitusperiaatteita.
Tämän jälkeen SKK:n kalatalouskonsulentti Seppo Hikipää selvitteli Suomen Kalamiesten Keskusliiton
toimintaa ja tarkoitusta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hikipää ja sihteeriksi Kalervo Rapo.
Keskusteltiin seuran perustamisesta ja yksimielisesti päätettiin perustaa urheilukalastusseura. Seuran
nimeksi tulee Alavuden Seudun Urheilukalastajat. Edelleen päätettiin liittyä Suomen Kalamiesten
Keskusliitto alaisuuteen ja myöhemmin perustettavaan Etelä-Pohjanmaan Kalamiespiiriin. Laadittiin
seuran perustamiskirja ja valittiin johtokunta, jonka puheenjohtajaksi tuli Kalervo Rapo sekä varsinaisiksi
jäseniksi Markku Katajamäki, Risto Saarinen, Pertti Lähdevuori, Risto Rikala ja Jorma Heikkilä.
Järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Pertti Lähdevuori ja rahastonhoitajaksi Markku
Katajamäki. Kokouksen aikana uuden seuran jäsenkortin lunasti 19 henkilöä.

Hallitus tapahtumia

Hallituksen puheenjohtajana toimi Kalervo Rapo 19 vuotta ja Kari Pihlajamäki 1 vuoden. Hallituksen
sihteerinä ovat toimineet eripituisia aikoja Jorma Haaparanta, Jari Rapo ja Matti Hautakorpi ja
rahastonhoitajana Markku Katajamäki ja Risto Saarinen. Mainitut ovat kuuluneet myös hallitukseen.
Lisäksi hallituksen jäseninä eri pituisia aikoja ovat toimineet Aulis Mäki, Seppo Kopra, Jalo Knuuttila ja
Mika Pihlajamäki.
Kalervo Rapo valittiin Alavuden Seudun Urheilukalastajat ry:n kunniapuheenjohtajaksi vuonna  1996.

Nykyinen hallitus

Puheenjohtaja Erkki Hietala, sihteeri Paula Järvinen, varapuheenjohtaja Kari Uusiportimo. Jäsenet:
Tapani Pihlajamäki, Heikki Alanko, Kalervo Rapo. Rahastonhoitaja varajäsen Jalo Kannanniemi ja
varajäsen Pentti Ahokas.

Jaostot

Kilpailujaosto on toiminut koko 20 vuotiskauden ajan, ollen täysipainoista toimintaa. Myös perhojaosto
toimi jonkun aikaa, mutta toiminta kuitenkin loppui. Nuorisojaosto on ja toimii edelleen. Paljon on
yritetty tehdä nuorten eteen ja niin sanotusti poltettiin rahaa. Nuorista on huutava pula.



Jäsenistö

Jäsenmäärä oli ensimmäisen toimintavuoden aikana 70 henkilöä. Nykyisin jäsenmäärä on ollut siinä 170-
180 henkilöä. Määrä on pysynyt erittäin tasaisena. Tämän hetken tilanne jäsenistössä on nuoria 22, naisia
19, miespuolisia jäseniä 132. Yhteensä 173 henkilöä.

Kilpailut

Tärkeimpiä toimintamuotojamme on ollut kilpailutoiminta. Jäsentenvälisiä kilpailuja niin pilkinnässä
kuin onginnassakin on järjestetty seuran koko toiminnan ajan. Nämä kilpailut ovat vakiintuneet 8 talvi- ja
8 kesäkisaan, joista sitten lasketaan vuoden kalamies kilpailun pisteet. Yleisiä pilkki- ja onkikilpailuja on
pyritty järjestämään vuosittain kolmet. Jäsenistö osallistuu aktiivisesti muiden seurojen järjestämiin
kilpailuihin. SM-kisoihin on osallistuttu aktiivisesti koko toiminnan ajan. Menestystäkin on hiukan
saavutettu.

SM-onki:
• SM-onki 1985 Kajaani, Veikko Vuoriluoma, Veli-Pekka Teppo ja Jari Saarinen onkivat nuorten sarjassa
joukkue Suomen mestaruuden ja Veikko Vuoriluoma oli sarjassaan pronssilla.
• SM-onki 1987 Mikkeli, Saarisen perhe (Marja-Leena, Risto ja Jari) sijoittui perhesarjassa pronssille.
• SM-onki 1998 Lahti, Tuomo Hunnakko onki alle 12 v sarjassa kultamitalin. Lisäksi Tuomo oli mukana
nuorten piirijoukkueessa, joka myös voitti sarjansa.

SM-pilkki:
• SM-pilkki 1989 Parikkala, Kari Pihlajamäki, nuoret alle 15 vuotta kultaa. Nuorten joukkue (Kari
Pihlajamäki, Mika Keskinen ja Tero Lähdevuori) pronssia.
• SM-pilkki 1996 Karjalohja, Tuomo Hunnakko alle 12 v kultaa.
• SM-lohipilkki 1997 Töysä, Ilpo Hunnakko kultaa, perhesarja (Niilo, Ilpo ja Tuomo Hunnakko) kultaa.
• SM-kiiskipilkki 1997 Kuusamo, Eero Yli-Hukkala vet. 55 sarjassa pronssia.
• SM-kiiskipilkki 1998 Kuusamo, Eero Yli-Hukkala vet. 55 sarjassa pronssia.

SM-mitalleja asukkilaisilla 11 kultaa, 9 pronssia (hajautettu).
Piirinmestaruusmitalleja hajautettuna 59 kultaa, 42 hopeaa ja 78 pronssia, yht. 179 mitallia.

Voidaan vain todeta, että ASUK:n suurin toimintamuoto on kilpailut. Seuraotteluita käydään Lakeuden
Urheilukalastajien, Lehtimäen Urheilukalastajien, Vaasan Urheilukalastajien ja Ähtärin Urheilukalastajien
kanssa.

Nuorisotoiminta

Nuorten onkitapahtumia on järjestetty vuodesta 1986 alkaen Alavudella, Kuortaneella ja Töysässä. Nuoria
on osallistunut piirin järjestämille nuorten leireillä ja myös pohjoismaisille leireille.
Kalakummit kävivät ympäristökuntien kouluilla pitämässä esitelmiä kalastusharrastuksesta. Vuonna 1990
ASUK sai ensimmäisen kerran avustusta Alavuden kaupungilta nuorisotoimintaa varten. Sen jälkeen
avustusta on myönnetty vuosittain.
Vuosittain pidetään perhe pilkkipäivät. Myös koulujen pilkkipäivä on pidetty. Lapset ovat olleet
innokkaita, mutta kuitenkaan heitä ei seuran toiminta ole jostain syystä suuremmin kiinnostanut.
Yläasteen 7 luokan oppilaille on opetettu kolmena vuotena kalankäsittelyä ja ruoanvalmistamista.



Kalanistutukset

Viittaan tässä Risto Saarisen 10-vuotisjuhlaan tekemään historiikkiin (kalanistutukset). Myöhemmin
kalanistutukset rajoittuivat kirjolohi-istutuksina Tielaitokselta vuokrattuun Kalliohaudanmaan louhokseen
istuta ja onki periaatteella. Tämä sai jäsenistön taholta suuren kannatuksen.

Edustukset

Alavuden Seudun Urheilukalastajilla on ollut edustajat Etelä-Pohjanmaan Kalamiespiirissä.
Kalamiespiirin puheenjohtajana on toiminut pitkään Kalervo Rapo ja hänen jälkeensä Tapani Pihlajamäki
edelleen. Piirin sihteerinä on toiminut Risto Saarinen. Piirin kilpailutoimikunnan vetäjinä ovat toimineet
Kalervo Rapo ja Jorma Haaparanta. He ovat olleet myös Alavus-Töysä-Kuortane kalastusalueen
hallituksessa, sekä Lapuanjoen kalastusalueen valtuuskunnassa.

Muu toiminta

Kilpailutoimikunnan ohella on järjestetty muunkinlaista toimintaa. Kalamiesiltoja on järjestetty. Myös
värikoukku kursseja on järjestetty. Vuosikokouksen yhteydessä on jaettu Vuoden Kalamies –palkinnot.
Keväällä pilkkikauden päättyessä on jaettu talven pilkkipalkinnot, samoin syksyllä onkikauden päättyessä
kesän onkipalkinnot.
Alkuaikoina tehtiin kalastusretkiä, jotka kuitenkin loppuivat todennäköisesti kilpailuinnostuksen myötä.
Kalamiespiirin tietomestaruuskilpailuihin on otettu osaa.
Miljoonapilkki tapahtumaan on seuran väki osallistunut ja seuran vastuualueena on ollut kilpailun
punnitustapahtuman järjestely.

Seuran talous

ASUK:n toiminta on ollut pääsääntöisesti omatoimisesti rahoitettua, koostuen jäsen- ja kilpailutoiminnan
tuloista. Liittymismaksu on 25 mk, aikuisjäsenmaksu 65 mk, nuorisojäsenmaksu 25 mk.
Kalastuskorttivaroista ja Alavuden kaupungilta saadut avustukset ovat olleet kohdeavustuksia.
Seuran jäsenten Miljoonapilkissä tekemä kökkätyö seuran hyväksi on ollut huomattava.
Seuran talous on ollut ja on edelleenkin vankalla pohjalla.

Tulevaisuuden näkymiä

Toiminta jatkuu varmasti tulevaisuudessa samoilla linjoilla, samojen toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Uusia ideoita tarvitaan. Seuran suurin huolenaihe on nuorten vähyys, sen eteen tulisi panostaa
kustannuksista huolimatta. Hyvää yhteistoimintaa kalastusalueen, kalastuskuntien ja –seurojen kanssa
tullaan jatkamaan. Harrastusmahdollisuuksia pyritään luomaan kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kiitos menneistä vuosista mukana olleille. Uudet jäsenet tervetuloa joukkoomme. Sitten ei muuta kuin
kalalle!

Alavus 07.07.2001

Kalervo Rapo


