Kyröskala ry:n jäsenkirje 1/2019
Tulevat tapahtumat


Kultapilkkikilpailu Haverissa 16.3. klo 10-14, paluuaikaa 30 min. ilmoittautuminen alkaa klo 8.00. .
Kilpasaaliina viisi isointa ahventa, sarjoja miehet, naiset, alle 18v ja alle 12v. Osallistumismaksu 15/10/0€.




Vuosikokous pidetään torstaina 28.2.2019 klo 18 Ikaalisten Säästöpankin kokoustila,
Vanha Tampereentie 18.
Seuran pilkkireissu tehdään 23.3., jos löytyy riittävästi lähtijöitä. Määränpää katsotaan jäätilanteen
mukaan . Omavastuu 15€/hlö, lapset ilmaiseksi. Seura tarjoaa kahvit, makkarat ja mehut.
Ilmoittaudu sihteerille viimeistään 15.3. puh. 050 9121109. Lähtö Hämeenkyröstä Matkahuollolta




klo 6.00, Ikaalisten Neste-asemalta 6.15.
Kultajigi-kisa Haverissa 8.6., alustava tieto.
Kultauistelu 10.8. Haverissa.

Mökkiasiaa
Taivassalon mökki on käytettävissä enää huhtikuun loppuun saakka. Sen jälkeen käytämme HeKan
mökkiä Porissa. Sopimusta neuvotellaan parhaillaan, ja nettisivuille tulee asiasta lisää tietoja.
Taivassalon varaukset numerosta 050 3234 968
 Tietoja mökistä netissä kyroskala.fi/mökki
 Mökin vuokra 40 € / vrk. Vuokra on maksettava etukäteen pankkiin.
Tilinumero FI93 1153 3000 2097 49 Viitenumero 7249
Hervannan-Kaukajärven kalakerhon, HeKa ry:n mökki Porissa on myös käytettävissä!






Osoite Linnuntie 23, Kellahti, Äärholma, Pori. Mökin nimi on Satakieli, tie päättyy mökin pihaan.
Mökki on Porista n. 30 km luoteeseen, Reposaaren lähellä Pihlajanlahden rannalla, hyvien
kalavesien äärellä. Mökissä on 3h+ keittiö+sauna+iso terassi+sisäwc. Vuodepaikkoja kuudelle.
Kaksi moottorivenettä, juomavesi erinomaista. Lähin kauppa on 4 km:n päässä Ahlaisissa.
Perusmaksu on 35 euroa/vrk, tämän lisäksi veloitetaan 5 euroa/henkilö/vrk.
Mökki-isäntä Ville puh: 0400 756788, hoitaa mökin vuokrausta ja häneltä saa myös tarkempaa
tietoa mökin käytöstä ym. Kannattaa käydä myös tutustumassa netissä, Hekary.fi. Kohdasta
Toimintamuistio löytyy paljon tietoa mökistä ja myös mökkisäännöt.

Kyröskalan jäsenet eivät voi käyttää talkoissa tienattuja vapaita Porin mökillä, ainoastaan
Taivassalossa.

Jäsenasiat






Jäsenkirjettä ei enää paperiversiona postiteta. Se on tulostettavissa nettisivulla. Sähköpostina
lähetetään niille, jotka ovat osoitteensa sihteerille ilmoittaneet. Sihteeri sari.lahde@gmail.com
Lue uusimmat tiedotteet nettisivulta kyroskala.fi
Kyröskalan johtokunnan pöytäkirjat ovat luettavissa nettisivuilla olevan linkin kautta.
Uusia jäseniä otetaan pitkin vuotta liittymislomakkeen kautta, katso kyroskala.fi/seura
Jäsenmaksut: aikuisjäsen 25 €, nuoret alle 18v 10 €, lapset alle 12v ei maksua.

Kireitä siimoja toivottaa Kyröskala!

