
 

 

  

 

Jäsenkirje 2018! 
 

 

Kisa pitää huolta, että talvella ladut ovat hiihtokunnossa, kaukalo lumeton ja jää huollettu, sekä ke-

sällä nurmikenttä pelikunnossa.  

Pyrimme tarjoamaan lapsille, nuorille sekä aikuisille liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia omalla ky-

lällämme. 

 

 

Jääurheilee… Puujalat pelaavat jääkiekkoa perjantaisin Leppävirralla ja kelien salliessa 

Kurkimäen kaukalossa pipolätkää. KuKilla on myös joukkue Savo-Karjala 

Pro Shop harrasteliigassa. 

Bold Ladies pelailevat kaukalopalloa. 

   Lasten luistelukoulu järjestetään helmikuussa. 

 Kaukalon käyttövuoroista on ilmoitus pukukopin seinällä. 

  

Hiihtää… Ladut 3 km (valaistu) ja 5 km sekä mahdollisesti kevätlatu Laukaa-järven 

jäällä. 

Lasten hiihtokoulu järjestetään helmikuussa. 

 

Pelaa jalkapalloa…  KuKin edustusjoukkue pelaa tulevalla kaudella jalkapalloa Itä-Suomen pii-

rin 3. divisioonassa, joukkue sijoittui kaudella 2017 samassa sarjassa kol-

manneksi. 

Tyttöjen juniorijalkapallosta vastaa KuKi Tiikerit, jolla on myös joukkue 

kaudella 2017-2018 naisten Futsal-ykkösessä. 

Pojille ja tytöille (2011/2012 synt.) Naperofutista ja KuPS yhteistyössä 

KuKin kanssa juniorijalkapalloa pelaavat Snadifutis- sekä KuPS Kurjet-

joukkueet. 

 

Yleisurheilee… Lapsille yleisurheilukoulu kesällä.  

  

Seniorit… KuKin seniorimiehet (pääsyvaatimus eläkkeellä olo) harrastavat yhdessä 

sovittua virkistys- ja retkitoimintaa, huolehtivat latupohjien raivauksista 

ja talvella viikonloppuisin latujen kunnostuksesta.  

 

Muuta… KuKi on mukana yhdessä Kurkimäen kyläyhdistyksen, Vehmasmäen nuoriso-

seuran, Vehmasmäen Martat ja Maa- ja kotitalousseuran ja Etelä-Kuopion 

Ilves Tuki ry:n kanssa suunnittelemassa nuorille yhteistä toimintaa kylille. 

KuKi täyttää tänä vuonna 70-vuotta, juhlistamme täysiä vuosia kesällä pi-

dettävällä tapahtumalla, josta tietoa lähempänä ajankohtaa. 

  

Ilmoitustaulu… Seuraa Kurkimäen kyläkaupan ja kentän pukukopin ilmoitustauluja sekä 

nettisivuja www.kurkimaenkisa.com ja www.kukitiikerit.com, niissä pyrim-

me ilmoittamaan tapahtumistamme.  

http://www.kurkimaenkisa.com/
http://www.kukitiikerit.com/


www.kurkimaenkisa.com 
 

 

 

 

 

Kurkimäen Kisan kaupungilta saama avustus ei kata kaikkia kuluja moottorikelkan, jääkoneen sekä 

mönkijän polttoaineen, huollon ja korjauksien osalta. 

Työllistetyn palkkauksen osalta vuoden 2016 alusta voimaan tulleet lait vaikuttivat siten, ettemme 

saa enää tukea työntekijällemme. 

 

Jäsenmaksutulot ovat pieni, mutta merkittävä tulonlähde seuralle.  

Tule mukaan jäseneksi, tuet seuraamme ja pääset osallistumaan mm. lasten luistelu- ja hiihtokou-

luun, hoidetut hiihtoladut ja kaukalo ovat käytössäsi, jäsenmaksun hinnalla. 

 

 

 Saajan tili FI42 1078 3001 7138 65 

 

 Saaja  Kurkimäen Kisa ry 

 

 Viesti                  Jäsenen nimi / nimet 

 Eräpäivä  28.2.2018 

 

 Summa  perhe 20 €, 10 € aikuiset, 5 € nuoret (alle 15 v.)  

 

 

 

Kurkimäen Kisa ry:n johtokunta v. 2018 

 
N.N.  puheenjohtaja  

Janne Immonen vpj/tiedotus   050 562 0562 

Seija Rask  sihteeri/Bold Ladies  040 837 2052 

Ulla Tanninen rahastonhoitaja  050 336 3640  

Petri Suuronen jäsen/Puujalat  044 561 5996 

Tarmo Savolainen jäsen/jalkapallo  044 989 8266 

Erkki Kuhmonen jäsen/Seniorit  040 730 2757 

Olli Jäntti  jäsen/jääkiekko  040 757 6037 

Sakari Kauvosaari jäsen/jääkiekko  040 026 2472 

Jari Piirainen jäsen/Tiikerit  044 777 7023 

Timo Riihiluoma varajäsen/Puujalat  050 444 9143 

 Olli Räisänen varajäsen/Seniorit  040 733 9721 

 

 
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, ota reippaasti yhteyttä! 

 

http://www.kurkimaenkisa.com/

