
  
 

 Jäsenkirje 2021 
  

  
”Kurkimäen Kisa ry on perustettu vuonna 1948. 1950-luvun suurhankkeena seuralla oli tanssilavan perusta-
minen ja urheilukentän rakentaminen.  Lava toimi aina 1970-luvun alkuun saakka. Vuonna 1957 alkuun lai-
tettu urheilukenttähanke valmistui lopullisesti 1965. Lisätietoa seurasta nettisivuiltamme. 

 
Tänä päivänä Kurkimäen Kisa järjestää liikunta- ja harrastustoimintaa omalla kylällä, kaiken ikäisille. Olemme 
saaneet mukaan uusia talkoolaisia sekä teemme tiivistä yhteistyötä kylän muiden yhdistysten kanssa tapah-
tumien järjestämiseksi. 
Kaukalon ja hiihtolatujen kunnostaminen ja ylläpitäminen talkoovoimin on myös iso osa seuran toimintaa. 

 
KuKin jalkapallon edustusjoukkue pelaa tulevalla kaudella Itäinen alue – Miesten nelonen -sarjaa. 
Juniorijalkapallosta vastaa tyttöjen osalta KuKi Tiikerit, 2010-2011 ja 2012-2013 syntyneet sekä 2015-2016 
syntyneet tytöt/pojat. Poikien osalta KuKi Pojat, 2011-2012 syntyneet, joka tekee yhteistyötä KuPS Kurkien 
kanssa. Yhteystiedot ja lisäinfoa www-sivuiltamme. 

 
Lasten luistelu-, hiihto- ja yleisurheilukoulu kuuluvat myös KuKin ohjelmaan, mikäli sää sallii ja aktiivisia oh-
jaajia toimintaan löytyy. 

 
KuKi Puujalat pelaavat harrastejääkiekkoa perjantaisin Lippumäen jäähallissa. 
KuKilla on myös jääkiekkojoukkue, joka pelaa Savo-Karjala harrastesarjassa. 
KuKi Bold Ladies (naiset) pelailevat jääkiekkoa/kaukalopalloa Kurkimäen kaukalossa myös kelien salliessa. 
KuKin Seniorit harrastavat aktiivista virkistys- ja retkitoimintaa sekä huolehtivat latupohjien raivauksista  
ja osallistuvat latujen kunnostukseen ja ylläpitoon. 
KuKi Senioriitat, Kurkimäen eläkeikäisille naisille oma jaosto, sen tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa  
elämänlaatua, vireyttä ja fyysistä kuntoa. 
 
Koko perheen hiihtotapahtuma Kurkimäen urheilukentällä la 27.2.2021 klo 14 alkaen. 
 
Tapahtumissa noudatamme THL:n sekä Kuopion kaupungin voimassa olevia ohjeistuksia. 

 
Kurkimäen Kisa ry:n johtokunta v. 2021 
 
Jari Piirainen  puheenjohtaja  044 777 7023 
Janne Immonen  vpj/tiedotus  050 562 0562 
Seija Rask  sihteeri/Bold Ladies 040 837 2052 
Lauri Niska  jäsen/Puujalat  040 079 8530 
Tarmo Savolainen jäsen/jalkapallo  044 989 8266 
Hannu Tanninen jäsen/Seniorit  050 532 7409 
Olli Jäntti  jäsen/jääkiekko  040 757 6037 
Ulla Tanninen  rahastonhoitaja/Senioriitat 050 336 3640 
Teemu Räisänen jäsen  040 7097 375 

 
Tule mukaan jäseneksi, tuet seuramme toimintaa ja olet mukana ylläpitämässä kaukalon, latujen, talviulkoi-
lureitin sekä urheilukentän hoitoa.  

  
Jäsenmaksut 2021 perhe/kannatus 20 €, aikuiset 10 €, lapset alle 15-v. 5 € 
Saaja  Kurkimäen Kisa ry 
Tilinro  FI42 1078 3001 7138 65 
Viesti  jäsenen nimi/nimet 

   
 

Myymässä, Ostamassa, Vuokraamassa… 
 ota yhteyttä Marko Kurikka, 046 5913 520, marko.kurikka@remax.fi  

KuKin mukana asuntoasioissa, REMAX! 
 

 
www.kurkimaenkisa.com 


