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Teksti Ali Lattunen

Kilpailuun voi osallistua joko täyttämällä saa-
lisilmoituslomakkeen  (www.nasinuistajat.fi/
saalisilmoitus.html), lähettämällä sähköpos-
tin osoitteeseen ali.lattunen@gmail.com, 
multimediaviestin numeroon 040 508 6142 
tai kirjeen osoitteeseen Ali Lattunen, Piip-
potie 3, 33470 Ylöjärvi.

Saalisilmoituksessa tulee olla mukana seu-
raavat pakolliset tiedot (puutteelliset ilmoi-
tukset eivät osallistu kilpailuun): 
1) kalan saaja(t), 
2) kalalaji, 
3) kalan paino, 
4) kalan pituus, 
5) saantipaikka, 
6) saantiaika,
7) pyyntitapa ja 
8) kuva. 

Pyyntitapana hyväksytään aktiiviset vapa-
kalastusmenetelmät Suomen valtakunnan-
rajojen sisäpuolella.  

Kilpailuaika on 1.1.-31.12.2011. Kilpailun 
ranking-tilasto ja tarkemmat säännöt ovat 
seuran webbisivuilla.

Näsin Uistajat välittää erityiset kiitokset 
Merimetso Uistimelle kilpailun
tukemisesta sen alusta saakka.

VUODEN SUURIN KALA -KILPAILU 
Teksti Ali Lattunen

Näsin Uistajien jäsenten välinen ”vuoden 
suurin kala” -kilpailu on jo vakiinnuttanut 
asemansa. Kilpailusarjat ovat pysyneet 
samana: 
1) merilohi/meritaimen/(meri)kirjolohi,
2) järvilohi/järvitaimen/nieriä/kirjolohi,
3) kuha,
4) hauki ja
5) ahven.

Ei kannata epäröidä onko kala riittävän 
suuri kilpailuun, sillä jokainen kalan ilmoit-
tanut saa Merimetso-uistimen jokaisesta 
osallistumastaan sarjasta. Kaikkien kalan 
ilmoittaneiden kesken arvotaan  hyvä tava-
rapalkinto, jonka seuran hallitus päättää.

Jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan 
tavarapalkinnoin, tosin niin että jokaiselta 
kilpailijalta palkitaan vain hänen suurin 
kalansa per sarja. Kaikki palkinnot jaetaan 
kevään 2012 kalamiesillassa. Uistinpalkin-
toja ei postiteta.

Näsin Uistajien nuorin jäsen Lauri Lattunen 
(8 vuotta) kohenteli omaa kuhaennätystään 
helteisellä Alvajärvellä jo yli kahden ja 
puolen kilon. Ottivieheenä Merimetso.



Toisella kierroksella...

Ryhdyin toiselle kierrokselle, eli seuramme 
puheenjohtajaksi jälleen kerran. Edelli-
nen, muutaman vuoden jakso puheenjoh-
tajana ajoittuu uistelumielessä kiihkeälle 
1990-luvulle. Osa jo tuolloin aktiivisista 
henkilöistä on seuratoiminnassamme 
edelleen mukana kantamassa vastuuta 
seuratoiminnasta - onpa mukana jokunen 
1980-luvultakin, hyvä näin.

Vetouistelun uutuudenviehätys oli alku-
vuosien seuratoiminnan innoittaja ja polt-
toaine.  Sitten seurasi seestymisvaihe 
vetouisteluunkin, aivan kuten näyttää 
käyvän lähes jokaiselle ”uudelle” harras-
tukselle ennen pitkää. Osa uistelijoista 
on lopettanut tyystin ja osa puolestaan 
hiljentänyt tahtia. Onneksi vielä on aktiivi-
sia jäsentoimijoita riittänyt, mutta  paljoa 
vähempää ei voi olla jos seuran tulevai-
suudesta ja toiminnasta haluamme pitää 
huolen.  Seuran toiminnasta vastaavat toi-
mihenkilöjäsenet muodostavat toiminnan 
ns. kovan ytimen. Tämän osaavan ja aktii-
visen uistelijajoukon kanssa on mukavaa 
tehdä seuratyötä. Kannattaa tulla koke-
maan.

Kalastaminen eri tavoin on kalastamista, 
itse harrastuksen kovinta ydintä. Lisä-
mausteen  ydinharrastukseen antaa erilai-
nen oheistoiminta  muiden samanhenkisten 
kanssa, uusien harrastekavereiden tapaa-
minen, ystäväpiirin laajeneminen ja tutus-
tuminen tyystin uusiin ihmisiin. Saattaahan 
sitä joskus huonona hetkenä aina vain sen 
saman kalakaverin turpean naaman tuijot-
telu veneessä alkaa kyllästyttämään, silloin 
on hyvä olla tarjolla vaihtoehtoja.

Halu osallistua, vaikuttaa ja kuulua saman-
henkisten joukkoon on aktiivin vetouiste-
lijan profiili. Uusille aktiivijäsenille seuran 
ovi on aina auki, muistakaa tämä liikkues-
sanne kalavesillä ”värväysmielessä”. Väki-
pakolla ei ketään pidä jäseneksi varvätä, 
pitää tuntea vetoa joukkoon liittymiseen.

Vuoden 2011 toimintakalenteriin on koottu 
menneiltä vuosilta hyviksi koettuja tapahtu-
mia.  Jokaiselle jäsenelle on pyritty tarjoa-
maan mahdollisuus osallistua edes johonkin 
seuratapahtumaan.  Vuosittain on kehitelty 
ajatuksia jonkin uuden seuratahtuman tii-
moilta ja nyt on tapahtumakalenteriin sovi-
teltu ”rautaperse-uistelu”. Kannattaa tutustua 
tapahtuman yksityiskohtaisempiin tietoihin.  

Näsin Uistelu 2011 järjestetään Häme-cupin 
osakilpailuna 16-17.7.2011 yönylikilpailuna.
Kilpailutapahtuman järjestelyihin ovat aivan 
kaikki halukkaat enempi kuin tervetulleita.  
Osallitumishalukkuuden voi välittää kenelle 
tahansa seuran yhteyshenkilölle.

Kilpailukartta on ollut jo vuosia loistava käyn-
tikorttimme ja sellaisena se pyritään myös 
säilyttämään.  Karttaan on edelleen mahdol-
lista lisätä mainoksia kulujen kattamiseksi.  
Pitäkää tämä mielessänne liikkuessanne 
turuilla ja toreilla, kartan mainostilan myyn-
nissä ei kannata ”jarrutella”.

Kireitä siimoja koko vuodelle 2011.
Jyrki Läärä, puheenjohtaja

Luupinki on kerran vuodessa ilmestyvä Näsin Uistajat ry:n seuralehti.
Päätoimittaja: Ali Lattunen, p. 040 508 6142.
Paino: Tampereen Offsetpalvelu Oy                        Yhteistyössä:



Vuoden suurin kala -kilpailulla eli Meri-
metso-cupilla on maltillinen, mutta vakiin-
tunut suosio jäsenten keskudessa. Vuoden 
2010 kilpailussa hämmästytti alhainen 
ilmoitettujen kuhien määrä. Vain kolme 
kuhailmoitusta vaikka kesä oli ennätys-

mäisen helteinen. Sen sijaan pilkkiahvenia 
ilmoitettiin ennätysmäärä. Suurin ahven 
saalistettiin kuitenkin suosiotaan kovalla 
vauhdilla kasvattavalla jigikalastuksella.

Tässä kuvat ja tiedot kaikkien kilpailusarjo-
jen voittajakaloista. Tiedot kaikista muista-
kin kaloista löytyvät seuran webbisivuilta. 

Teksti Ali Lattunen, kuvat sarjojen voittajat

Voittaja Mauno Mäkinen, merilohi 
12400g, 103cm, 22.5.2010, Luvian 
penkka 50m, viehe: Koston Jorma

Merilohi/meritaimensarja

Merimetso-cup 2010 - suurahventen vuosi

Voittaja Aimo Lehtonen, 10500g, 
114cm, 21.8.2010, Vaskivesi, 
Virrat, viehe: Rapala Shad Rap

Haukisarja

Voittaja Jussi Lehtonen, 5200g, 80cm, 
1.7.2010, Längelmäveden vesistö, viehe: 
Lappia

Kuhasarja



Järvilohi/järvitaimensarja

Voittaja Marko Lehtonen, 
järvilohi 3200g, 67cm, 
24.9.2010, Pallasjärvi

Ahvensarja

Voittaja Ari Leppänen, 810g, 40cm, 10.6.2010, Pyhäjärvi



TAPAHTUMAKALENTERI 2011
Vuosikalenteri on taas täytetty ja mone-
laista uutta on otettu mukaan perinteis-
ten tapahtumien rinnalle. Valikoimassa 
on jälleen kursseja, kilpailuja, retkiä ja 
seuran varainhankinnan kannalta tärkeitä 
talkootapahtumia.

Valitettavasti painetun kalenterin heikot 

MAALISKUU

12.3.2011 klo 05:30 Näsin Uistajien 
meripilkkiretki, Naantali
Tapahtuma ennen tämän Luupinkin ilmes-
tymistä. Tiedot webbisivuilla.

17.3.2011 klo 17:00-20:00
Kalaruokien valmistuskurssi
Piramk, Koulukatu 18
Tapahtuma ennen tämän Luupinkin ilmes-
tymistä. Tiedot webbisivuilla. 

HUHTIKUU

8.4.2011 klo 18:00
Kalamiesilta
Tampereen Vesi, Viinikankatu 42 
Asiantuntija tulee opettamaan kalojen 
iänmääritystä. Omat suomut mukaan. 
Edellisen kauden palkitsemiset, mm. 
Merimetso-cup. Yhteyshenkilö Esko Leh-
timäki p. 050 345 0626.

27.4.2011 klo 18:00
Kevätkokous
Oluthuone Esplanadi
Yhteyshenkilö Jyrki Läärä p. 050 561 
1045.

TOUKOKUU

5.5.2011 klo 18:00
Häme-cup -postitus
Viinikankatu 42
Talkoilla tehtävä Häme-cupin mainospos-

titus, jonka hoitamisesta seuralle makse-
taan korvaus. Yhteyshenkilö Juha Junno 
041 507 4220.

7.5.2011 klo 10:00-16:00
Sammuttimien ja paukkuliivien huolto
Tule huoltamaan paukkuliivisi. Saat sam-
muttimen huollon ilmaiseksi. Tiedustelut 
Juha Junno 041 507 4220.

28.5.2011 klo 10:00
Kukkosaaren kesänavausuistelu
Laiturien asennus ja uistelut päälle. Yhte-
yshenkilö Juha Pölkki p. 040 566 6584.

14.5.2011 klo 9:00
Lohiretki Luvialle
Kuivalahti, kalasatama Pujontien 
päässä
Kisan siirtäminen sunnuntaille on mahdol-
lista, mikäli lauantaina on huono merisää. 
Tarkista tilanne viimeistään edellisenä iltana 
Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.

HEINÄKUU

8-10.7.2011
Iron butt -uistelu Tampere-Virrat
Kenen takalisto kestää uistella Tampe-
reelta Virroille tai päinvastoin? Kaksi 
yöpymistä matkalla. Tarkemmat tiedot 
webbisivuilla. Ilmoittaudu 19.6. mennessä 
Ali Lattunen p. 040 508 6142.

puolet toteutuivat siten, että osa tapahtu-
mista on ehditty jo järjestää ja kaikki tapah-
tumat eivät siihen vielä ehtineet. Tapahtumia 
saattaa siis tulla lisää kauden kuluessa. 
Kaikista tapahtumista kuitenkin tiedotetaan 
seuran webbisivujen kalenterissa ja blo-
gissa, joita kannattaa seurata vuoden mit-
taan aktiivisesti.



16-17.7.2011 klo 21:00 - 08:00
Näsin Uistelu 2011
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Päätapahtuma ja tärkein varainhankintati-
laisuus, jossa kaikki talkooapu on tarpeen.  
Paikalle la klo 18:00. Yhteyshenkilö Jyrki 
Läärä p. 050 561 1045.

30.7.2011 klo 15:00 - 24:00
Näsin Uistajien mestaruusuistelu
Kukkosaari
Ilmoittautuminen Kukkosaaressa klo 15:00, 
jolloin perinteiset ruokaorgiat. Uistelua klo 
18:00 alkaen puoleen yöhön. Yhteyshen-
kilö Ali Lattunen p. 040 508 6142.

SYYSKUU

Seuraretki 2011
Tästä myöhemmin blogissa.

LOKAKUU

15.10.2011 klo 10:00
Näsin Uistajien räntälohitapahtuma
Kukkosaari
Lohikalojen uistelua ja grillausta Kukkosaa-
ressa. Mukana myös Kangasalan vapaka-
lastajat. Yhteyshenkilö Marko Lehtonen p. 
040 779 0655.

29.10.-5.11.2011
Airiston lomaosakeviikko
Tarkemmat tiedot viereisellä palstalla.

MARRASKUU

25.11.2011 klo 19:00
Syyskokous ja pikkujoulut
Plevnan Mallaskabinetti
Ensin sääntömääräinen syyskokous, sitten 
piirileikkejä Tampereen yössä.

AIRISTON LOMAOSAKEVIIKKO
Teksti Juha Junno

Yhteyshenkilö:
Juha Junno p. 041 507 4220.

Maksut: 
Fregatti-huoneisto (54 m2, 2+2 henkilöä),
jäsenet 30€/2vrk, lisävuorokaudet 10€
Ei jäsenet 40€/2vrk, lisävuorokaudet 15€
Alle 16v 15€/2vrk, lisävuorokaudet 5€
Maksu Näsin Uistajien tilille Nordea 
145730 - 101980.

Varausehdot:
Varattava todelliselle henkilömäärälle. 
Jos peruutus tapahtuu 2 viikkoa ennen 
varauksen alkua, maksua ei peritä. Tätä 
myöhemmin tapahtuvissa peruutuksissa 
maksu on 50% varatulta ajalta.

Avaimet:
Avaimen saa kohteen vastaanotosta p. 
02 4581 300.

Kalastusluvat:
Hangan kalastuskunta, yhtenäislupa-
alue, Eero Saarinen p. 0500 823 526, 
tiedot ja kartat: www.personal.inet.fi/
yhdistys/hankavaaramaa, tilinumero 540 
542 - 410 787.

Stormälo/Lilmälo-luvat hotellin vastaan-
otosta.
Prosdvik (1000 ha lossiväylältä länteen)
Aulis Ponsimo p. 02 465 4177, 5€/vrk/
hlö, tilinumero 440 610 - 490 29.



K

Järvilohikalojen avoin SM2010
Päijänne

Teksti ja kuva Ali Lattunen

Toinen syksyn 2010 seuraretkistä suuntau-
tui Padasjoelle järvilohikalojen avoimeen 
SM-uisteluun. Vaikka seuraretkelle mukaan 
ilmoittautui yhteenlaskettuna jopa kuusi 
venekuntaa, viime hetken peruutukset karsi-
vat osallistujia rankalla kädellä. Ninpä jäljelle 
jääneet saivatkin nauttia väljästä majoituk-
sesta hyvätasoisessa mökissä

Seuraretki alkoi keskiviikkona ja arkipäivät 
käytettiin kilpailuvesiin tutustumiseen ja har-
joitteluun. Vesi oli sekoittunut haastavan 
tasalämpöiseksi pinnasta jopa 20m saakka. 
Tehinselkä tarjosi myös aika ajoin hyvän 
vastuksen ison aallokon muodossa. Lohi-
kalatapahtumat olivat harvassa, mutta sen 
verran niitäkin saatiin, että aloituspaikan 
valinnalle kilpailussa oli arpaa paremmat 
perusteet.

Ensimmäisen kilpailupäivän alun kalas-
timme vedenalaista kanjonia, jonka reu-
noilla oli runsaasti syöttikalaa - tuloksetta. 
Tai ei aivan. Syvältä takilasta täkyyn täräytti 
järvinahkiainen, joka ei valitettavasti ole 
kilpailukala edes Merimetso-cupissa.

Toisena kilpailupäivänä saatiin sopivassa 
suhteessa tuulta ja sadetta, Saimme myös 
muutaman lohikalatapahtuman, mutta kil-
pailumitta jäi saavuttamatta. Puntaripro-
sentti kilpailussa oli noin 20% eli samaa 
luokkaa kuin Näsijärven lohikalakisoissa.

Kilpailu oli jopa Näsin Uisteluun verrat-
tuna kilpailujärjestelyiltään ihan kelvollinen. 
Ajankohta on parasta lohikalasesonkia aja-
tellen liian aikainen, mutta myöhäisempi 
ajankohta karsisi osallistujamäärää paljon 
ja kilpailusta tulisi silloin varmasti kannat-
tamaton. Ihan OK kokemus tämäkin.

Kippari Juha Pölkki kiertelemässä Punapään kupeita.



Teksti ja kuva Jukka Laitinen

Syyskuussa tehtiin kahden venekunnan 
voimin seuraretki suurelle Inarin järvelle. 
Seurahan on tehnyt retkiä samaan kohtee-
seen aiemminkin, joten kokemusta paikasta 
oli jo kertynyt ja tietoa ottipaikoista, sekä 
vieheistä piti olla tiedossa.

Sään puolesta retki oli onnistunut. Oli lämpi-
miä aurinkoisia syyspäiviä, sekä joitain satei-
sia tai sumuisia päiviä. Jonain päivänä tuuli 
nosti aallokon isoksi suurilla selillä, ja jonain 
päivinä järvi oli aivan tyyni. Suuren erä-
maajärven ympäristö tarjosi hienoja syksyn 
ruskan sävyjä ja tanssivatpa jonain yönä 
revontuletkin taivaalla. Kuin kruunuksi myös 
kalatapahtumia tuli joka päivä, jonain päi-
vänä jopa paljon. Kaikkina iltoina oli mah-
dollisuus nauttia kalaruokaa ja tulipa sieltä 
pienet fileet kotiporukoillekin maistettaviksi.

Järvi on suuri ja joskus myös varsin oikukas. 
Tämän saattoi havaita siitä, että kun kalat 
katosivat, niin ei niitä sitten millään meinan-
nut löytää. Ja ei sitä suurta niin vain oteta. 
Se saadaan, jos on tullakseen. Nyt ei tullut.
Viikon aikana paikalla kävi myös muita uis-
telijoita ja tarinat olivat monilla samanlaisia. 
Suurimmalta osalta oli kalat, jos ei täysin 
kateissa, niin ainakin hankalaa oli ollut. Mutta 
olipa siellä joukossa ainakin yksi venekunta, 
jolle järvi oli tarjoillut hyvän kokoisia puna-
lihaisia kaloja useampiakin ja tuntui suurin 
harmin aihe olevan se, että uistelu oli lope-
tettava ja palattava kotiin töihin.

Tukikohtanamme oli jo aiemminkin käytetty 
Partakon leirintä, josta teimme retkiä eri puo-
lille järveä. Muutamia öitä vietimme myös 
autiotuvissa. Kasari-, Vasikka ja Sammak-
koselkää tuli uisteltua, parhaiten tapahtumia 
tuli kuitenkin läheltä J:tä (siis kirjainta).

Ehkä tänne vielä joskus taas palataan. On 
se niin omanlaatuinen järvi.

Inarijärvi 11-18.9.2010



Kaverin kanssa kalaan -tapahtuma

Teksti Jukka Laitinen, kuva Juha Pölkki

Elokuun 25. päivä, valtakunnallisena kalas-
tuspäivänä, järjestettiin koululaisille ja 
muillekin kiinnostuneille valtakunnallinen 
”Kaverin kanssa kalaan” -tapahtuma. 

Tapahtuman tarkoituksena on lisätä nuor-
ten tietämystä ja taitoja kalastuksesta, sekä 
luonnosta. Tapahtumapaikkana oli Etelä-
puisto ja paikalla oli useita eri rasteja, joissa 
saattoi tutustua paitsi erilaisiin kalastus-
muotoihin myös mm. palokunnan toimin-
taan. Yhtenä rastina oli myös vetouistelun 
esittely, johon myös Näsin Uistajat osallis-
tuivat. 

Martti Malinen (HeKasta) oli tuonut paikalle 
lähes täysin varustellun vetouisteluveneen. 
Näsin Uistajista Jyrki ja Jukka avustivat 
kertoillen mitä milläkin erilaisella ”laitteella” 
tai houkuttimella tehdään ja mitä kaikkea 
vetouisteluun kuuluu. (Juha oli myös pai-

kalla kuvaamassa ja auttamassa järjeste-
lyissä). 

Esittelyssä painotettiin erityisesti veneessä 
tapahtuvaan kalastukseen liittyen turvalli-
suutta (liivit aina päällä!) ja vaikka vene 
olikin viimeisen päälle varusteltu, korostet-
tiin myös, että vetouistelua voidaan har-
rastaa myös huomattavasti vähemmilläkin 
välinemäärillä. Eikä se kaikki uistinten, 
varusteiden ja elektroniikan määrä myös-
kään sitä lisäsaalista yleensä takaa.

Paikalla kävi päivän aikana n. tuhat kou-
lulaista eri ikäluokista (painopisteenä 4-9. 
luokkalaiset) ja vilske oli kovaa. Ei siinä 
hirveämmin esittelijät ehtinyt kahvi- tai 
muikunsyöntitaukoja pitämään. Suurim-
man osan päivää sää suosi, kuten Näsin 
Uistajien osallistumia tapahtumia yleen-
säkin, mutta muutama ukkosrintama osui 
päivän aikana päälle osoittaen koppive-
neen kopin edut.



Teksti ja kuvat Ali Lattunen

Vuoden 2010 tapahtumista runsaslukui-
sin oli pilkkiretki, joka tehtiin nyt toisen 
kerran peräkkäin Naantaliin. 14 henkilöä 
suuntasi viidellä autolla kohti auringos-
taan kuuluisaa kaupunkia. Aamupäivällä 
näytti siltä, että haalarit saa pian riisua 
pulkkaan, mutta iltapäivällä virinnyt tuuli 
varoitti kevätsäiden oikulisuudesta.

Muutamia kuhiakin saatiin. Osa osallistu-
jista joutui kuitenkin tyytymään rapsakoi-
hin ahveniin. Suurimman kalan palkinnon 
voitti Jouko Kivimäki hauella.

Liikuntaa tarjosi myös pois lähdettäessä 
Maunon aamulla umpihankeen pysä-
köimä maasturi, joka tykkäsi maata 
lumessa mahallaan vielä iltapäivälläkin. 
Miesvoimalla siitäkin pinteestä selvittiin 
hetkessä.

Pilkkiretki Naantaliin

Näsin Uistajien blogi
Teksti Ali Lattunen

Viime vuoden alussa luotiin kokeilumie-
lessä Näsin Uistajille oma blogi. Blogi on 
sivusto, johon voi kirjoittaa ja julkaista 
tarinoita osaamatta WWW-ohjelmointia. 
Siksi sen kautta on kätevä tiedottaa 

nopeasti pienistäkin asioista ja liittää kirjoituk-
siin kuvia ym. lisäelementtejä.

Blogiin pääsee Näsin Uistajien webbisivujen 
valikosta tai suoraan osoitteella 
nasinuistajat.blogspot.com. 



Näsin Uistajien lohenuisteluretkellä 
Luvialla 22.5.2010 kävi kirjoittajalle niin 
ikävä tapaus, että kovassa kelissä plaana-
rikelkan kiinnitys petti ja kelkka lähti omille 
teilleen. Koordinaatit laitettiin heti muistiin 
ja tapahtumapaikalle palattiin välittömästi 
kun aiheutunut härdelli oli saatu selväksi. 
Kelkan löytäminen vaahtopäiden seasta 
osoittautui kuitenkin toivottomaksi, etsin-
nöistä luovuttiin puolen tunnin haarukoimi-
sen jälkeen. 

Totesimme luoteistuulen vievän kelkan 
lopulta johonkin Olkiluodon rannoille. Kun 
rantaankin oli reilu kymmenen kilometriä, ei 
kelkan rantautumispaikkaa ja aikaa voinut 
ennustaa millään. Siispä kelkka todettiin 
menetetyksi. Ainoan toivonpilkahduksen 
löytymisestä toi kelkassa ollut Näsin Uis-
tajien lippu.

Uudet plaanarit hankittiin heti ja harrastus 
jatkui. Samoin alettiin hankkia tarpeita 
uusien kotikutoisten kelkkojen tekemistä 
varten. Kului melko tarkalleen kuukausi 
kun seuran sihteerin vastaajaan oli jätetty 
viesti jostain löydetystä kalastusvälineestä 
Pyhärannasta! Soitin sihteeriltä saamaani 
numeroon ja todella - tunnusmerkit täsmä-
sivät. 

Plaanarikelkkani ei ollutkaan rantautunut 
Olkiluotoon vaan suunnannutkin takaisin 
ulapalle ja matkannut 50km Iso-Pihlanen 
nimiseen saareen Pyhärantaan. Sieltä pai-
kallinen mökkiläinen oli sen löytänyt ja 
alkanut selvittää sen alkuperää.

En kovinkaan suuria summia olisi valmis 
lyömään vetoa, että tuon kokoinen esine 
löytää Itämereltä takaisin kotiinsa matkat-
tuaan ensin vapaana 50km. Hyvässä tuu-
rissa oli mukana monta hyvää osatuuria:
- kelkassa oli seuran lippu

- mikään laiva ei ajanut kelkan yli, vaan se 
oli täysin ehjä
- kelkka rantautui asutulle rannalle Suomen 
puolelle
- kelkan löysi henkilö, joka ymmärsi pienen 
tuumailun jälkeen mikä se on
- löytäjä näki vaivaa ja otti seuran yhteystie-
dot selville eikä myynyt kelkkaa mökkinaa-
purilleen, joka tarjoutui sen ostamaan
- löytäjä asui Turussa, johon minulla oli muu-
tenkin menoa yhteydenottoa seuraavalla vii-
kolla
                                  - - - -

Satumainen tuuri hukattujen tavaroiden 
löytymisessä jatkui myöhemmin kesällä. 
Heinäkuussa kaverin kanssa Alvajärvellä uis-
tellessa jäi Merimetso-uistin keskellä selkää 
johonkin väliveteen kiinni ja siima napsahti 
poikki. Tätähän sattuu aina silloin tällöin eikä 
siinä sinänsä mitään ihmeellistä ole. Mutta 
eikös tässäkin käynyt niin, että kuukauden 
päästä postilaatikkoon tupsahti kirjekuori, 
jossa tuo uistin oli saatekirjeen kanssa. 

Kyseisen kaverin tuttava oli tartuttanut taki-
laansa verkkonarun ja nostanut sen ylös. 
Narussa oli ollut enemmänkin uistimia ja 
mukana myös tuo kadottamani Metsuri. 
Jotenkin tuo aiempi tapahtuma oli miesten 
kanssa tullut puheeksi ja niin tuokin kapine 
löysi tiensä kotiin. Samaan verkkonaruun 
osuminen neliökilometrien laajuisella järven-
selällä lienee sekin todennäköisyydeltään 
lähellä nollaa, joten tähdet olivat tässäkin 
kohdallaan.

Sen verran tuosta plaanariseikkailusta opin, 
että merkitsin plaanarit - sekä pienet että isot 
- takilat, koukun ja haavin, kaiun ja plotterin, 
uistinlaatikot yms kalastustavarat nimelläni 
ja puhelinnumerollani. Ihan uistintasolle en 
tuossa merkitsemisessä mennyt, koska näyt-
tävät nuo palautuvan muutenkin...

Plaanarikelkan ihmeelliset seikkailut
Teksti Ali Lattunen, kirjoituksen osia julkaistu seuran blogissa 9.7.2010



Ote vuoden 2010 kuva-albumin sivuilta
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Nopeat syövät hitaat
Teksti Jyrki Läärä
Näin on lähes kirjaimellisesti käynyt tämän 
painetun Luupinkin ilmestyessä.

Vuoden 2011 seuratapahtumista on tiedo-
tettu jäsenistölle seuran nettisivuilla olevan 
blogin kautta aivan vuoden alussa.  Säh-
köinen tiedottaminen tulee jatkossakin ole-
maan ajantasaisin ja entistä enemmän 
painoarvoa saava tiedotuskanava jäsenis-
tön suuntaan.

Myös kalaruokakurssin kohdalla nopeat 
söivät, ja hyvin, hitaat.

Luupinkin historiaa ja tulevai-
suutta
Teksti Ali Lattunen
Seuralehti Luupinki ilmestyi ensimmäisen 
kerran vuonna 1995. Vuosina 2001-02 
ilmestymisessä oli tauko. Tämän jälkeen 
Luupinkit 2003-11 eli yhdeksän lehteä ovat 
ilmestyneet allekirjoittaneen toimittamana. 
Kaikki ilmestyneet lehdet ovat luettavissa 
nettisivuillamme.

Tuon yhdeksän vuoden aikana sähköinen 
julkaiseminen ja yhteisöllinen media ovat 
rynnineet haastajiksi sekä perinteisen pai-
netun median että radion ja TV:n tontille 

ja tehneet sen voimalla. Tärkeitä uutisia 
voimme seurata nyt aivan reaaliajassa. Vali-
tettavasti samalla uutiskynnys näyttää joil-
lakin madaltuneen aika olemattomaksi ja 
todenperäisyydessäkin on usein toivomista. 
Positiivisia seikkoja mm. internetin yhteisöl-
lisessä julkaisemisessa ovat sen helppous, 
vuorovaikutteisuus ja globaali tavoittavuus.

Edellinen toimii johdantona, joskaan ei 
syynä, sille että päätän Luupinkin päätoi-
mittajan tehtävän tähän vuoden 2011 julkai-
suun. Kiitän Luupinkin lukijoita ja toivon sille 
hyvää jatkoa, ilmestyy se jatkossa missä 
muodossa hyvänsä.



 

Muut yhteistyökumppanimme 
aakkosjärjestyksessä:

Aki Hyrkkönen Oy
Amomatic
Asfaltti Rakennus Ky
Autokorjaamo M.Vänttinen Oy
Breton S.p.a
Einhell
Espotel Oy
Finnpark Oy
Finnpool Oy
HH-asfaltti Oy
Honda Marine
Häijään urheilutarvike
JSi-markkinointi Oy
Kalastustarvikeliike Wobbleri
Killin kaivin
Kruunukaluste Oy
Kuljun kartano
Lähihuolto Oy
Löytötavaratalo
Maanrakennus T. Virtanen Oy
Maritim Oy
Merimetso Uistin
Metro-Auto
Nordea Länsi-Tampere

Näsijärven kalastusalue
OPM Kalastustarvike Oy
Patajoki & Tarkkala Oy
Pihahuolto Ky
Pirkanmaan Puhdas Sisäilma Oy
Pirkanmaan Säilyketukku Oy
Rautasoini Oy
SL-Mediat Oy
Soraset Yhtiöt Oy
St1, Tankkauspiste Pulkki Oy
Subaru
Tammerprint Oy
Tampereen Kalastusväline Oy
Tampereen Panimoravintola Oy
Tampereen Vesi
Terhitec Oy / Silver Veneet
Tintti Uistin
Turtolan Kaivin Oy
Ursuk
Viking Line
Vilkkilän lohi Oy
Vilppulan Kivijaloste Oy
VK-Products
Voitelukeskus Tonttila Oy
Volvo Construction Equipment Finland Oy
Wirtgen Finland Oy

Pääyhteistyökumppanimme:

Merimarina Oy
Holiday Club Tampereen Kylpylä

Näsin Uistajat ry kiittää vuoden
2010 yhteistyökumppaneitaan!




