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Sisältää vuoden 2002 sääntömääräisten kevät- ja 
syyskokousten tiedot 

 

 

 

 
Arvoisa Näsin Uistaja 
 
Jäiden lähtöön ei ole enää pitkä aika. Toivottavasti jo toukokuun alussa alkaa Näsiselällä parveilla 
"siiliveneitä” plaanarit levällään.  
 
Viime syksystä jäi selkeä tuntuma siitä, että keväällä tehdyt lohikalaistutukset onnistuivat hyvin ja 
suuria kaloja on tulevina vuosina luvassa. Syksyllä 2001 saatiin runsaasti 45-50 cm taimenia ja 
lohia, joiden ikätoverit ovat ensi syksyyn mennessä kasvaneet 2-4 kilon mittaan. On hienoa, että 
monet uistelijat ovat pitäneet alamittana lohikaloille 50 senttiä. Kovimmat pelimiehet saivat 
runsaasti kaloja, mutta ottivat vain ruokalat päältä pois ja laskivat loput kasvamaan siinä toivossa, 
että saisivat ne tyrnempinä takaisin. Toissa syksyyn verrattuna  4-7 kg kaloja saatiin erittäin vähän, 
mutta vuodethan eivät ole veljeksiä keskenään.  
 
Viime kesän kuhasaaliit olivat yleisesti ottaen heikot, vaikka pintavesi lämpeni Näsijärvellä yli 20 
asteeseen. Jostain syystä kaloja ei löytynyt normaaleista pelipaikoista edes parhaaseen iltahämärän 
ottiaikaan, vaan harvat saadut kuhat tulivat monesti pilkkopimeässä kookkailla vaapuilla syvän 
päältä. Vaikka lukumääräisesti kuhia ei paljon saatukaan niin ilahduttavaa on huomata, että vuosien 
saatossa isoja kuhia on saatu entistä enemmän. Esimerkiksi Tervalahden suusta saatiin yli 8 kg kölli 
ja Koljolta taisi tulla yli 6 kg kuha. Viidakkorumpu osasi kertoa, että useaan veneeseen nousi viime 
kaudella 2-4 kg kuhia. Toivottavasti tuleva kesä on ilmojen puolesta  yhtä hyvä ja kuhasaaliiltaan 
parempi kuin edeltäjänsä.  
 
Vanhat tutut Näsin Uistajat pitivät jälleen mainettamme yllä vuoden 2001 Häme Cupissa. kahden-
kymmenen parhaan joukkoon pääsivät Rantalan ja Koskisen venekunnat. Saapa nähdä kuinka 
poikien tänä vuonna käy. Toivotan uudet ja vanhat seuran vetouistelijat tervetulleeksi tämän kauden 
pienimuotoiseen Näsi-Cupiin, sillä Näsijärven selille mahtuu vetäjiä lohien ja messinkikylkien 
kiusaksi.  
 
Toivotaan, että tulevalla kaudella yhä useampi Näsin Uistaja pääsisi sanomaan legendaariset sanat –  
”lähti takilasta ko Puulalla”.  
 
Terveisin  
Marko Karjalainen 
Puheenjohtaja 
 
 
P.S. Näsin Uistajat täyttää 15-vuotta kuluvana keväänä. Perustava kokous pidettiin 22.4.1987 ja 
yhdistysrekisteriin Näsin Uistajat ry merkittiin 29.3.1988. Olemme siis yksi Suomen vanhimpia 
pelkästään vetouisteluun keskittyneitä seuroja!
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"Vaarillakin on saari" 
 
Eräs tavoite on saavutettu ja vuosien uurastuksella karttunut pääoma tuottanut tulosta. Kukkosaari 
Näsiselän länsirannalla on Näsin Uistajien käytössä. Syksyn 2001 siivous- ja kattotalkoissa 
hahmotettiin jo hieman tulevien töiden laajuutta ja tärkeysjärjestystä. Alkavan kesän aikana 
saataneen tarkempi pitkän tähtäyksen suunnitelma. Uskomme, että "teesit" ovat syksyllä 
naulattavissa Kukkosaaren ilmoitustaululle. 
 
Saari on vuosia ollut harvalukuisen ryhmän käytössä, joten luonto on säilynyt varsin 
koskematomana. Toivommmekin, että jäsenistö kaikin tavoin suojaa saarta kulumiselta. 
 
• ei ylimääräisiä telttapaikkoja 
• ei ylimääräisiä tulipaikkoja 
• ei ylimääräisiä roskatunkioita 
• ei ylimääräisiä WC-paikkoja 
• eikä vaurioiteta kasvavia puita 
• käyttäkäämme olemassaolevia polkuja 
 
Nauttiessanne tulevana kesänä saarella olosta muistakaa, että järjen käyttö on sallittu. Toteuttakaa 
pienimuotoisia ideoitanne, mikäli ne palvelevat jäsenistön etua. Varatkaa myös pieni hetki 
paikkojen siistimiseen. 
 
25.5.2002 klo 10.00 järjestettävä talkootapahtuma keskittyy siistimiseen ja suunnitteluun - mikäli 
saadaan materiaalia, myös rakentamiseen. Sulanveden aikana järjestettävistä talkootapahtumista 
ilmoitetaan seuran webbisivuilla (www.nasinuistajat.fi). Tarvittaessa voit ottaa saariasioissa 
yhteyttä tukikohtatoimikuntaan, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: 
 
Timo Vesa, tukikohtaisäntä, p. 040 595 7585 
Seppo Uskali, p. 213 4747 tai 040 581 7987 
Juha Särkinen, p. 040 557 0556 
Mika Minkkinen, p. 0400 243 100 
 
Seppo Uskali 
Tukikohtatoimikunta 
 
 
 
Tukikohdan avaimet 
 
Saaren rakennukset pidetään luonnollisesti lukittuina aina kun saaressa ei ole seuramme jäseniä. 
Jokainen jäsen on oikeutettu yhteen avaimeen. Avaimia saa 2.5. alkaen Tampereen Kalastusväli-
neestä Karjalaisen Markolta panttimaksukuittia vastaan. Avaimen pantti on 15 euroa ja se on 
maksettava Näsin Uistajien tilille Nordea Tampere-Lielahti 145730-101980.  
 
Lisää ohjeita tukikohta-asioista on Tukikohtasäännöissä jäljempänä tässä jäsenkirjeessä. Tuki-
kohdan käyttömaksua ei peritä vuonna 2002. 
 
Sihteeri 
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NÄSIN UISTAJAT RY:N TUKIKOHTASÄÄNNÖT 
 
1§ Tukikohdassa tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä tukikohtaisännän antamia ohjeita. 
 
2§ Kaikki seuran jäsenet ovat yhdenvertaisesti oikeutettuja tukikohdan käyttöön. 
 
3§ Tukikohta majoitustiloineen on tarkoitettu seuran jäsenten ja heidän mukanaan olevien vieraiden 

lyhytaikaiseen virkistyskäyttöön. Majoitustilat ovat kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu jäsenten 
käyttöön. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä. Tukikohdan käyttö muuhun toimintaan on 
kielletty. 

 
4§ Jokaisen tukikohdassa kävijän tulee käyttäytyä ja esiintyä moitteettomasti, hyvän veneilytavan 

mukaisesti. 
 
5§ Tukikohdassa kävijän on aina korjattava jälkensä ja jätettävä lähtiessään paikat hyvään kuntoon; 

roskat on vietävä mukanaan ja polttopuita on pilkottava vähintään käytetty määrä. Viimeisenä 
poistuvan on huolehdittava, että rakennusten ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu. Tahallaan tai 
tuottamuksella vahingoitettu omaisuus on korvattava. Kaikesta vahingosta on ilmoitettava viipymättä 
tukikohdan isännälle. 

 
6§ Vierailusta on tehtävä merkintä tukikohdan vieraskirjaan. Jäsenen yksityisen omaisuuden jättäminen 

tilapäisesti tukikohtaan on sallittu vain isännän antamalla luvalla ja hänen ohjeitaan noudattaen. 
Seura ei vastaa tukikohtiin tuodusta yksityisestä omaisuudesta. 

 
7§ Tukikohdan ympäristössä liikkujan oikeudet määrittelee Jokamiehen oikeudet. Kaikkinainen 

luonnonsuojelu on niin tukikohdassa kuin sen ympäristössäkin jokaisen velvollisuus. 
 
8§ Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tulen teko on sallittu vain tulisijoiksi 

varatuille paikoille. Ennen tulen sytyttämistä rakennusten tulisijoihin tulee tuhkat tyhjentää pesästä 
tuhka-astiaan. 

 
9§ Tukikohtien käytöstä on suoritettava seuran hallituksen vuosittain määräämä maksu. Seuran 

tukikohdassaan järjestämiin tapahtumiin osallistuminen ei edellytä tukikohtamaksun maksamista. 
Tukikohtaisäntä on vapautettu tukikohtamaksusta. Seuran hallituksella on harkinnastaan oikeus 
vapauttaa muukin seuran jäsen tukikohtamaksusta vuodeksi kerrallaan. 

 
10§ Tukikohdan avaimen saa tukikohtaisännältä suoritettua tukikohtamaksua vastaan. Avaimesta on 

lisäksi maksettava 15€ pantti, joka palautetaan jäsenelle kun avain on palautettu. Kuittaamalla 
avaimen haltuunsa, jäsen samalla sitoutuu noudattamaan näitä tukikohtasääntöjä. Kukin seuran jäsen 
on oikeutettu vain yhteen avaimeen. Tukikohdan avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille. 

 
11§ Veneet on kiinnitettävä pääsääntöisesti tukikohdan venelaitureihin tai merkityille kiinnityspaikoille. 

Pitempiaikainen kiinnittyminen on sallittu vain tukikohtaisännän ohjeiden mukaan. 
 
12§ Rikkomukset näitä sääntöjä vastaan käsitellään seuran hallituksessa, joka päättää rangaistuksesta. 
 
13§ Nämä säännöt vahvistettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 27.11.2001 ja ne astuivat voimaan 

välittömästi. 
 
 NÄSIN UISTAJAT RY:N HALLITUS 
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Tapahtumakalenteri 2002 

Vuoden 2002 tapahtumakelenterista löydät jälleen useita jo perinteisiksi muodostuneita tapahtumia. 
Olemme mm. jo useana vuonna vierailleet Raumanmeren Uistelijoiden vieraina Raumanmeren lohien 
narrattavana ja yhtä usein ovat raumalaiset vierailleet tolkuttamassa outoa murrettaan Näsijärven 
kuhille meidän vieraanamme. Yhtälailla perinteinen tapahtuma on syksyinen reissu saaristomerelle 
Kustavin Laupusiin meritaimenten perään. Tämäkin reissu on joka vuosi ollut niin onnistunut, että 
sen poistamista kalenterista on kenenkään todella vaikea perustella. Muiden tapahtumien ohella 
kilpailemme tietenkin myös seuran mestaruudesta omassa Näsi Cupissamme. 
 
Edellisenä kesänä jotkut valittelivat vapaiden viikonloppujen jäävän väkisinkin olemattoman vähiin 
kun Häme Cupissa on kahdeksan osakilpailua ja Näsi Cupin osakilpailujakin oli viisi. Tästä 
viisastuneena päätimmekin tänä vuonna järjestää ainostaan kolme seuran omaa kilpailua ja yhdistää 
toisen osakilpailun Raumanmeren Uistelijoiden vierailun yhteyteen. Näin toivomme saavamme 
enemmän osallistujia myös Näsi Cupiin. Lisäksi nyt kaikki Näsi Cupin osakilpailut ovat Näsijärvellä, 
joten kaikilla on paremmat mahdollisuudet osallistua jokaiseen kilpailuun. 
 
Näsi Cupin osakilpailuihin todella kannattaa osallistua, sillä näissä tapahtumissa toteutuu vetouistelu-
seuran toiminta parhaimmillaan. Näsi Cupissa ei kilpailla veren maku suussa, vaan osakilpailut ovat 
lämminhenkistä yhdessäoloa meidän kaikkien sydäntä lähellä olevalla tavalla – uistellen. 
 
Mikäli sinulla on ehdotuksia tapahtumista, joita kalenteristamme on toistuvasti puuttunut ja joita 
haluaisit sieltä tulevina vuosina löytäväsi, otamme mielellämme ehdotuksia vastaan. Lisäksi, mikäli 
sinulla on suhteita johonkin kalastukseen tai veneilyyn liittyvään välinevalmistajaan, yhdistykseen tai 
muuhun tahoon, käytä ihmeessä suhteitasi ja järjestä seurallemme tutustumiskäynti. 
 
Näsin Uistajat ry:n vuoden 2002 tapahtumakalenteri näyttää seuraavalta: 
 
Ti 12.3.2002 klo 18.00 Vierailu vaappuverstaalla 
Vuoden 2001 lopulla seuraamme liittyi paikallinen vaappumestari Ilmari Ladau perheineen. Ilmari 
tunnetaan vetouistelupiireissä erityisesti Pirkanmaan vesissä erinomaisesti kalastavista Merimetso-
vaapuistaan. Saammekin nyt mainion tilaisuuden nähdä miten Merimetso-vaappu syntyy ja kuulla 
kokemuksia ”Mettojen” virittämisestä Näsijärven kuhia ja lohia houkuttelevaan uintiin. Osoite on 
Taksvärkkitie 39 Ylöjärven Vuorentaustassa. Lisätietoja Juha Junnolta p. 050 5258 443 
(juha.junno@tt.tampere.fi). 
 
Ti 23.4.2002 klo 18.00 Sääntömääräinen kevätkokous Tampereen Kylpylässä 
Tule hakemaan vauhtia kesän koitoksiin seuran kevätkokouksesta. Täällä kuulet ajankohtaiset uutiset 
mm. tukikohdan käyttösuunnitelmasta kesällä 2002. 
 
La 11.5.2002 Lohireissu Raumalle 
Jo perinteinen nousulohen uistelureissu Raumanmeren Uistajien vieraaksi toteutuu nyt hieman 
tavallista aiemmin keväällä. Ilmoittautumiset Hemmo Ruusuvuorelle p. 0400 625 093 
(hemmo.ruusuvuori@toyota.fi) 3.5. mennessä. 
 
La 25.5.2002 klo 10.00 Kukkosaaren tukikohtatalkoot 
Nyt kaikki kynnelle kykenevät katsomaan miten hieno tukikohtasaari seurallamme on. Samalla 
laitetaan saari kesäkuntoon ja tehdään muita tukikohtatoimikunnan organisoimia hommia. Ehkäpä 
lämmitetään ensi kertaa myös sauna. Lisätietoa saat tukikohtatoimikunnalta, jonka yhteystiedot ovat 
muualla tässä kirjeessä. 
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La 8.6.2002 Näsi Cup I klo 12-18  
Ensimmäinen osakilpailu uistellaan totutusti kesäkuun alkupäivinä. Tässä kilpailussa koekäytetään 
Kukkosaaren tukikohta seuran tapahtumien järjestämispaikkana, lähtö ja punnitus ovat Kukkosaa-
ressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi). 
 
La 20.7.2002 klo 16-23 Näsi Cup II + RMU:n vierailu 
Raumanmeren Uistelijat tulevat vastavuoroisesti vieraaksemme jo perinteiseen kuhanuistelun seura-
otteluun. Viime kesänä Raumalaiset saivat parilla isolla tuurikuhalla ensimmäistä kertaa kiertopalkin-
toon kuhakisan voittomerkinnän. Tulethan varmistamaan, ettei tämä toistu. Samalla taistellaan Näsi 
Cupin pisteistä sen toisessa osakilpailussa. Lähtö ja punnitus Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali 
Lattunen p. 040 508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi). 
 
La 28.9.2002 klo 11-17 Näsi Cup III 
Näsi Cupin ratkaiseva kolmas osakilpailu pidetään Näsin Uistelua edeltävänä viikonloppuna. Tässä 
on mainio mahdollisuus hioa taktiikkaansa kesän merkittävintä uistelutapahtumaa varten. Edellisenä 
syksynä vastaavassa osakilpailussa kalaa tuli paremmin kuin aikoihin, joten tästäkin kisasta on lupa 
odottaa mukavia kokemuksia. Lähtö ja punnitus Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 
508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi). 
 
La 5.10.2002 klo 11-17 Näsin Uistelu 2002 
Kilpailukautemme huipentuu tänä vuonna Näsin Uisteluun ensimmäistä kertaa syyskilpailuna. Koska 
Näsin Uistelu on puitteiltaan aina ollut eräs maamme parhaista vetouistelukilpailuista, sen järjestelyi-
hin tarvitaan mukaan kohtalainen joukko aktiiveja seuran jäseniä ja heidän perheenjäseniään/tutta-
viaan. Mitään erityistaitoja ei järjestelyihin osallistuvilta tarvita. Voit esimerkiksi olla apuna esimer-
kiksi kilpailukansliassa, punnituksessa tai laskuluiskilla. Tule viettämään mukava päivä vetouistelu-
henkisten ihmisten seurassa. 
 
Pe-su 1-3.11.2002 Laupusten retki 
Lokakuun lopulla kokoonnumme meritaimenen uistelutreffeille saaristomerelle Kustavin Laupusiin. 
Yövymme erittäin vieraanvaraisessa Kustavin Wanhassa luotsiasemassa aivan kivenheiton päässä 
mitä parhaista uistelupaikoista. Syksyllä Laupusissa on myös erinomaiset mahdollisuudet pilkkiä 
veneestä vaurasta meriahventa. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Ruusuvuoren Hemmo p. 0400 625 093 
(hemmo.ruusuvuori@toyota.fi) 25.10. saakka. 
 
Viikko 46 Airiston lomaosakeviikko 
Yhteistyökumppanimme, Holiday Club Tampereen Kylpylän, kautta käyttöömme saatu lomaosake-
huoneisto palvelee meitä jälleen Airistolla. Viime syksynä aivan hotellin edustalta saatiin huimia 
meritaimensaaliita, joten kannattaa hakeutua paikalle. Paikkoja on vain rajoitettu määrä, joten varaa 
omasi ajoissa Juha Junnolta p. 050 5258 443 (juha.junno@tt.tampere.fi). 
 
Ti 26.11.2002 klo 18.00 Sääntömääräinen syyskokous Tampereen Kylpylässä 
Tule kuulemaan ja kertomaan menneen vetouistelukesän kuulumiset. Tilaisuudessa palkitaan myös 
sekä Häme Cupissa, Näsin Uistelussa että Näsi Cupissa menestyneet seuramme jäsenet. 
 
Toivomme runsasta osanottoa kaikkiin tapahtumiin. Varsinkin kevät- ja syyskokouksissa on ollut 
varsin vähän väkeä verrattuna seuramme kokonaisjäsenmäärään, joka on lähes sata. Näissä 
kokouksissa sinulla on erinomainen tilaisuus vaikuttaa siihen, miten seura tulevaisuudessa toimii. 
Aktiivisuutta siis! 
 
Sihteeri 
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Webbisivut 

Webbisivut ovat kehittyneet kuluneet vuoden aikana hitaasti, mutta varmasti. Syynä verkkaiseen 
tahtiin on ollut se, että ylläpito- ja kehitystyö on ollut sihteerin sangen vähäisen vapaa-ajan varassa. 
Ideoita kuitenkin on virinnyt hyvin monenlaisia: Tavoitteena on saada sivuille tulevaisuudessa 
saalisgalleria, johon jäsenemme voivat ilmoittaa Nässyltä saamiaan kehukaloja. Komeimmista 
vuoden aikana ilmoitetuista kuhasta ja lohesta/taimenesta voitaisiin antaa kunniamaininnan ohella 
pisteitä Näsi Cupiin. 
 
Webbisivuilla pyritään julkaisemaan ahkerasti muistutuksia kaikista kesän ajan tapahtumista. Mm. 
tukikohtatalkoita tullaan järjestämään useamminkin kuin kerran, joten sivuja kannattaa seurata 
ahkeraan. Ei kuitenkaan kannata pettyä jos uusia päivityksiä ei olekaan joka kerta tehty. Lisäksi 
luovutaan keskustelu/ilmoituskanavan salasanasta. Käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön vaiva on 
tehokkaasti rajannut keskusteluinnokkuutta ko. palstalla. 
 
Mikäli et vielä ole vieraillut seuramme webbisivuilla, tee se nyt osoitteessa www.nasinuistajat.fi ja 
kerro kaverille kans. 
 
Sihteeri 
 
 

Haluatko jäsentiedotteet sähköpostitse? 

Jäsentiedotteet saat nopeimmin ja helpoimmin ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi sihteerille 
osoitteeseen sihteeri@nasinuistajat.fi. 
 
 
 
Näsin Uistajat ry:n hallitus vuonna 2002 
 
Näsin Uistajien hallitus toimii vuonna 2002 seuraavanlaisessa kokoonpanossa 
  
Puheenjohtaja Marko Karjalainen 
Jäsen Juha Pölkki 
Jäsen Ari Rimmi 
Jäsen Timo Särkinen 
Jäsen  Ali Lattunen 
Varajäsen Jyrki Läärä 

 
Lisäksi seuran toimihenkilöinä toimivat seuraavat henkilöt 
 
Varapuheenjohtaja Timo Särkinen 
Sihteeri Ali Lattunen 
Rahastonhoitaja Juha Junno 
Häme Cup -edustaja Timo Vesa 
Häme Cup -varaedustaja  Juha Pölkki 
Tukikohtaisäntä Timo Vesa 

 
 


