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Pääkirjoitus

Arvoisa vetouistelija
Sydäntalvi on jo kääntynyt jo kevään puolelle ainakin ilmojen osalta. Parhaat
pilkkikelit ovat käsillä ja päivän pituus kasvaa jatkuvasti. Samalla alkavat
jokavuotiset poltteet veneenlaskuun ja ensimmäisen uistelureissun tekemiseen.
Vaikka Näsiselällä on tänä talvena 70-90 senttimetriä jäätä, on vuodesta
riippumatta Näsijärvelle päässyt huhti-toukokuun vaihteessa uistelemaan.
Maltetaan siis vielä hetki.
Viime vuoden Näsin Uistelu pidettiin ensimmäisen kerran syyskilpailuna sen 15vuotisen historian aikana. Kilpailu sai hyvän vastaanoton. Tänä vuonna Näsin
Uistelu pidetään syyskuun 27 päivä. Tervetuloa talkoisiin, jokaisen pienikin panos
on tarpeen näin suurta tapahtumaa järjestettäessä!
Seuramme jäsenet pärjäsivät jälleen erittäin hyvin vuoden 2002 Häme-cupissa.
Mäkisen Mauno venekuntineen voitti kahdeksasta osakilpailusta koostuneen
cupin, joten on myönnettävä, että ”Manen” tiimillä on hanskassa niin haukien
ruoppaus kuin kuhan ja lohikalojen uistelukin. Seuraavaksi paras Näsin Uistaja
Häme-cupissa oli Rantalan Juhan venekunta neljännellä sijallaan. Hyvä pojat ja
kireitä siimoja kaikille cupinkiertäjille ensi kaudellekin!
Näsin Uistajien hallitus päätti viime vuoden syyskokouksessa esittää Näsijärven
kalastusalueelle kevään 2003 kokoukseen muutoksia Kalapassin luvan hintaan,
kalastuksen valvontaan sekä järvitaimenen, järvilohen ja kuhan alamittaan.
Näistä asioista on Luupinkin lopussa liite, johon kannattaa tutustua. Toivottavasti
muutoksia tapahtuu ja Näsijärvestä saadaan entistäkin parempi allas vapaaajankalastajille.

Terveisin
Marko Karjalainen
Puheenjohtaja, Näsin Uistajat ry
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la 27.9. klo 11-17
Näsin Uistelu 2003 -vetouistelukilpailu on - kuten jo viidentoista vuoden ajan on
ollut - kautemme päätapahtuma. Kilpailukeskus on tänäkin vuonna mainioksi
keskukseksi osoittautuneessa Tampereen Kylpylässä Naistenlahdessa. Uudella
pääsponsorillamme, Merimarina Oy:lla, on näkyvä rooli kilpailussa.
Koska Näsin Uistelu on Häme Cupin viimeinen osakilpailu ja siitä saatavilla
pisteillä on muita suurempi painoarvo, jännitys cupin voitosta säilynee taas
loppuun saakka. Kilpailun pääpalkinto luovutetaan tänä vuonna suurimman
lohikalan saaneelle venekunnalle, joten Näsin Uistelu profiloituu entistä
enemmän lohikalakilpailuksi. Muut palkinnot jaetaan Häme Cup -pisteiden
edellyttämässä järjestyksessä.
Näsin Uistelulla on seuramme toiminnan kannalta välttämätön asema: ilman
Näsin Uistelusta saatavia tuloja seuramme ei pystyisi pitämään yllä tukikohtaa tai
järjestämään retkiä. Näsin Uistelun järjestelyt on viime vuosina viety läpi
minimimäärällä talkooporukkaa. Tästä syystä tulevana syksynä noudatetaan
käytäntöä, jossa talkoisiin osallistuvat henkilöt palkitaan työpanoksestaan
tuntuvalla tavalla. Puutetta on ollut erityisesti valvontaveneistä. Auttavia käsiä
tarvitaan lisäksi punnituksessa, kansliassa ja laskuluiskilla. Ota yhteyttä
mielellään hyvissä ajoin etukäteen edellä mainituista osa-alueista vastaaviin
henkilöihin:
Valvontaveneet
Punnitus
Kanslia
Laskuluiskat

Juha Särkinen
Marko Karjalainen
Ali Lattunen
Timo Vesa

p. 040 557 0556
p. 050 336 4717
p. 040 508 6142
p. 040 595 7595

Talkoisiin osallistuvien kokoontuminen Näsin Uistelun kilpailukansliassa
Tampereen Kylpylässä lauantaina 27.9.2003 klo 07.30 ellei vastuuhenkilön
kanssa ole muuta sovittu.
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MERIKALASTUSTUKIKOHTA AIRISTOLLA
14-21.11.2003

Seuramme on saanut Airistolta Suomen Lomapörssi Oy:ltä yhteistyösopimuksen
kautta "kalakämpän kaikilla mukavuuksilla".

Kohde

Airiston KUUNARI huoneisto / 68m2 8hlö

Vuokra-aika

14-21.11.2003

Maksut

Jäsenet 20e/2vrk, lisävuorokaudet 10e,
ei jäsenet 35e/2vrk ,lisävuorokaudet 15e,
alle 16v 10e/2vrk , lisävuorokaudet 5e

Varaus

Varaukset Juha Junnolta p. 041 507 4220

Vuokrausehdot

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

Avaimet

Avaimen saa kohteen vastaanotosta. Viimeisen
huoneistosta lähtijän on aina muistettava palauttaa avain
vastaanottoon. Jos saapuu kohteeseen klo 20 jälkeen, on
avaimen luovuttamisesta sovittava vastaanotossa p. (02)
4581 300.

Maksaminen

Huoneiston pöydällä on tilisiirtolomakkeita ja täyttömalli.
Seuran pankkiyhteys on Nordea 145730 - 101980.
Maksa osuutesi seuralle mahdollisimman pian!

Kalastusluvat

Hangan kalastuskunta yhtenäislupa-alue ALUE / A
50e/vuosi, 25e/viikko, 17,50e/3vrk, 8,50e/1vrk.
Karttoja on mökissä.
Luvan lunastus: pankkisiirto 540 542 - 410 787
Stormälo / Lilmälo lupa-alue (hotellin vastaanotto)
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"Airiston Marrasturnee 2003"
Pääperiaatteena on vapaamuotoinen "treffi" jossa kalastellaan ja rupatellaan eikä
rahasteta, vaan osanotto on ilmaista.
• Jokainen hoitaa omat kalastuslupansa ja osallistuu omalla vastuulla.
• Jokainen venekunta saa lähteä haluamanaan ajankohtana ja valitsemalleen
vesialueelle.
• Punnitus joka päivä klo 16.30 alabaarin tasanteella.
• Koska kyseessä on treffi, kalojen suurin määrä tai koko ei ratkaise. Päivän
voittaja ratkeaa jollakin muulla treffien henkeen sopivalla tavalla (punnitaan
kipparin saappaat ja lakki).
• Koska tunnetusti jotkut haluavat tutustua Turun yöelämään niin Airiston hotelli
eli StrandboGroup (www.strandbogroup.fi) on luvannut järjestää risteilijällään
kyydityksen ilmaiseksi Turkuseen ja takaisin. Lähtö esim. hotellilta 15.11. klo
22.00.
• Ohjelmaa ja vitsin vääntöä riittää varmasti joka illalle.
Aallonharjalla mukana Oulunseudun Vetouistelijat, Mäntän/Ruoveden
Uistelijat sekä Mittakalat.

Näsin Uistajien webbisivuista
Seuramme webbisivut (www.nasinuistajat.fi) ovat nyt saavuttaneet sellaisen
tason, että niitä voidaan käyttää helposti tiedon jakamiseen jäsenistölle. Sivustoa
käytetään mm. Näsi Cupin tuloksien, tukikohtatapahtumien ja muiden
vetouistelua sivuavien mielenkiintoisten asioiden tiedotuskanavana.

Tukikohtatalkoista 17-18.5. 2003
Laiturin teko on ensisijainen tehtävä. Laiturirannan raivausta, polttopuiden tekoa,
laavun tulisijan tekoa, puuliiterin rakentamista...
Tässä olisi talkooporukalle ensihätään tekemistä. Eli töitä tukikohdan ja jäsenien
hyväksi piisaa, toivottavasti myös tekijöitä! Myös muutaman hengen yöpymisen
salliva taukokota on ajatuksissa muhimassa.
Uusi kiuas lämpiää halukkaille!
Tukikohtatoimikunta
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Lohireissu Raumalle Kuuskajaskarin linnakesaarelle
pe-su 30.5-1.6.2003
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna lähdemme Raumalle tavoittelemaan
punalihaista.
Kuuskajaskari sijaitsee aivan Rauman lähivesillä ja on kooltaan 26 hehtaarin
metsäinen saari. Vesiteitse sinne on matkaa noin 5 kilometriä Petäjäksen
telakalta, josta löytyy kohtalainen maapohjainen luiska. Kuuskajaskarissa
majoitumme kahteen rivitalohuoneistoon, (3 huonetta ja keittiö) ja mukaan
reissuun mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Majoitukseen sisältyy
liinavaatteet sekä saunavuoro lauantai-iltana. Huoneistoista löytyy myös
jääkaappi ja TV. Ruokailemme Sotka-kahvilassa lauantaina noin klo 18-20 ja
sunnuntaina noin klo 15 ja samassa paikassa käymme La-su aamuina tukevalla
aamiaisella, (puuro. leipä ja kahvi). Koko homma maksaa 45e/lärvi. Eväät
merelle saa tehdä aamiaispöydästä ja nämä kustannukset hoitaa jokainen itse.
Kuuskajaskarin isäntäväen tavoitat tarvittaessa numerosta 040 721 4357 Riitta ja
Jouko Häsänen.
Sitovat ilmoittautumiset ma 28.4.2003 mennessä Hemmo Ruusuvuori p.0400 625
093.

Tässä myös ajo-ohjeet Kuuskajaskariin…
No.

Lev.
[KKJ]

Pit.
[KKJ]

1
2
3
4
5
6
7
8

61°07,85'
61°07,94'
61°07,91'
61°08,20'
61°08,26'
61°08,28'
61°08,13'
61°08,25'

21°27,56'
21°27,21'
21°26,98'
21°26,19'
21°25,60'
21°23,75'
21°22,66'
21°22,29'

Suunta Etäisyys
[km]

Matka
[km]
Petäjäksen telakka

297.4°
254.0°
307.7°
280.8°
271.4°
254.0°
304.9°

0.349
0.218
0.896
0.537
1.655
1.017
0.401
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0.349
0.567
1.463
2.000
3.655
4.672
5.073

Kuuskajaskari

TAPAHTUMAKALENTERI 2003
Vuoden 2003 tapahtumakalenteri noudattaa jälleen varsin pitkälle perinteistä
linjaa. Ainoana merkittävänä uutuutena päätimme järjestää seuramme
ympärivuotista kalastusta harrastaville jäsenille ensimmäisen Näsin Uistajien
pilkkimestaruuskilpailun. Aivan tavallinen pilkkikisa se ei kuitenkaan ole, sillä
menestymisen edellytyksenä ovat painavan sinttipussin sijaan suuret kalayksilöt.
Suuria pilkkikaloja saattaa joutua hakemaan kaukaakin, joten liikkumiseen saa
käyttää vaikka moottorikelkkaa.
Näsi Cup järjestetään kolmiosaisena cuppina kuten viimekin kesänä. Koska
meillä on nyt tukikohtakin käytössä loistavalla paikalla, keskikesän kilpailu
voidaan hyvin järjestää yli yön kestävänä. Jos hermo antaa myöten olla
kilpailuaikana pois vesiltä niin välillä voi käydä Kukkosaaressa huilaamassa.
Tervetulleena seurojen välisenä yhteistoimintana jatketaan Näsi Cupin
ensimmäistä osakilpailua seuraotteluna Kangasalan Kalaveikkoja vastaan.
Viimeinen osakilpailu on perinteisesti viikkoa ennen Näsin Uistelua.
Yhteistyön Raumanmeren Uistelijoiden kanssa hiivuttua raumalaisten
vähäverisyyteen teemme keväisen lohireissun Raumalle nyt omin nokkinemme.
Mutta puitteet eikun paranevat - majoituspaikkana toimii Kuuskajaskarin
linnakesaari. Lisätietoja Kuuskajaskarista: http://www.rauma.fi/matkailu/saaristo/
kuuskajaskari.html. Viime vuotisen sääoloiltaan poikkeuksellisen syksyn vuoksi
Laupusten meritaimenreissulla ei taimenia saaliiksi saatu. Onneksi vuoden eivät
yleensä ole veljeksiä keskenään, joten tänä vuonna kannattaa taas yrittää.
Näsin Uistajat ry:n vuoden 2003 tapahtumakalenteri näyttää seuraavalta:
su 6.4.2003
klo 9-13

Näsipilkki 2003
Ensimmäinen perinteinen seuran mestaruuspilkki.
Tapahtumapaikkana venesatama ns. TV2:n kesäpaikan vieressä
Lempiäniemessä (61°36,65' N, 23°40,38' E, WGS-84).
Kilpailukalat ja kertoimet samat kuin Näsin Uistelussa.
Lakisääteiset alamitat. Pisteet huomioonottaen suurin kala
ratkaisee. Kaikki mekaaniset ja elektroniset apuvälineet ovat
sallittuja: mm. kaikuluotaimet ja vedenalaiset kamerat. Siirtymät
saa suorittaa jalan, luistellen, potkukelkalla, moottorikelkalla,
mönkijällä, autolla, hydrokopterilla, jne. Ilmoittautuminen paikan
päällä. Jäävaraus. Yhteyshenkilö Ali Lattunen p. 040 508 6142
(ali.lattunen@vtt.fi).

ti 29.4.2003
klo 18

Sääntömääräinen kevätkokous Tampereen Kylpylässä
Kokouksessa esillä mm. ehdotetut muutokset Näsin Uistajat ry:n
sääntöihin ja Näsin Uistelu 2003:n järjestelyihin liittyvät asiat.
7

17. ja
Kukkosaaren tukikohtatalkoot
18.5.2003 klo Perinteinen keväinen Kukkosaaren maihinnousu. Ohjelmassa
10
ainakin laituri- ja siivoustalkoita. Lisätietoja saa
tukikohtatoimikunnalta.
su 25.5.2003
klo 11-17

Näsi Cup I
Ensimmäinen osakilpailu on samalla viime keväiseen tapaan
seuraottelu Kangasalan Kalaveikkoja vastaan. Seuraottelun
historiassa pytty ei ole vielä kertaakaan jäänyt kangasalaisille.
Tule pitämään huoli ettei jää nytkään. Lähtö ja punnitus ovat
Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142
(ali.lattunen@vtt.fi).

31.5.1.6.2003

Lohireissu Raumalle
Tässä loistavat puitteet lohenuistelulle. Vuokraamme tukikohdan
Kuuskajaskarin linnakesaarelta aivan parhaiden lohipaikkojen
ääreltä. Sitovat ilmoittautumiset Hemmo Ruusuvuorelle p. 0400
625 093 (hemmo.ruusuvuori@toyota.fi) 28.4. mennessä.

pe 45.7.2003 klo
19-07

Näsi Cup II - Yökilpailu
Tässä kisassa on aikaa taktikoida. 12 tunnin yökisa syö miestä,
joten välillä kannattaa käydä Kukkosaaressa tulilla, jossa on
evästä tarjolla seuran puolesta. Lähtö ja punnitus
Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142
(ali.lattunen@vtt.fi).

su 21.9.2003
klo 11-17

Näsi Cup III
Näsin Uistelun kenraaliharjoitus ja "perinteinen kuhakisa". Lähtö
ja punnitus Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040
508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi).

la 27.9.2003
klo 11-17

Näsin Uistelu 2003
Näsin Uistelu on jo toista kertaa Häme Cupin päättävä kilpailu.
Tule mukaan järjestelytalkoisiin. Lisätietoja antaa Juha Pölkki p.
040 566 6584 (juha.polkki@eterra.fi).

30.10.2.11.2003

Laupusten syysretki
Meritaimenen uistelutreffit saaristomerellä Kustavin Laupusissa.
Yöpyminen meren rannalla Kustavin Wanhassa luotsiasemassa.
Varaudu koviin keleihin ahvenen venepilkkivarusteilla.
Ilmoittautumiset Hemmo Ruusuvuorelle p. 0400 625 093
(hemmo.ruusuvuori@toyota.fi) 24.10. saakka.

1421.11.2003

Airiston lomaosakeviikko
Yhteistyökumppanimme tarjoama lomaosake-huoneisto on
tänäkin vuonna käytössämme. Saaliit ovat hyvin suurella
todennäköisyydellä paremmat kuin syksyllä 2002. Paikkoja on
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vain rajoitettu määrä, joten varaa omasi ajoissa Juha Junnolta p.
041 507 4220 (juha.junno@tt.tampere.fi).
ti 25.11.2002
klo 18

Sääntömääräinen syyskokous Tampereen Kylpylässä
Täällä vedetään koko kauden tapahtumat yhteen ja palkitaan
menestyneet uistelijat.

Näsin Uistajien hallitus 2003

Muut toimihenkilöt 2003

Puh.johtaja

Varapuh.johtaja

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Marko Karjalainen
p. 050 336 4717
Juha Pölkki
p. 040 566 6584
Ari Rimmi
p. 0400 799 700
Timo Särkinen
p. 0400 626 949
Erkki Heinonen
p. 0400 895 772
Jyrki Läärä
p. 050 561 1045

Sihteeri
Rahastonhoitaja
HC-edustaja
HC-varaedustaja
Tukikohtaisännät

Juha Pölkki
p. 040 566 6584
Ali Lattunen
p. 040 508 6142
Juha Junno
p. 041 507 4220
Juha Pölkki
p. 040 566 6584
Ari Rimmi
p. 0400 799 700
Timo Vesa
p. 040 595 7585
Juha Särkinen
p. 040 557 0556

Merimarina Oy Näsin Uistelun pääsponsori
Näsin Uistajat ry solmi 14.1.2003 yhteistyösopimuksen veneitä ja venetarvikkeita
markkinoivan Merimarina Oy:n kanssa. Sopimuksen kautta Merimarinasta tuli
Näsin Uistelu -kilpailun pääsponsori ainakin kolmen seuraavan vuoden ajaksi toivottavasti myös jatkossakin.
Merimarina Oy (Poijukatu 5) on ollut merkittävä toimija pirkanmaalaisen
venekaupan alueella jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Merimarina Oy:n
nykyinen toimitusjohtaja, Saija Meriläinen, otti yhtiön ohjat isältään, Rauno
Uloselta, vuonna 1992 jatkaen vene- ja venetarvikekauppaa Poijukadulla
Näsijärven Naistenlahdessa. Rauno Ulosen yhdessä vaimonsa Kirstin kanssa voi
toki tavata edelleen päivittäin Merimarinasta.
Merimarina tuo maahan ja edustaa norjalaisia Marex-veneitä. Tämän lisäksi
jälleenmyyntivalikoimaan kuuluvat muun muassa Honda-perämoottorit.
Merimarina Oy on palkittu vuoden Honda-kauppiaana jo neljänä vuonna
peräkkäin 1999-2002. Aikojen saatossa Merimarinalla on ollut valikoimissaan
myös omavalmistevene Näsimarina HT.
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LIITE: Näsin Uistajat ry:n kirje Näsijärven kalastusalueelle
Näsijärven kalastusalue
Teuvo Piironen, Mutalantie

11.2.2003

Arvoisa kalastusalue
Näsin Uistajat ry päätti marraskuussa 2002 seuran hallituksen syyskokouksessa
esittää Näsijärven kalastusalueelle kolmea kohtaa, joita toivomme teidän
käsittelevän kevätkokouksessanne. Kohdat ovat Kalapassin luvan hinta,
kalastuksen valvonta ja järvitaimenen ja lohen sekä kuhan alamitta.
Kalapassin luvan hinta
Näsin Uistajat ry toivoo, että Kalapassin luvan hintaa nostetaan. Kalapassin lupa
on edullinen verrattaessa sitä koskikalastuslupiin ja lisääntynyt kalastuspaine
lohikalojen osalta vaatii lisäistutuksia kalastusalueen suunnalta. Korotus
esimerkiksi 25 - 30 euroon toisi alueelle lisävaroja lohikalaistutuksiin.
Kalastuksen valvonta
Monet uistelijat ovat toivoneet, että kalastusta valvottaisiin enemmän ja veneitä
tarkistettaisiin useammin. Vaikka lupa-alueelle myydään vuosittain noin 1000
yhtenäislupaa, luvattomia kalastajia mahtuu joukkoon runsaasti. Samalla
saataisiin valvottua kalojen alamittojen noudattamista.
Lohikalojen ja kuhan alamitta
Monet vetouistelijat ovat itse alkaneet noudattaa taimenen ja järvilohen kohdalla
korkeampaa alamittaa kuin lakisääteinen 40 cm. Lohikalan alamitan nostamista
puoltaa lisääntynyt kalastuspaine. Keväällä istutettu 30 - 35 cm istukas
pyydetään yleensä syksyyn mennessä pois, eikä kala pääse hyödyntämään
kasvupotentiaaliansa. Näsin Uistajat ry toivoo, että kalastusalue nostaisi
taimenen ja järvilohen alamitan ensin 45 cm:iin vuoden 2004 loppuun saakka,
jonka jälkeen alamitta voitaisiin nostaa aina 50 cm:iin. Tällainen siirtymä lisäisi
varmasti pyydettyjen lohikalojen keskikokoa.
Myös kuhan lakisääteinen 37 cm alamitta on Näsijärvessä aivan liian pieni.
Alamitan nosto 40 – 45 cm:iin olisi suotavaa, koska järven kuhakanta vaikuttaa
tällä hetkellä erittäin hyvältä. Järvessä on kookasta kuhaa johon kalastus tulisi
kohdentaa. Esimerkiksi Pirkkalan ja Längelmäveden kalastusalueet ovat
nostaneet kuhan alamitan 40 cm:iin.
Terveisin Marko Karjalainen
Näsin Uistajat ry
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Seuramme puheenjohtaja, Marko Karjalainen, on saanut vaimonsa Katjan
kanssa esikoispojan 11.3.2003. Onnittelut koko perheelle!

Näsin Uistajat ry:n jäsen- ja liittymismaksut vuonna 2003:
Liittymismaksut:
Varsinainen jäsen (yli 18v)
Nuorisojäsen (alle 18v)
Perhejäsen

250 euroa
Ei liittymismaksua
Ei liittymismaksua

Jäsenmaksut:
Varsinainen jäsen (yli 18v)
Nuorisojäsen (alle 18v)
Perhejäsen
Kannattajajäsen

25 euroa vuodessa
10 euroa vuodessa
5 euroa vuodessa
200 euroa vuodessa

Luupinkin mennessä painoon Näsin Uistajien jäsenmäärä oli 83 henkilöä.

Näsin Uistajat ry:lle on tilattu kalastusaiheisia lehtiä, joita jäsenet saavat lainata
Tampereen Kalastusvälineestä Marko Karjalaiselta. Tällä hetkellä seuralle tulee
Erä, Urheilukalastus ja Vetouistelu.

Tukikohdan avaimia saa edelleen panttia vastaan Tampereen
Kalastusvälineestä. Avaimen pantti on 15 euroa.

Tukikohdassa kävijöiden on noudatettava tukikohtasääntöjä, jotka löytyvät
Kukkosaaresta saunan seinältä ja lisäksi webbisivuiltamme.
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