Näsin Uistajat ry:n seurajulkaisu

Pääkirjoitus
Hyvät Näsin Uistajien jäsenet
Luupinkin ilmestyessä on kevät jo sen verran pitkällä, että aurinko paistaa päivä
päivältä pidempään, räystäät tippuvat ja takuuvarmasti Näsijärven jäät lähtevät ja
uusi uistelukausi pääsee alkamaan. Vielä pitää malttaa hetki.
Osalle seuramme jäsenistä odotus merkitsee valmistautumista Häme Cupin
kilpailujen kiertoon tai seuran edustamista SM-mittelöissä Kivijärvellä. Näsin
Uistajien puolesta toivotan kireitä siimoja kilpailuihin osallistujille.
Oman seuran kisat järjestetään tänäkin vuonna ja niihin ovat kaikki jäsenet
tervetulleita. Nämä kilpailut ovat mukavaa yhdessäoloa ja varsinkin yökisa
heinäkuussa on varmasti kokemisen arvoinen leppoisa jäsentapaaminen.
Osalle jäsenistä kesän odotuksen täyttää omaan tahtiin uistelu ja vierailut
tukikohdassa, johon viimevuotisten talkoiden tuloksena saatiin kunnon laiturit.
Kiitos niistä kuuluu tukikohtatoimikunnalle ja talkooväelle, joka uurasti
saaressamme laiturit paikoilleen. Toivottavasti tapaamme Kukkosaaressa
tukikohdassamme tulevana kesänä mahdollisimman monen seuran jäsenen
kanssa talkoiden, saunomisen, seuran kisojen ja muun kalastushenkisen
yhdessäolon merkeissä.
Seuramme päätarkoitus on vetouisteluharrastuksen puitteiden tarjoaminen
jäsenille ja sen keittäminen. Yhtenä tärkeimmistä asioista on vaikuttaminen
kalastuksen edellytyksiin pitkällä tähtäimellä. Siksi olemme seuran puolesta
aktiivisesti mukana hankkeissa, joissa näitä edellytyksiä parannetaan. Eli
tarkoituksen on parantaa saalisvarmuutta Näsijärvellä. Keinoina mm.
istutusmääriin vaikuttaminen yhdessä muiden seurojen ja intressiryhmien
kanssa. Toivottavasti tässä asiassa päästään tulevina vuosina eteenpäin.
Mielestäni tämä on myös seuran tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä
asia.
Nähdään vesillä vetouistelun merkeissä!
Juha Pölkki
Puheenjohtaja, Näsin Uistajat ry
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la 11.9. klo 11-17
Kilpailijoilta ei viimesyksyisen kisan jälkeen tullut palautetta - lieneekö kisaväki
vuosien myötä kyllästynyt palautteen antamiseen kun muutoksia ei palautteesta
huolimatta tapahdu? Joskus aiemmin on pitänyt jopa sulkea puhelin ja ottaa
töpseli seinästäkin että on saanut olla rauhassa palautevyöryltä. Itse löysimme
kyllä vuosien järjestelyrutiineista huolimatta epäkohtia – osin kompuroimiset
kilpailujärjestelyissä ovat vuodesta toiseen samoja eli hommat hoituu rutiinilla –
epäkohtia myöten.
Heikko kalansaalis ei kokonaan mene järjestäjien ”piikkiin” mutta tuloslaskennan
sekoilu (= lähes perinne!), kuulutuslaitteiston reistailu, palkintojenjaon sähläys
(Häme-Cup:n myötävaikutuksella!), talkooväen vähyys ym. ovat järjestäjien
murheita. Järjestävän joukon vähyys ja hienoinen vaihtuminen lienee osasyy,
joka paikkaan ei ehdi ja kaikkea ei muista - selittelyn makua? Viisas oppii
muidenkin vahingoista, tyhmä ei omistaankaan.
Toki em. kohdissa on paranemistakin tapahtunut. Kuudentoista henkilökohtaisen
järjestelyvuoden ajalta on jäänyt mieleen Maisansalon ajoilta tuntikausia kestänyt
vajaan kahdensadan kaloja saaneen venekunnan tuloslaskenta kahteen-kolmeen
kertaan (käsin!), kuulutus ilman kuulutuslaitteita, massiiviset liikenne-, luiska- ja
pysäköintiongelmat ja eräs palkintojenjako melkeinpä ”saunan takana nyrkein”.
Mielikuvani on että Maisansalon aikana talkooväkeä järjestelytalkoisiin riitti
paremmin. Lieneekö selityksenä se että pääsi viikonlopuksi pois kotoa?
Hauskempaa homma kyllä oli kun perjantaina illan kuluessa järjesteltiin
kilpailukeskus kaikkinensa kuntoon, saunottiin, syötiin ja alettiin pelaamaan
korttia tms. Olinpa kerran minäkin kisa-aamuna noin 400mk rikkaampi mutta
kukaan korttiringistä ei kuitenkaan ollut hävinnyt rahaa?? Kaikki olivat tyytyväisiä
ja kotiinpaluu lipsahti osalta pitkälle sunnuntai-iltapäivään.
Lapinniemi ympäristöineen kilpailukeskuksena on hyvä mutta mikään ei ole
muuttumatonta. Onhan Näsin Uistelu aikojen kuluessa järjestetty nejässä eri
paikassa; Maisansalo, Mustalahti, Jänissaari ja Naistenlahti/Lapinniemi.
Kilpailijoiden, tukijoiden ja seuralaisten mielipiteiden summa on se mikä sanelee
monet kilpailutapahtuman elementit. Lähitulevaisuudessa ei isoja muutoksia ole
odotettavissa, 20v. Juhlakisaan saakka ainakin kilpailuja järjestetään vuosittain vaikka nyrkit verissä.
Jyrki Läärä - kilpailun johtaja
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NÄSIN UISTELU 2003 TULOKSET
Vuoden 2003 kilpailuun osallistui täsmälleen saman verran venekuntia kuin
edellisenäkin vuonna. Kovahkossa etelätuulessa, jossa haavereiltakaan ei
kokonaan vältytty, kelpuutettavia kilpailukaloja sai vain 23 venekuntaa.
Suurimman lohikalan, kilpailun pääpalkinnon ja samalla ensimmäisen nimen
"Nässyn lohikunkku" -kiertopalkintoon sai venekunta Lamminsivu Aki, Kallio Rami
3050g painaneella järvilohella.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2004
Tänä vuonna tapahtumien sovittaminen kalenteriin oli erityisen haasteellista
tiivistyneen Häme Cup -kalenterin ja muiden kilpailujen vuoksi. Erityisesti
heinäkuu on aktiivisille cupin kiertäjille aikaa, jolloin kotijoukoiltakin vaaditaan
erityisen pitkää venymistä.
Tänä vuonna tapahtumien suhteen katkeaa kaksikin jo monta vuotta kestänyttä
perinnettä: seura ei enää järjestä kevään lohiretkeä Raumalle eikä syksyn
meritaimenreissua Laupusiin. Syynä tähän ovat paitsi parin viime vuoden huonot
saaliit, myös vaihtelunhalu. Uutena retkikohteena on mukaan tullut Puulavesi,
jolle tulevana syksynä tehdään tiedustelureissu. Valitettavasti Puulalta käyttöön
saatuja majoituspaikkoja on hyvin rajoitetusti. Ennalta organisoitujen retkien
lisäksi kesällä voidaan tehdä pienimuotoisia retkiä lähialueille lyhyelläkin
varoitusajalla.
Seuran oman cupin asemaa tapahtumakalenterissa on korostettu lisäämällä yksi
osakilpailu lisää myöhäissyksylle, jolloin muut uistelutapahtumat (mm. Häme
Cup) ovat jo kaukana takana päin. Kaikkia neljää Näsi Cup -osakilpailua ei
kuitenkaan tarvitse kiertää, sillä vain kolmen parhaan osakilpailun pisteet otetaan
huomioon. Heinäkuun yökisaan kannattaa erityisesti tulla, sillä tunnelma ja
seuran tarjoamat eväät hakevat vertaistaan positiivisessa mielessä.
Sääntömääräisiin
jäsenkokouksiin
toivotaan
aiempaa
aktiivisempaa
osallistumista, sillä jäsenistön palautetta ja näkemyksiä seuran toiminnan
ohjaamisesta on muuten todella vaikeaa saada. Jotenkin tuntuu, että kokouksiin
ei uskalleta tulla "nakkien" pelossa. Siksi kannattaneekin korostaa, että kaikki
seuratoiminta on vapaaehtoista. Ketään ei pakoteta seuran vastuutehtäviin.
Näsin Uistajat ry:n vuoden 2004 tapahtumakalenteri näyttää seuraavalta:
su 4.4.2004
klo 9-13

Näsipilkki 2004
Seuran mestaruuspilkkikilpailu. Kilpailupaikka Lempiäniemi.
Kilpailukalat ja kertoimet samat kuin Näsin Uistelussa.
Lakisääteiset alamitat. Pisteet huomioonottaen suurin kala
voittaa. Jäävaraus. Yhteyshenkilö Ali Lattunen p. 040 508 6142
(ali.lattunen@vtt.fi).

ti 20.4.2004
klo 18

Sääntömääräinen kevätkokous Tampereen Kylpylässä
Sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset kuulumiset.

ti 11.5.2004
klo 18

Häme Cup -postitus
Kaukajärven vapaa-aikatalolla. Lisätietoja Juha Junnolta p. 041
507 4220 (juha.junno@tt.tampere.fi).
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22-23.5.2004
klo 10

Kukkosaaren tukikohtatalkoot
Paikat kuntoon kesää varten. Evästä seuran puolesta. Lisätietoja
saa Timo Vesalta p. 040 595 7585.

su 30.5.2004
klo 10-16

Näsi Cup I
4-osaisen sarjan ensimmäinen osakilpailu on jälleen seuraottelu
Kangasalan Vapakalastajia vastaan. Viime vuonna kukaan ei
saanut kalaa, joten tänä vuonna on luvassa vähintään yhtä hyvä
saalis. Lähtö ja punnitus ovat Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa
Ali Lattunen p. 040 508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi).

la 10-11.7.
2004
klo 20-08

Näsi Cup II - Yökilpailu
Rönnin HC-kisan päälle tekee hyvää jäähdytellä vielä 12 tuntia
Nässyllä. Tukikohdassa viime vuotiseen tapaan tukevat eväät.
Lähtö ja punnitus Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen
p. 040 508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi).

ke 18.8.2004
klo 16

Täkytalkoot Kulovedellä
Yhteislähtö Ylöjärven Shelliltä klo 16. Omat kylmälaukut mukaan.
Lisätietoja Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.

28.8.-4.9.
2004

Seuraretki Puulalle
Muutamia paikkoja vielä vapaana ajalla 31.8.-4.9. suomalaisten
omaan järväriparatiisiin. Ilmoittautuminen 31.7. mennessä Ali
Lattuselle p. 040 508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi).

su 5.9.2004
klo 11-17

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

la 11.9.2004
klo 11-17

Näsin Uistelu 2004
Häme Cup huipentuu jälleen omaan kisaamme. Lisätietoja antaa
Juha Pölkki p. 040 566 6584 (juha.polkki@ementor.fi).

su
31.10.2004
klo 9-15

Näsi Cup IV - Nässyn räntätreffit
Myöhäissyksyn palelureissu, johon avoveneellä osallistuvat
saavat lisäpisteitä. Ei vaineskaan! Lisätietoja antaa Ali Lattunen
p. 040 508 6142 (ali.lattunen@vtt.fi).

viikko 47
12-19.11.
2004

Airiston lomaosakeviikko
Lisätietoja Juha Junnolta p. 041 507 4220
(juha.junno@tt.tampere.fi).

ti 25.11.2004
klo 18

Sääntömääräinen syyskokous Tampereen Kylpylässä
Sääntömääräiset asiat, kauden yhteenveto ja ansiottomien
palkitseminen.
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AIRISTON LOMAOSAKE
Näsin Uistajat ry on saanut Holiday Club Tampereen Kylpylältä yhteistyösopimuksen kautta Airistolta "kalakämpän kaikilla mukavuuksilla".
Kohde

Airiston FREGATTI huoneisto / 54m2- 6hlö

Vuokra-aika

12.- 19.11. 2004

Maksut

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

Varaus

Varaukset Juha Junnolta p. 041 507 4220

Vuokrausehdot 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. 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 pankkitilin nro: Nordea 145730 - 101980
Maksa osuutesi seuralle mahdollisimman pian!

Kalastusluvat

Hangan kalastuskunta yhtenäislupa-alue ALUE / A
50 / vuosi, 25 / viikko , 17,50 / 3vrk, 8,50 / 1vrk
Luvan lunastus: pankkisiirto tili nro 540 542- 410 787
Stormälo / Lilmälo lupa-alue ( Hotellin vastaanotto )
Prosdvik ( 1000 ha lossiväylältä länteen )
5 pvä / hlö tili n;ro 440 610 - 490 29
( Kartta mökissä )
Juha Junno
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"AIRISTON MARRASTURNEE 2004"
Pääperiaatteena on vapaamuotoinen "treffi", jossa kalastellaan ja rupatellaan
eikä rahasteta. 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
vaikuta, vaan päivän voittaja ratkeaa jollakin muulla treffien henkeen sopivalla
tavalla. Ohjelmaa ja vitsin vääntöä riittää varmasti joka illalle.
Juha Junno

SYKSYN RETKIKOHDE - PUULAVESI
Puulavesi on viime vuosina niittänyt mainetta legendaarisena järvilohivetenä.
Järvärin kasvun mahdollistavat kirkas ja syvä vesi, suuret selät, vahva
muikkukanta, verkkokalastuksen vähäisyys selkävesillä ja lakisääteistä
korkeammat alamitat. Puulalla sekä järvilohen että -taimenen alamitta on 50cm,
mutta vielä alle 60cm lohen ottamista katsotaan pahalla silmällä. Tätä
pienempien lohien ottamisessa ei todellakaan ole järkeä, sillä niitä isompiakin on.
Puulan viime kesän suurin uistelukala rikkoi kympin ja verkkokala 12 kiloa.
Puulan yhtenäisluvan alue on hyvin rikkonainen ja kattaa vaan suikaleita
suurimmista selistä, jotka ovat Karttuunselkä ja Simpiänselkä. Lupa-alueella
pysyminen vaatii toisin paikoin melkeinpä geodeetikon koulutusta. Siksi
kannattaakin
ottaa
uisteluluvat
suoraan
harvoilta
yhteistyökykyisiltä
kalastuskunnilta - esim. Säkkisalosta Simpiältä. Näsin Uistajien vuokraamasta
majapaikasta tulee vesimatkaa Simpiälle kymmenkunta kilometriä viitoitettua
väylää myöten.
Puula on erämainen järvi. Rannat ovat pääosin asumattomia. Mutta palvelutkin
ovat kaukana, kapean ja mutkaisen tien takana. Lähin kauppa on Hirvensalmella
15km päässä. Polttoainetta saa virka-aikaan myös Hirvensalmelta, mutta muina
aikoina on ajettava Otavaan saakka 30km suuntaansa. Kokemuksesta voin
sanoa, että reilun tunnin polttoaineenhakureissu pitkän uistelupäivän päälle syö
miestä. Mutta palkinto kaikelle vaivalle voi olla ikimuistoinen kuten alla olevasta
kuvasta näkyy...
Ali Lattunen
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Näsin Uistajien hallitus 2004

Muut toimihenkilöt 2004

Puh.joht.

Varapuh.johtaja

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Juha Pölkki
p. 040 566 6584
Teuvo Koskinen
p. 050 586 0634
Pertti Isoaho
p. 040 575 7883
Timo Särkinen
p. 0400 626 949
Erkki Heinonen
p. 0400 895 772
Mauno Mäkinen
p. 040 588 3543
Marko Karjalainen
p. 050 336 4717
Jyrki Läärä
p. 050 561 1045

Sihteeri
Rahastonhoitaja
HC-edustaja
HC-varaedustaja
Tukikohtaisäntä

Marko Karjalainen
p. 050 336 4717
Ali Lattunen
p. 040 508 6142
Juha Junno
p. 041 507 4220
Ari Rimmi
p. 0400 799 700
Juha Pölkki
p. 040 566 6584
Timo Vesa
p. 040 595 7585

Suomen ensimmäinen lämmitettävä
laskuluiska avattu Näsijärvellä
Erityisesti myöhäissyksyn vetouistelijoita, mutta myös muita vesilläliikkuvia,
palveleva Suomen ensimmäinen sähkölämmitteinen laskuluiska on avattu
juhlallisin menoin Näsijärven Naistenlahdessa. Avajaistilaisuudessa olivat läsnä
katupäällikkö Aki Hyrkkönen, satamamestari Matti Joki, Näsin Uistajien Juha
Junno ja Pohjakala klubin Juha Väisänen. Luiska sijaitsee Naistenlahden
etelärannalla kaupungin satamatoimiston vieressä. Luiska on varustettu
kohdevaloin ja koko alue on hyvin valaistu ja laajennettu riittävästi
traileriyhdistelmien kääntämistä silmällä pitäen.
Hanke lähti liikkeelle Näsin Uistajat ry:n satamapäällikkö Matti Joelle tekemästä
aloitteesta jo vuonna 1999. Asia jäi tuolloin vielä mietintämyssyyn, mutta Näsin
Uistajat nosti asian uudelleen esiin vuonna 2002, jonka tuloksena katupäällikkö
Aki Hyrkkönen antoi määräyksen luiskan suunnittelun aloittamisesta. Nyt komea
luiska on valmis ja odottaa vesilläliikkujia käyttäjikseen.
Kun Näsin Uistajilta tiedusteltiin muita vesilläliikkujilta puuttuvia palveluita, nousi
esille mm. traileriyhdistelmien säilytysongelma. Tähänkin on näin ollen tulossa
ratkaisu, sillä kaupunki on luvannut toteuttaa tulevien vuosien aikana
Paasikiventien sillan alle 30-40 parkkipaikka traileriyhdistelmälle sekä lisäksi
luiskan läheisyyteen vesilläliikkujia palvelevan huoltorakennuksen vessoineen ja
juoksevalla vedellä varustettuine perkauspaikkoineen.
Ali Lattunen
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KILPAILUTOIMINTA
Vuoden 2002 Häme Cupin kokonaisvoittajatiimi - venekunta Mäkinen Mauno &
Kannosto Juha - jatkoi hyviä suorituksiaan viimekin kesänä ja sijoittui cupissa
hienosti viidennelle sijalle. Manen venekunta oli myös Näsin Uistelu 2003:n paras
Näsin Uistajien porukka sijoittuen 14. sijalle.
Parhaaseen osakilpailusijoitukseen ylsi venekunta Isoaho Pertti - Rimmi Ari Isoaho Erkki. Heidän kuhapussinsa oikeutti Eden-uistelun kakkostilaan. Samassa
kilpailussa Näsin Uistajien joukkue otti voiton. Lopullinen joukkueen cup-sijoitus
oli seitsemäs.
Erityismaininnan ansaitsee Timo Särkisen venekunta, joka voitti Kuhanuistelun
Maailmanmestaruuden 2003 Rönnin kilpailun suurimmalla kuhalla - 4802g
suolistettuna (kuva alla).

Häme Cup -lopputulokset Näsin Uistajien osalta:
Sijoitus
5.
23.
44.
45.
71.
82.
92.
109.
160.
164.
183.

Kippari
Mäkinen Mauno
Isoaho Pertti
Rantala Juha
Kivimäki Jouko
Vesa Timo
Särkinen Timo
Ylijoki Jari
Papunen Tommi
Hautamäki Jorma
Heinonen Erkki
Lehtonen Aimo
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Näsi Cupissa oli kuluneena kesänä varsin mukavasti osanottajia ja Kukkosaari
onkin aivan mainio paikka järjestää omia kilpailutapahtumia. Cupin voitto ratkesi
niukasti Ali Lattuselle viimeisessä kisassa. Vaatimaton voittaja ei tee turhan
suurta numeroa siitä, että voitto oli toinen peräkkäinen ja jo kolmas peräkkäinen
vuosi kun ko. venekunta saa cupin suurimman kalan.
Näsi Cup -lopputulokset:

OSA NÄSIN UISTELU 2003 TUOTOSTA
HIPPOKSEN ERITYISPÄIVÄKODILLE
Näsin Uistajat kävi lahjoittamassa
Uistelu
-vetouistelutapahtuman
Päiväkodin johtaja Tiina Pyykkö
valmiiksi mietitty: päiväkotiryhmät
satujen kuuntelua varten.

jo toisena vuonna peräkkäin osan Näsin
tuotosta
Hippoksen
Erityispäiväkodille.
kertoi varojen käyttökohteenkin olleen jo
tarvitsivat uusia CD-soittimia musiikin ja

Vastalahjaksi Näsin Uistajat sai hienon lasten tekemän taulun nimeltään
"Sateenkaarikalat". Taulu tulee koristamaan seuran tukikohtarakennuksen seinää
Kukkosaaressa yhdessä viime vuonna saamamme kipsikalan kanssa.
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KALASTUSALUE - VESISTÖN PALAPELI
Olen toiminut vuodesta 1999 lähtien Pohjois-Hämeen Kalamiespiiri ry:n
valtuuttamana virkistyskalastajien edustajana Näsijärven kalastusalueen
vuosikokouksissa. Näiden kokousten ja muun osallistumisen myötä on plakkariin
ehtinyt kertyä jo hieman näkemystä kalastusalueen toiminnasta. Niinpä tässä
jutussa ajattelin tuoda esille kalastusalueen toimintaa ohjaavia perusasioita ja
todennäköisesti seuran nettisivuilla sitten viimeistään vapun tienoilla olisi
ajankohtaista kertoa tämän kevään vuosikokouksen uutisia ja vähän muitakin
Nässyn kalavedenhoitoon liittyviä asioita. Nimittäin tulossa on pari varsin
merkittävää asiaa, mutta palataan niihin aikanaan, kun on päätöksiäkin tehty.
Siis seuraavassa perustietoa kalastusalueen toiminnasta.
Kalastusaluejärjestelmä syntyi vuoden 1983 voimaan tulleen kalastuslain
uudistuksella. Tärkeimpänä syynä kalastusaluejärjestelmän luomiseen oli
maamme
vesienomistuksen
pirstoutuneisuus
ja
hajanaisuus.
Kalastusaluejärjestelmälle
asetettiin
tavoitteeksi
vesialueiden
hoidon
yhtenäistäminen ja hyödyntäminen omistusrajat ylittäen. Ideaalina tarkoituksena
oli, että yhtenäisellä vesialueella, jollainen esimerkiksi Näsijärvikin on, kalaveden
hoitotoimet ja kalastuksen järjestely voitaisiin toteuttaa yhteistoiminnassa,
yhtenäisesti ja suunnitelmallisesti. Kalastusalue on siis lakisääteinen,
kalataloudellinen yhteistoimintaelin, jonka toimintaan osallistuvat kalaveden
omistajat (osakaskunnat eli entiset kalastuskunnat) sekä ammatti- ja
virkistyskalastuksen edustajat. Korkeinta päätösvaltaa käyttää kalastusalueen
yleinen kokous, joka Näsijärven kalastusalueella on vuosittainen maaliskuun
lopulla pidettävä kevätkokous. Hallintoa hoitaa kalastusalueen hallitus, joka
Näsijärven ka:n tapauksessa on kokoontunut kiitettävän aktiivisesti. Käytännön
työt kalastusalueella hoitaa hallituksen ohjeiden mukaan eli hallituksen
työrukkasena kalastusalueen isännöitsijä. Järjestelmän alkutaival oli kankeaa
vaihdellen eri puolilla maata äärilaidasta toiseen. Vasta viimeisen kymmenen
vuoden kuluessa on jonkinlainen järki tähänkin hommaan valtakunnassa tullut eli
vähitellen uudet sukupolvet ovat syrjäyttämässä tsaarinaikaisesta ajattelutavasta
(= ”meidän järven kuhat kutee meidän rannassa”!!) itsepintaisesti kiinni pitävät
vanhat parrat! Tosin käsitykseni on, että Näsijärven kalastusalue on ollut
monessakin suhteessa positiivinen poikkeus – toiminta on ollut kohtuullisen
asiallista ja varsinkin viime vuosina nähdäkseni hyvinkin aktiivista ja rakentavaa!
Kalastusaluetoiminta on käsittääkseni sellaista toimintaa, jossa on useita
osapuolia ja toimijoita, eli tilannetta, jolloin kaikki olisivat yhtaikaa tyytyväisiä, on
äärimmäisen vaikeaa kuvitella toteutuvaksi! Mutta näiden pelimerkkien kanssa
mennään!
Kalastusalueen pääasiallinen tehtävä on kalavedenhoito (istutukset, tutkimus,
seuranta jne.) ja kalastuksen valvonta. Tehtäviin kuuluu myös erilaisia
julkishallinnollisia tehtäviä, kuten vesialueiden omistajakorvausten ja
viehekalastusmaksutulojen jakaminen. Kalastusalueelle voidaan antaa myös
vesialueen omistajalle kuuluvia tehtäviä, kuten luvanmyynti (uisteluluvat,
kilpailuluvat). Käytännön toimien lisäksi kalastusalue tehtäviin kuuluu aloitteiden
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tekeminen ja kannanotto kalaveden käyttöä koskeviin asioihin,
ruoppauksiin, veneväylien muutoksiin, kalanviljelyyn, vesistön tilaan jne.

kuten

Kalastusalueen toimintaa rahoitetaan osin kalastuksenhoitomaksuista. Tämän
lisäksi kalastusalueella voi olla myös varainhankintaa, esimerkiksi kalastuslupien
myyntiä.
Vesialueiden
omistajat
voivat
halutessaan
luovuttaa
omistajakorvauksensa ja/tai viehemaksutulonsa kalastusalueen käyttöön. Tällöin
nämä rahat yleisimmin käytetään kalanistutuksiin.
Meitä uistelijoita kiinnostaa erityisesti Näsijärven kuha-, taimen- ja järvilohikannan
vahvuus. Yhtälöhän on varsin yksinkertainen: jos järvessä on kalaa, on
kalastajiakin ja alueen lupatulot pysyvät korkeina! Jos ei, niin… Ja mikä on
kaupungin rooli suurena vesialueenomistajana? Näihin kysymyksiin on
tarkoitukseni palata keväämmällä seuran nettisivuilla.
Aurinkoista kevättä!
Teuvo Koskinen

TUKIKOHTATALKOOT
22. ja 23.5.2004 klo 10
Talkoissa liiterin huopakatto, risusavottaa, ym. Toivottavasti mahdollisimman
monelle sopii jompikumpi päivä. Seura tarjoaa makkarat ja kylmää juotavaa, sillä
jääkaappikin löytyy. Tukikohdassa on nyt myös betoniponttoonilaituri.
Tukikohtatoimikunta

AINA EI VOI VETÄÄ TYHJÄÄ...
Lohen uistelu on periaatteessa varsin yksinkertaista: Mennään sellaiselle paikalle
vetämään, josta on ennenkin saatu lohta. Vedetään sellaisia vieheitä, joilla on
ennekin saatu lohta. Ja vedetään niin kauan, että saadaan lohta. Joskus tärppiä
pitää odottaa pitkäänkin. Aina ei kuitenkaan voi vetää tyhjää.
Episodi I (Puulavesi 6-13.9.2003)
Ainakin kerran vuodessa on tehtävä kunnon kalareissu johonkin kotivesien
ulkopuolelle. Tässä viimeisten viiden vuoden ajan tuo reissu on suuntautunut
toukokuussa Ahvenanmaalle lohitreffeille. Koska useana vuonna lohien voi
käytännössä sanoa tehneen treffeillämme oharit, kypsyi talvella ajatus luopua
tästä tyhjänvetoperinteestä ja kokeilla välillä jotain muuta. Vaikka viikon
tyhjänveto heti uistelukauden alkajaisiksi kasvattaakin luonnetta, voisi tyhjät
vetää välillä edes jossain muualla - vaikka täällä Manner-Suomessa. Ja
halvemmalla.
Siispä pohtimaan missä kohtuullisen välimatkan päässä Tampereelta olisi kiva
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uistella ja bonuksena olisi mahdollisuus kunnon kaloihin. Koska Puulavedeltä oli
aika-ajoin kuulunut uutisia suurista lohikaloista ja edellisestä omasta Puulan
reissusta oli ehtinyt kulua aikaa jo lähes parikymmentä vuotta, alkoi tämä
vaihtoehto kiinnostaa yhä enemmän. Kun mieleen vielä alkoivat palautua Puulan
upeat maisemat, kirkas vesi ja luonnonhiekkarannat, oli päätös helppo tehdä.
Samalla voisi tavata vesillä syntymäkaupungin Mikkelin tuttuja uistelumiehiä.
Siispä Hirvensalmelle ja syyskuussa. Jossain mielenhäiriössä uhosin vielä
lohenuistelukavereilleni saavani Puulasta kiloina enemmän lohikalaa viikossa
kuin he saavat keväällä samassa ajassa Ahvenenmaalta.
Puulalta löytyi perheelliselle sopiva mökki mukavalta paikalta. Ja kuten minun
tuurillani monesti käy, juuri viikon loman alkaessa syyskuun alussa sää selkeni ja
Pouta lupasi alkavalle viikollekin poutaa. Kaverit olivat aiheuttaneet minulle
sopivasti paineita saamalla keväällä seitsenkiloisen lohen Ahvenanmaalta. Siinä
olisi siis vähimmäistavoite. Vietinkin muutaman reissua edeltävän illan sitomalla
raksitapseja ja tuijottamalla Puulan karttaa.
Pari ensimmäistä päivää kuitenkin osoitti, että kala tulisi olemaan tiukassa. Sää
oli liiankin hieno. Simpiänselällä oli jopa niin tyyntä, että syksyn viimeisten
hyönteisten piirrot näkyivät veden pinnassa. Kahden ensimmäisen päivän
saaliiksi jäikin pari pientä taimenta ja yksi toiveita ylläpitävän vauhdikas lähtö
takilasta ison levyn takaa. Kolmantena päivänä eli tiistaina kyytiini hyppäsi
tuttavani Korkan Timppa Mikkelistä. Koska muikkuparvet olivat luotaimen
mukaan todella syvällä, pyysin Timppaa tuomaan mukanaan lisää lyijyä.
Vedimme sekavetona raksia ja peltiä isoilla painoilla ryyditettyinä. Kaloista ei
satunnaisia pikkutaimenia lukuun ottamatta aamupäivän tunteina mitään
kuulunut, mutta ainakin kokemusperäistä tietoa tuli siitä, miten syvälle 100g puntti
ja 130g painosyvääjä yhdessä vievät vieheen hitaassa vauhdissa. Kyseinen
yhdistelmä osoittautui meidän vapautuspituuksillamme raapivan pohjaa 16
metrissä. Sopivalla syvyydellä siis muikkuparviin nähden. Ja onneksi Simpiällä
vettä riittää.
Puolilta päivin rantauduimme hetkeksi syömään eväitä ja miettimään syytä lohien
piilotteluun. Vaatimattomina miehinä totesimme, ettei taktiikassamme voi olla
enää mitään parannettavaa, ja päätimme jatkaa samaan malliin muikkuparvia
seuraillen. Alkuiltapäivällä oli edelleen hiljaista, mutta sitten virinnyt koillistuuli
alkoi rikkoa vedenpintaa ja nosti kohta jo aaltojakin. Tämän enempää ei tarvittu
kun alkoi jo tapahtua. Edestakaisin useasti sahaamaltamme penkalta otti
uloimman plaanarin takaa kala raksiin rajusti. Se veti 15 metriä siimaa ulos ja
irtosi ennen kuin saimme vapaa telineestä. Kelailin revityn täkyn veneeseen ja
huomasin takimmaisen koukun ottaneen hieman itseensä tuosta kyydityksestä.
Vaihdoin uuden tapsin ja laskin uuden salakan vetoon. Ajattelin sitoa saman tien
vielä yhden uuden tapsin tuon kärsineen tilalle ja istuin vapalaatikon päälle
solmimaan. Timppa teki sillä aikaa loivaa käännöstä takaisin äskeiselle
ottipaikalle.
Olin syventynyt tuohon sitomispuuhaan kun yhtäkkiä selän takana paukahti. "Mitä
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nyt oikein tapahtui?" Käännyin katsomaan ja toinen takilavapa sojotti suorana
tyhjä siiman pää tuulessa liehuen. Toinen syvemmällä 55 jalassa ollut vapa taas
oli tukevasti luokilla ja siimaa meni ulos paljon nopeammin kuin mitä vene liikkui.
Nyt on lohi Tintissä kiinni eikä mikään pieni. Otin vavan telineestä ja annoin sen
Timpalle - ensimmäinen väsytysvuoro kun kuuluu aina vieraalle. Kala tuntui
ainakin nelosen lohelta. Timppa poltti peukalonsa ja minä keräsin takilat ja
lähimmät plaanarit kummaltakin puolelta pois. Ulompia plaanareita laskin
kauemmaksi sivulle. Kala tuli välillä lähemmäksi, mutta otti taas reilusti siimaa.
Kalan otteista päätelleen korjasin arviotani jo vitoseen. Ehkä noin kymmenen
minuutin päästä kala nousi ensimmäisen kerran pintaan näköetäisyydellä ja käytti
koko pyrstönsä veden pinnan yläpuolella. Leuat olivat loksahtaa sijoiltaan. En
ollut koskaan nähnyt noin leveää järvärin pyrstöä! Suuren kalan väsytys on myös
henkisesti erittäin raskas kokemus. Tunnetila on samanaikaisesti todella iloinen
ja käsittämättömän pelokas. Ja koko ajan tietää, että taistelu voi päätyä kumpaan
hyvänsä toistensa ääripäissä olevaan olotilaan.
Veneen vieressä kala otti tyypilliseen järvärimäiseen tapaansa vielä reilusti
syvyyttä, mutta rasitus ja paineen nopea vaihtelu alkoivat pikkuhiljaa ajaa lohta
hapoille. Se venkoili jo pinnassa noin veneen mitan päässä takana. "Ottaakko
kala koukulla vai haavilla?" Yksin ollessani olen aina ottanut isommat kalat
koukulla. Puntaroin mielessäni vaihtoehtoja, mutta kun en ollut omalla koukullani
koskaan nostanut näin raskasta kalaa, en uskaltanut luottaa sen
teleskooppivarren kestävyyteen ja päädyin valitsemaan haavin. Siihen haaviin
kyllä mahtuisi vaikka hylje. Samalla huomasimme, että kalan mukana on kaksi
peltiä. Myös ylemmästä takilavavasta kadonnut pelti oli kalan kyydissä. Kalan
tullessa veneen viereen tuo irrallaan heiluva ylimääräinen viehe aiheutti
ylimääräisiä paineita haavimiehelle eli minulle. En uskaltanut yrittää haavimista
kalan ollessa vielä rauhaton. Lohi teki vielä pari lyhyttä vetoa sivulle ja tuli sitten
taas haavimisetäisyydelle. Pulssi oli noin 180 kun laitoin haavin takaa kalan alle
ja nostin päättäväisesti. Kala nousi veneeseen ja irtosi haavissa koukusta.
Hetken hiljaisuuden jälkeen alkoi tohina. "Missä on vaaka ja mitta?" Kuvia otettiin
digillä ja kinolla. Videokamera surisi. Hieno tunne. Salterin jousivaaka näytti
heiluvassa veneessä noin 7.75kg ja mitta 89cm. "Aika pitkä kala - olisi saanut
painaa enemmänkin!" Kuvauksen ja pakollisen tekstiviesti- ja puhelinrumban
jälkeen läksimme maihin, jossa kala punnittiin vielä kahdella muulla vaa'alla.
Virallisen vaa'an puuttuessa ja Hirvensalmen osuuskaupan jo ollessa kiinni,
sovimme kalan painoksi vaakojen antaman keskiarvon 7.8kg. Kavereiden
merilohi jäi kerralla kakkoseksi.
Seuraavana päivänä oli Säkkisaaren penkalla tungosta. Sana oli levinnyt. Myös
ottipellin tekijä, Mr Tintti eli Piispasen Markku Mikkelistä, oli tullut yrittämään.
Oma kovin yrittäminen jo hiipunut eikä samoilta paikoilta ottanut reissun
seuraavaksi suurin reissun kala eli 2.5kg taimen enää jaksanut säväyttää. Tiukan
yrittämisen ja kaiun tuijottamisen sijaan tuli loppuviikosta ennemminkin partioitua
siellä täällä maisemia katsellen. Pikkuserkkukin kävi Mikkelistä välillä kyydissä.
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Se kuitenkin tuli itselle selväksi, että viimeistään ensi syksynä tulen uudelleen.
Perheen vakuuttaminen siitä, että syysviikko hirsimökissä kaukana sivistyksestä
on oikeastaan ihan kivaa, voi tosin olla liian vaikeaa...
Episodi II (Näsijärvi 21.9.2003)
Koska en ole viime vuosina vetänyt juurikaan Häme Cupin kisoja, olen
tyydyttänyt kilpailuviettiäni panostamalla enemmän Näsin Uistajien oman lähinnä
leikkimielisen kilpailusarjan eli Näsi Cupin vetoon. Panostuksesta huolimatta tai
sen takia oli Näsi Cupin toinen osakilpailu eli kuhakisa taas kerran mennyt
suoraan sanoen reisille. Jo toisena vuonna peräkkäin tuli tehtyä sama taktinen
väärä valinta eli tuli vedettyä raksilla suurempien kuhien toivossa. Eihän niitä
isoja tullut eikä juuri pieniäkään, joten kuhaspesialistit Rimmin Arska ja Isoahon
Pete karkasivat taas reilun etumatkan päähän. Ensi kesänä vedän kyllä jo
kuhakisassa vaappuja ja peltejä oli keli ja vedenlämpö mitä hyvänsä.
Valmistauduinkin kolmanteen eli viimeiseen osakisaan taas tapani mukaan
sitomalla huolella pari iltaa tapseja ja tuijottamalla silmät ristissä karttaa. Siitä
huolimatta juuri kisan lähtöaikaan ikävästi alkanut tihkusade aiheutti epäluuloja
valittujen välineiden sopivuudesta olosuhteisiin ja taktiikkaan. Olimme
kipparikokouksessa sopineet, että vain yhden kalan saa tuoda puntariin. Siispä
suoraan vaan Koljolle omille paikoille yrittämään sitä isompaa. Perillä Koljolla
apukippari eli Walesin springeri Nilla otti oman paikkansa vapalaatikon päällä
tuijottelemassa veteen solahtavia täkyjä ja aallokossa keikkuvia pikkuplaanareita.
Tuuli oli etelänpuoleista ja apukipparin korvien lepatuksesta päätellen melkoisen
navakkaa. Laskeminen tosin sujui yksinkin mukavasti myötäiseen, mutta muuten
veneen ohjaamiseen oli jo todella keskityttävä. Koljonselältä löytyikin muutama
lupaava muikku- tai kuoreparvi, joita aloin seurailla. Tätä taktiikkaa ehdin
noudattaa noin tunnin ajan kun olin jälleen tulossa vastaiseen kalaparven läpi
pienen niemennokan suojaamana. Juuri parven ohitettuani laukesi vasemman
puoleisesta takilasta ylempi siima eikä kalan lajista ollut alkuunkaan epäselvyyttä.
Koska syöksyt eivät kuitenkaan olleet kovin pitkiä ja olin vielä hieman niemen
suojassa, aloin heti takilat ylös saatuani laittaa painetta kalalle. Tästä
suivaantuneena se otti pari kunnon loikkaa veneen perässä. Kohta se kuitenkin
tuli ensimmäisen kerran veneen viereen, mutta ennekuin ehdin ottaa koukun
käteeni, se painui järvärimäisesti pohjaan juuri niin syvälle kuin katsoi sopivaksi.
Sieltä ylös noustessaan se tuli toisen kerran veneen taakse, josta sain napattua
sen vielä aika virkeänä kyytiin. Puntari näytti tasan kolme ja puoli. Hieno kala ja
taas Tintissä.
Koska oli sovittu, että vain yksi kala tuodaan puntariin, ajattelin tämän riittävän
minulle. Päätin vielä vetää pienen etapin vastaiseen saarten suojaan, nostaa
siellä vehkeet ylös ja lähteä Kukkosaareen odottelemaan muita. Kun isoimmat
aallot löivät jo keulan yli, lisäsin hieman nopeutta ohjattavuuden parantamiseksi.
Matka eteni ajatellessa niitä näitä ja rupatellessa puhelimessa. Mutta mukavan
rupattelun Mäkiharjun Pasin kanssa keskeytti ankara räikän pärinä. Siiman
ulosmenovauhdista päätelleen koukut olivat jossain lujaa liikkuvassa kohteessa
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kiinni. Koska veneitä ei lähistöllä näkynyt sen täytyi olla kala. Lohi oli ottanut
raksiin keskimmäisen pikkuplaanarin takaa ja otti suoralla vedolla koko ajan
siimaa ulos. Punainen plaanari näkyi jo tosi kaukana ja loittoni koko ajan.
Samalla huomasin, että toisella puolella oli lähimmässä siimassa myös kala
kiinni. "Pitikös senkin juuri nyt ottaa...".
Aallokon takia minun oli ensimmäiseksi ryhdyttävä kääntämään venettä
myötäiseen. Laitoin vavan peräräkkiin ja aloin kääntää loivasti ympäri ottaen
samalla pikkuhiljaa takiloita ylös ja pienempää lohta lähemmäs ja kelaten välillä
kääntymisestä aiheutuneita löysiä isommalta kalalta pois. Puuhaa siis riitti ja
vene keikkui. Pienempikään kala ei kuitenkaan tullut helposti vaikka pumppasin
sitä ronskein ottein sisään. Otteistaan päätelleen se oli noin parikiloinen lohi.
Samaan aikaan isompi kala otti taas reiluja siivuja siimaa. Sain viimein veneen
ympäri ja pienemmän kalan siimasta lyijypainon pois, jolloin se oli enää vain 15
metrin päässä. Aloin vetää kalaa säästelemättä lähemmäs, jolloin se
todennäköisesti karskeista otteistani johtuen irtosi. Harvoin on lohen
karkuuttaminen harmittanut niin vähän kuin silloin. Nyt pystyin keskittymään
isompaan kalaan, joka oli jo todella kaukana.
Tartuin vapaan ja siiman päässä ei enää tuntunutkaan painetta. "Pääsikö sekin?"
Kelasin hullun lailla siimaa ja lopulta se kiristyi. Kala tuntui taas siiman päässä.
Ja pyysi taas lisää siimaa. Vedessä oli vielä toinen takila ja viisi plaanarisiimaa,
joista yhdessä tuo kala. "Miten saisin ne tässä tuulessa ylös ja kalan kyytiin?"
Sitten huomasin, että Pölkin Juhan Eagle tuli vastaan. Muistin, että Juhallahan oli
miehistöä vaikka muille jakaa. Jakakoon siis! Soitin Juhalle ja pyysin nostamaan
toisen laidan ylös, ajamaan kylkeen ja antamaan yhden miehen mulle kyytiin.
Näin sovittiin ja odotellessa sain vielä itse toisenkin takilan ja jonkin muun siiman
ylös.
Juha ajoi kylkeen ja pudotti Päivärinteen Eskon veneeseeni. Esko kelaili loput
siimat ylös ja siivosi vähän veneeseen heittelemiäni vapoja pois jaloista. Sain
hivutettua kalaa lähemmäs ja samalla vannoin näiden plaanarivapojen olevan
viimeistä kesää vedossa. Voima nimittäin loppuu vavoista täysin isompien
kalojen kanssa. Kala oli tosin jo uinut niin kauan, että se alkoi tulla jo nöyrästi
kohti venettä. Odotin koko ajan milloin se ottaa uudet lähdöt veneen viereltä,
mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Esko haavitsi kalan hallitusti ja niin oli kaksi
kunnon Nässyn lohta Busterin kyydissä. Vaikka tämä jälkimmäinenkin punnittiin
ja mitattiin hyviin mittoihin 4.56kg ja 74cm, koko oli jopa pieni pettymys kalan
alkupelissä esittämiin vetoihin suhteutettuna.
Niinhän siinä kävi, että tämä tulos riitti osakilpailun ja koko Näsi Cupin voittoon.
Kalkkiviivoilla ohi kuten edellisenäkin kesänä. Arska ja Pete olivat kai tosiasiassa
saaneet nippanappa-mittahauen, mutta eivät herrasmiehinä tuoneet sitä
puntariin. Erityiskiitokset avusta kuuluvat Pölkin Juhan koko venekunnalle, joka
uhrasi omaa kalastusaikaansa minun edukseni. Toivottavasti voin joskus olla
vastaavasti avuksi.
Ali Lattunen
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LOHIKALOJEN VAPAUTTAMISESTA
Näsin Uistajat ry on ehdottanut Näsijärven kalastusalueelle lohikalojen alamitan
asteittaista nostamista. Monissa muissa vesistöissä on lohikalojen alamitta
nostettu jo 50 senttiin. Lisäksi monet kalastajat noudattavat vapaaehtoisesti
lakisääteistä suurempaa alamittaa. Alamitan nostamisen perusteena on saada
nostettua lohikalojen keskipainoa ja siten lisätä vesistön virkistyskalastusarvoa.
Saimaan vesistössä motiivina on lisäksi sukukypsien saimaanlohien riittävän
määrän turvaaminen, jotta perimä ei menisi enää nykyistä kapeammaksi.
Alamitan nostamisella ei kuitenkaan ole toivottua merkitystä mikäli alamittaisia
kaloja ei osata käsitellä oikealla tavalla. Haavilla veneeseen potkimaan nostettu
ja siellä käsissä irrotettu kala tuskin selviytyy saamistaan vammoista. Siksi
lohikalat onkin vapautettava mahdollisimman hellästi vedessä veneen
ulkopuolella. Mikäli esimerkiksi raksin koukku on pahasti kiinni tai syvällä
nielussa, on armeliaampaa katkaista tapsi mahdollisimman läheltä koukkua kuin
repiä koukku väkisin irti.
Vielä paremmin pieniä kaloja voi varjella välttämällä uistelua paikoilla, joissa
alamittaista kalaa on. Pikkulohet ja -taimenet saalistavat usein lähellä pintaa,
jolloin niiden saamista voi tehokkaasti välttää painottamalla vieheet selvästi
syvemmälle. Mikäli jostain kohtaa tulee runsaasti alamittaisia kaloja, siirry
muualle uistelemaan. Istukasparveen ei kannata jäädä pyörimään suurempien
toivossa. Kalat ovat olleet istutettaessa suurin piirtein saman kokoisia, joten
niiden välillä ei ole parvessakaan merkittäviä kokoeroja.
Kehotamme jäseniämme noudattamaan Näsijärven lohikaloille vähintään 50
sentin alamittaa jo tulevalla kaudella ja käsittelemään saalista - niin alamittaisia
kuin mitallisiakin - saaliin arvon mukaisesti.
Ali Lattunen

NÄSSYN LOHIKUNKKU -KIERTOPALKINTO
Nässyn lohikunkku -kiertopalkinto jaetaan vuosittain Näsin Uistelussa suurimman
lohikalan saajalle. Hienon pronssivalua olevan reliefin on Näsin Uistajat ry:lle
lahjoittanut Merimetso Uistin. Reliefi on ikuisesti kiertävä palkinto.
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Käy ilmoittamassa Näsijärvestä saamasi kalat Nässyn kalapäiväkirjaan Näsin
Uistajien webbisivuilla www.nasinuistajat.fi.

Näsin Uistajat ry:n jäsen- ja liittymismaksut vuonna 2004:
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 82 henkilöä.

Näsin Uistajat ry:lle on hankittu GTM 40T+ syvyyslämpömittari, jota jäsenet
voivat lainata enintään viikon mittaisille kalareissuilleen. Mittaria ei lainata seuran
omien tapahtumien (Näsin Uistelu, Näsi Cup, retket) ajaksi. Mittarin pantti on 40
euroa ja sitä säilytetään Tampereen Kalastusvälineessä.

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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