Luupinki 2006
Näsin Uistajat ry:n seuralehti

www.nasinuistajat.fi

Merta Edemmäs Kalaan!
Näsin Uistajien ensi vuoden reissukohteeksi on suunnitteilla
merta edempänä oleva kohde, todennäköisesti Ruotsin suurille
järville suuntautuva kalastusmatka.
Vaikka tämäkään kausi ei ole vielä alkanut on tuon matkan, sen
ajankohdan ja varsinkin sen rahoituksen suunnittelu hyvä aloittaa
ajoissa. Tarkoitus on hankkia matkakustannuksiin rahaa jotta oma
osuus jää mahdollisimman pieneksi.
Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä minuun puh. 0400 -734
806 tai email Erkki.Isoaho@syscon-automation.
Ensimmäinen palaveri matkasta kiinnostuneiden kesken pidetään
to 6.4. klo 18:00 Sysconissa, os. Käpytie 4B. Naistenlahden
voimalaa vastapäätä, B-rappu löytyy sisäpihan puolelta.
TERVETULOA! t. Erkki

Pääkirjoitus
23.3.2006

Hyvä seuraväki!
Mennyt uistelukausi oli Näsin uistajille monella tavalla menestyksekäs.
Näkyvimpänä seuran edustajien kilpailumenestys Häme-cupissa ja
SM-kisoissa.
Sen lisäksi seuramme on ollut aloitteentekijänä Tampereen kaupungin
kalanistutus määrärahojen asiassa, joka sai myönteisen päätöksen ja
on osaltaan turvaamassa Näsijärven saalisvarmuutta tulevina vuosina
lohikalojen osalta. Seuramme jäsenet ovat myös olleet esillä myös
muissa vetouisteluun liittyvissä asioissa.
Kaupunki on myös tehnyt kaikille kalastajille Lahnalan, joka on Naistenlahden luiskan vieressä oleva kalojen käsittelyyn tarkoitettu paikka,
jossa on hyvät varusteet saaliin käsittelyyn. Seuramme on myös
mukana Lahnalan ylläpitotyössä. Nämä seikat ovat osaltaan vaikuttamassa Näsin uistajien myönteiseen julkisuuskuvaan, johon jokainen
jäsen voi vaikuttaa omalla esimerkillisellä toiminnallaan.
Kilpailutoiminta on olennainen osa Näsin uistajien toimintaa. Nyt tarkoitan järjestämäämme Näsin uistelua. Ilman siitä saatavaa tulosta
ei seuramme toiminta nykyisessä laajuudessaan olisi mahdollista. Iso
kiitos siis kaikille Näsin uistelun järjestelyssä mukana oleville.
Tapahtumakalenteri, joka on totutusti mukana Luupingissa, on taas
laajempi kuin aiemmin, toivon lämpimästi kaikki jäsenet mukaan seuramme tapahtumiin.
Kukkosaaren toiminta on aktivoitumassa entistä enemmän, tehdään
siitä paikka, jossa jäsenet voivat hyvissä olosuhteissa vaihtaa kokemuksiaan Näsijärven messinkikyljistä, lohista ja muista saaliskaloista.
Nähdään Kukkosaaressa, Näsijärven aalloilla ja seuratapahtumissa
vetouistelun merkeissä.
Puheenjohtaja Juha Pölkki

Tapahtumakalenteri 2006
Tapahtumavalikoima laajenee entisestään. Uutena tapahtumana
vuonna 2006 on tullut mukaan kuhan pilkintätapahtuma Pyhäjärvellä. Vaikka uistelijoita olemmekin, on myös muita kalastusmuotoja mukava harrastaa seuran porukassa. Onhan meillä
rikkautena ympärillämme erittäin monipuoliset kalavedet, joissa
voi harrastaa hyvin monenlaista kalastusta.
Retkikohteena on kesällä 2006 Inarinjärven pohjoisrannalla sijaitseva Partakko. Muutamat seuran jäsenistä ovat siellä jo vierailleet ja ovat onnistuneet innostamaan muitakin lähtemään.
Tästä reissusta tulee lisätietoja tuonnempana. Ennakkotietona
voisi myös mainita, että seura on suunnittelemassa vuoden 2007
retkeä ulkomaille saakka - ehkäpä Ruotsin suurille järville. Retkisuunnitelmista puhutaan jo varmasti kevätkokouksessa, joten
kannattaa tulla paikalle jos vähänkin kiinnostaa.
Kaikissa tapahtumissa on tarjolla evästä seuran puolesta.
Näsin Uistajat ry:n vuoden 2006 tapahtumakalenteri näyttää seuraavalta:
to 30.3.2006 klo 16-20 Näsipilkki 2006
Neljäs Näsin Uistajien pilkkimestaruuskilpailu Lempiäniemessä
Ylöjärvellä. Kilpailukalat ja kertoimet samat kuin Näsin Uistelussa. Lakisääteiset alamitat. Pisteet huomioonottaen suurin kala
voittaa. Jäävaraus. Yhteyshenkilö Ali Lattunen p. 040 508 6142.
ke 5.4.2006 klo 17 Sepen ruuttikurssi
Seppo Uskali johdattaa meitä tamperelaisen perinneuistimen valmistuksen saloihin. Paikkana Tampereen Vesi (Viinikankatu 46)
Nekalassa. Yhteyshenkilö Seppo Uskali p. 040 581 7987.

ti 25.4.2006 klo 18 Kevätkokous Tampereen kylpylässä
Sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset kuulumiset.
8.5.2006 klo 18 HC-postitus Kaukajärven vapaa-aikatalolla
Lisätietoja Juha Junnolta p. 041 507 4220.
20-21.5.2006 klo 10 Kukkosaaren tukikohtatalkoot
Evästä seuran puolesta. Lisätietoja saa tukikohtaisännältä.
su 28.5.2006 klo 10-16 Näsi-cup I
Kauden avaus. Lähtö ja punnitus ovat Kukkosaaressa. Lisätietoja
antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142.
pe 21-22.7.2006 klo 20-08 Näsi-cup II - Yökilpailu
Joka ei vielä ole käynyt tässä kilpailussa, on jäänyt paljosta
paitsi. Eväät viimmotten päälle hyvät ja runsaat. Samoin palkinnot. Samalla vuotuinen seuraottelu Kangasalan vapakalastajia
vastaan. Voitot tähän mennessä tasan 2-2. Lähtö ja punnitus
Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142.
to 10.8.2006 klo 16 Kuhapilkki Vakkalanselällä
Mauno paljastaa Pyhäjärven parhaat kuhapilkkipaikat. Lähtö
Edenistä. Lisätietoja Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.
ti 15.8.2006 iltapäivällä Täkytalkoot Kutalan kasinolla
Pyydetään salakoita liipillä, vakumoidaan ja laitetaan pakkaseen.
Paikalle voi tulla jo alkuiltapäivästä. Omat kylmälaukut mukaan.
Lisätietoja Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.
26.8.-2.9.2006 Seuraretki Inarille
Unnekiven tuolla puolenkin on kuulemma vielä jokin järvi. Näsin
Uistajat hinaavat tietenkin itsensä paikalle. Majoituspaikka Hietajoen leirintä Partakossa. Ilmoittautuminen Hemmo Ruusuvuorelle
p. 050 564 7246. Rajoitettu majoituspaikkamäärä - ilmoittaudu
ajoissa.

su 3.9.2006 klo 11-17 Näsi-cup III
Näsin Uistelun kenraaliharjoitus. Lähtö ja punnitus Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142.
la 9.9.2006 klo 11-17 Näsin Uistelu 2006
Järjestäjät paikalle klo 7.00. Lisätietoja antaa Juha Pölkki p. 040
566 6584.
su 29.10.2006 klo 9-14 Näsi-cup IV - Nässyn räntätreft
Näsi Cupin naali. Lähtö ja punnitus Kukkosaaressa. Lisätietoja
antaa Ali Lattunen p. 040 508 6142.
viikko 44/2006 Airiston lomaosakeviikko
Lisätietoja Juha Junnolta p. 041 507 4220.
ti 28.11.2006 klo 18 Syyskokous Tampereen kylpylässä
Esillä mahdollisesti seuran sääntöjen ajanmukaistaminen. Lisäksi
sääntömääräiset asiat ja kauden yhteenveto.

Näsin Uistajat ry:n toimihenkilöt vuonna 2006
Hallitus:
Puheenjohtaja: Juha Pölkki
Varapuheenjohtaja: Hemmo Ruusuvuori
Jäsenet: Pertti Isoaho, Marko Lehtonen, Ilmari Ladau, Mauno
Mäkinen, Jyrki Läärä, Pasi Mäkiharju (varajäsen)
Muut toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja: Juha Junno
Sihteeri, jäsenasiainhoitaja, webmaster: Ali Lattunen
Häme-cup edustajat: Juha Pölkki ja Timo Vesa (varaedustaja)
Tukikohtaisäntä: Timo Vesa

Kukkosaaren kiekasut !!!!!
Pasi Mäkiharju

Molskis ja loiskis KAIKKI Näsin uistajat. Kesä tulee ja tukikohdassa olisi tarve tehdä pienimuotoisia muutos-, korjaus- ja rakennustöitä. Esim. seuraavia näpertelykohteita on tarjolla:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekti alkaa rakennustarpeiden kuljettamisella jäätä
pitkin moottorikelkalla saareen.
Laavun siirto uuteen paikkaan lähemmäs venerantaa.
Tulisijan teko laavun eteen.
Istumapaikkojen teko tulisijan ympärille.
Uimalaiturin teko saunan tuntumaan.
Puuliiterin maalaus ja oven teko.
Hellan purku mökistä.
Paikkojen siistiminen kesäkuntoon.

Tämä kaikki vaatii talkootyövoimaa tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisia apujoukkoja. Toivottavasti saadaan väkeä tarpeellinen
määrä hereille ja hoidettua hommat omin voimin. Seura on
hankkinut saareen pienimuotoisen sähkövoimalaitoksen joten
kaikkia hommia ei tarvitse tehdä vasaralla ja kirveellä vaan voidaan käyttää sähkö ja paineilmatyökaluja. Saareen pyritään hoitamaan tarvittava työkaluarsenaali sovittuina talkoopäivinä. Mikäli
”Kukkosaaren tukikohtatalkooviikonloppu 20-21.5.-06 ”ei jollekkin
sovi, voidaan talkoita järjestää muinakin ajankohtina sopimuksen
mukaan.
Epävirallisia ennakkoilmoittautumisia ”eväiden hankkimista ajatellen” suuren suosion sivuuttaneisiin tukikohtatalkoisiin ottaa
vastaan Timo Vesa p.040-5957585 ja Pasi Mäkiharju p.
0400-838949.
ps.ei paikkarajoituksia

Reissu Inarille 2005

Hemmo Ruusuvuori & Juha Junno

Ajoimme ensin pirunmoisen myrskyn saattelemina 27.8 lauantaina Nanguniemen kärkeen ja hivuttauduimme lievässä sivuaallokossa romppeinemme Kaikunuoraan Punaiselletuvalle. Ensimmäinen päivä antoi ainoastaan 3 kpl alamittaisia ”taneja”. Sunnuntaina keli oli hiukan parempi, mutta kalat aivan kateissa.
Kello 18 aikoihin lopulta kyllästyimme ja nostimme romut ylös
ja suuntasimme ”eräälle karikolle” Lottoja viskomaan. Ja kuinka
ollakaan harjukset olivat myös paikalla. Seuraavan tunnin aikana
käytimme veneessä n. 30 kpl harreja. Suurimmat lähellä kiloa.
Ruokakalat oli siis hankittu.
Maanantaiaamuna kun sääennusteet olivat suotuisat, ajoimme
takaisin Nanguniemeen, nostimme paatin ylös, siirryimme Hietejoen Leirintään ja laskimme paatin taas vesiin. Mutta tuuli oli n.
8 m/s suoraan etelästä ja montut sen mukaisia. Sitkeinä sisseinä
kuitenkin yritimme vetää ja kuinka ollakaan n. 2 tunnin sitkeän
hinkkaamisen jälkeen takilasta 10 metristä Tintin tiskipöytään vihreällä teipillä tehostettuna iski taimen. 2,4 kg ja päätimme että
se on hyvä aloituskala ja käänsimme veneen myötätuuleen ja
samalla plaanariin nappasi reilusti mitallinen n. 1 kg taimen.
Matkasimme hyvillä mielin Hietajoen rantaan ja tilasimme jopa
saunan.
Tiistaina taas oli vähän huonompi päivä, kun pyörimme sekä
Kasarin laidalla että Reposaaren länsipuolella olavassa lahdessa.
Yksi mitallinen taimen kuitenkin. Ja kun illalla taas n. klo 19 aikoihin nostimme värkit ylös ja päätimme siirtyä Pisterniemen vesille,
niin kuinka ollakaan, Juha sai ylipuhuttua ja niinpä seisoimme
erään karikon kupeessa Vasikkaselän reunalla. Pian alkoi tapahtua, ikimuistettava puolituntinen. Vettä rupesi satamaan kaatamalla, mutta ennen sitä oli ensimmäinen harri käväissyt veneessä
ja syönti tuntui olevan TOLKUTONTA. Ja sitä se olikin. Saimme
useita kymmeniä harreja, joista kyytiin kelpuutimme 8 kpl, kaikki

yli kilon ja Juhan saama suurin kahdella digitaalivaa’alla ja
yhdellä jousivaa’alla punnittuna painoi tasan 1,7 kg. Päätimme
että päivä on pulkassa. Miehet säkit märkinä ja ei muuta kuin
Pisterniemen autiotuvalle kuivattelemaan. Tuli sitten otettua vilustumista vastaan vähän miestä vahvempaakin ja siksi keskiviikko
aamun lähtö vähän venähti.
Vesille pääsimme keskiviikkona klo 11.30 ja aloimme laskea vieheitä heti tuvan edessä olevaan monttuun. Juha aloitti plaanarista
ja minä tavallisuudesta poiketen takilasta, jolla upotin Veetin 90
jalan syvyyteen ja välilaukaisijan 75 jalan syvyyteen. Kun käännyin ottaakseni räkistä plaanarivavan niin samassa takilassa kela
rääkäisi ja ylös tuli nätti 3 kg taimen. Ai että tuntui hyvältä.
Eikun kesken riemun plaanarista läksi myös n. 1,5 kg kala ja
heti perään toinen, joka oli samaa kokoluokkaa kuin edellinenkin.
Tässä kohtaa minä jo tanssin veneessä intiaanitanssia. Päivän
lopullinen saldo oli 7 taimenta ja 1 harmaanieriä. Kalat tulivat
eri syvyyksistä. Sitten pikainen ”päivätee” Pisterillä ja kokka kohti
Hietajokea ja Busteri viemään kalat pakkaseen ja miehet saunaan. Ja taas päätettiin ottaa mökki seuraavaksi yöksi koska
kello oli jo tässä vaiheessa yli 21 ja pimeys pakkasi päälle.
Aamulla taas hyvän kelin saattelemina takaisin Pisterille ja heti
takilasta n. kilon painoinen rautu. Nyt kävi kyllä jo mielessä että
onkohan nämä vedet pulollaan kalaa. Mutta tulihan se totuuskin
taas esiin ja sitten vierähti muutama tovi ennenkuin seuraava
asiakas käväisi veneessä. Mutta se olikin väriltänsä harmaa,
onneksemme ei kuitenkaan hauki. Noin puolen päivän kantissa
plaanarista läksi oikein Penn 320 GTI:n pärinän kera hyvän tuntuinen kala, vapa oli kahvasta asti mutkalla, mutta Juhan saatua
vavan käteensä se päätti karata siimanpäästä, harmi! Ja meitä
ketutti! Iltapäivällä tuuli alkoi taas nousta ja päätimme paistaa
makkarat ja suunnata sen jälkeen Roiron salmeen, se näytti kartasta katsoen olevan aika hyvin tuulelta suojassa. Salmi oli aika
kapea ja päätimme laittaa plaanareihin ainostaan 3 vapaa per
puoli ja takiloihin taas perussetti. Yksi alas ja yksi välilaukaisijaan.

Laskin toisen takilankuulan 80 jalkaan ja kun lähestyimme tuulen
ja tyynen rajaa takila laukesi ja hetken päästä ilmassa oli taas 3
kg taimenta. Se tuli myös haavin perille asti ja päätimme lopettaa
kalastamisen tällä reissulla tähän, sillä taimen oli pulska ja komia.
Mutta Inari päätti toisin. Juhan puolen plaanaria tyhjentäessä
totesimme että täällähän roikkuu mitallinen taimen, jonka kanssa
sovimme uudesta tapaamisesta kesällä 2006.
Yhteenvetona:
Lopullinen saldo otettavia eli reilusti mitallisia, 12 taimenta ja
2 harmaanieriää ja 1 rautu ja kopallinen harjuksia. 8 kpl taimenista tuli Veeti vetouistimella joka on pellistä tehty uistin,
joka pyörähtää kuten raksi. Väreistä parhaiten kaloille maistui
ruskea ja tummennettu rosteri. Muutama kaloista saatiin yli 20
metrin syvyydeltä. Yhdistelmänä oli VK-Salmon ja Veeti n. 150
cm perukkeella. Pintavesissä toimi ällistyttävän hyvin ruskea
viitasaarelainen Harri-vaappu, vetovauhdin ollessa peltiuistimien
vuoksi suhteellisen alhainen.
Ja taatusti ensi kesänä uudelleen, Inarille siis!
Kuvakollaasi reissusta on PowerPoint-esityksenä webbisivuillamme http://www.nasinuistajat..
Häme-cup 2005 -lopputulokset:
Sijoitus
HC1
HC14
HC82
HC89
HC107
HC153
HC179
HC213

Kippari
Mäkinen Mauno
Isoaho Pertti
Heinonen Erkki
Lehtonen Aimo
Vesa Timo
Kivimäki Jouko
Talvio Kari
Kallio Jarkko

Näsin Uistajien joukkue sijoittui kahdeksanneksi.
Erityismaininnat:
Mäkinen Mauno & Co. Haverin kultauistelun 1. sija
Mäkinen Mauno & Co. Arskan uistelun 1. sija
Näsin Uistelu 2005
Mäkinen Mauno & Co. Näsin Uistelun 12. sija.
Näsi-cup 2005 -lopputulokset:

Kolme parasta kilpailua on huomioitu loppupisteissä.

