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Asiaa tiedottamisesta  

Viimeisen vuoden aikana on ollut monia tilanteita, jotka ovat 
vaatineet tapahtumista tiedottamista vielä Luupinkin julkaisemi-
sen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa on joko lähetetty ylimääräinen 
seurakirje tai luotettu tiedotus viidakkorummun varaan. 

Koska tänä päivänä voidaan hyvällä syyllä olettaa kaikilla olevan 
mahdollisuus Internetin käyttöön, seuran tiedotus hoidetaan Luu-
pinkia lukuunottamatta tästä eteenpäin sähköisesti seuran webbi-
sivuilla ja sähköpostitse.

Ensi talvena tullaan helmikuussa järjestämään viime talvena suo-
situksi osoittautunut kalamiesilta, jonka ajankohtaa ja paikkaa 
ei ole vielä päätetty. Tämän tapahtuman tarkka paikka ja aika 
tullaan ilmoittamaan webissä ja sähköpostilla. Totta kai voit myös 
tiedustella sitä puhelimitse seuran yhteyshenkilöiltä.

Mikäli siis haluat jatkossa seuran tiedotteita sähköpostiisi, ilmoita 
se osoitteeseen ali.lattunen@vtt.. Osoitteista muodostettavaa 
jakelulistaa ei luovuteta muuhun käyttöön.



Tervehdys Näsin uistajien seuraväki

Kuluva kausi on Näsin uistajien toiminnassa muutosten ja uusien 
tuulien vuosi. Se on seuratoiminnan kannalta hyvä asia, koska 
muutokset kehittävät toimintaa ja lisäävät mielenkiintoa seuran 
tärkeimpään toimintaan – vetouisteluun.

Seuramme merkittävin tapahtuma tänä vuonna on Näsin uistelun 
20-vuotisjuhlauistelu, joka pidetään heinäkuussa. Näsin uistajien 
hallitus, joka käytännössä toimii myös järjestelytoimikuntana, on 
jo pitkään harkinnut eri vaihtoehtoja syksyn kilpailulle. Merkit-
tävimpänä syynä ajankohdan muutokselle on kilpailijoiden saa-
mien saaliiden pienuus. Toinen tekijä on sää, joka viime syksynä 
pakotti uistelun siirtoon. Tulevan kesän Näsin uistelu on Häme-
cupin historian ensimmäinen yöuistelu. Etukäteen kilpailu on 
herättänyt mielenkiintoa vetouistelijoiden keskuudessa. Tehdään 
juhlakilpailustamme mieleenpainuva elämys kaikille siihen osallis-
tuville kilpailojoille.

Kalamiesilta, joka järjestettiin alkutalvesta, oli osanotoltaan 
menestys.  Oli mukava muistella menneitä kilpailuja, kuulla tari-
noita kisojen järjestelyistä ja muista tapahtumista seuramme 
alkutaipaleelta. Ajankohtakin oli sellainen, että viimeisetkin uiste-
luveneet oli vedetty telakalle ennätyspitkän kauden jälkeen. Tule-
vana talvena voidaan vaikka muistella 20-vuotiskilpailua, josta 
tehdään video dokumentiksi jälkipolville.

Muutoksia on luvassa myös seuran omassa Näsi-cupissa. Kil-
pailu ratkeaa yhdessä kilpailussa, joka on seuran oma kuhakisa 
heinäkuulla. Silloin ei enää kilpailla koko yötä, vaan paremmuus 
mitataan illan ja alkuyön saaliiden perusteella. Toivottavasti mah-
dollisimman moni seuran jäsen pääsee silloin Kukkosaareen ja 
Näsijärvelle kisailemaan ja nauttimaan hyvästä tunnelmasta.

Toivotan antoisaa uistelukesää seuran jäsenille.
Juha Pölkki, Puheenjohtaja



TAPAHTUMAKALENTERI 2007

Kalamiesillassa saadun palautteen perusteella seuran omaa kil-
pailukalenteria on karsittu ja neljän osakilpailun sarja on korvattu 
yhdellä seuran mestaruuskilpailulla, johon seura panostaa eri-
tyisesti sekä puitteiden, eväiden että palkintojen osalta. Kalas-
tamiseen ja kilpailemiseen pyritään yhdistämään seurustelu ja 
yhdessäolo siten, että jo ennen kilpailua on varattu reilusti aikaa 
saunomiseen ja ruokailuun. Samoin kilpailun jälkeen. Kilpailu 
päättyy viimeistään klo 01.00, mutta aikaisemminkin saa lopettaa 
ja siirtyä Kukkosaaren syömään, juomaan ja saunomaan. Kilpai-
lussa on arvokkaita palkintoja sekä sijoitus- että arvontapalkin-
toina. Kilpailuun osallistuminen ja siinä sijoittuminen edellyttää 
läsnäoloa Kukkosaaressa sekä ilmoittautumisessa klo 15.00 että 
punnituksessa 01.00 jälkeen.

Retkikohteena on kesällä 2007 Saimaan Pihlajavesi. Majoitus on 
järjestetty Lehtosen lomamökkeihin (http://www.lomalehto.com), 
joista seuralle on varattu yksi suuri ja yksi pieni mökki aivan kala-
paikkojen ääreltä. Majoituspaikkoja on luonnollisesti vain rajoi-
tettu määrä, joten ilmoittaudu ajoissa mukaan.

Kaikissa kilpailutapahtumissa ja talkoissa on tarjolla evästä 
seuran puolesta.

Näsin uistajat ry:n vuoden 2007 tapahtumakalenteri näyttää seu-
raavalta:

la 31.3.2007 klo 10-14 Näsipilkki 2007
Viides Näsin uistajien pilkkimestaruuskilpailu Lempiäniemessä 
Ylöjärvellä. Kilpailukalat ja kertoimet samat kuin Näsin uistelussa. 
Lakisääteiset alamitat. Pisteet huomioonottaen suurin kala voit-
taa. Jäävaraus. Yhteyshenkilö Ali Lattunen p. 040 508 6142.



to 19.4.2007 klo 18 Sääntömääräinen kevätkokous 
Tampereen kylpylässä. Sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset 
kuulumiset.
 
ti 8.5.2007 klo 18 Häme-cup -postitus
Kaukajärven vapaa-aikatalolla. Lisätietoja Juha Junnolta p. 041 
507 4220.

la 19.5.2007 klo 10 Kukkosaaren tukikohtatalkoot
Evästä seuran puolesta. Lisätietoja saa Jari Ylijoelta p. 0400 620 
587.

la-su 7-8.7.2007 klo 21-08 Näsin uistelu 2007
Ensimmäinen yöuistelu koko Häme-cupin historiassa. Järjestäjät 
paikalle klo 17.00. Lisätietoja antaa Juha Pölkki p. 040 566 6584.

la 21.7.2007 klo 15-01 Näsin uistajien mestaruusuistelu 2007
Tässä tapahtumassa yhdistetään vapaamuotoinen hauskanpito 
ja vetouistelu. Ilmoittautuminen Kukkosaaressa viimeistään klo 
15, jonka jälkeen syödään ja saunotaan hyvin kunnes innokkaim-
mat lähtevät kuudelta vesille kuhan pyyntiin. Pakko ei ole lähteä, 
syömään ja saunomaankin voi jäädä. Yhdeltä yöllä on punnitus, 
palkintojenjako ja yöpala. Saunankin voi taas lämmittää. Kilpailu-
aika on siis klo 18-01. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508 
6142.

ke 29.8.2007 iltapäivällä Täkytalkoot Kutalan kasinolla
Pyydetään salakoita liipillä, vakumoidaan ja laitetaan pakkaseen. 
Paikalle voi tulla jo alkuiltapäivästä klo 15. Omat kylmälaukut 
mukaan. Lisätietoja Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.

ke 5.9.2007 klo 16 Kuhapilkki Vakkalanselällä
Pilkkivarusteiden lisäksi kannattaa ottaa mukaan myös jigittelyvä-
lineet. Lähtö Edenistä. Lisätietoja Mauno Mäkiseltä p. 040 588 
3543.



Näsin Uistajat ry:n toimihenkilöt vuonna 2007

Hallitus:
Puheenjohtaja: Juha Pölkki
Varapuheenjohtaja: Jyrki Läärä
Jäsenet: Erkki Isoaho, Marko Lehtonen, Jussi Lehtonen, Mauno 
Mäkinen, Ali Lattunen, Pasi Mäkiharju (varajäsen)

Muut toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja: Juha Junno
Sihteeri, jäsenasiainhoitaja, webmaster: Ali Lattunen
Häme-cup edustajat: Juha Pölkki ja Mauno Mäkinen (varaedus-
taja)

pe-su 5-7.10.2007 Seuraretki Pihlajavedelle
Järvilohen pyyntiä sen luontaisilla syönnösalueilla Saimaalla. 
Majoituspaikka Lehtolan lomamökit Oy, Kiviapaja. Rajoitettu paik-
kamäärä - paikat menevät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittau-
tumiset Ali Lattuselle p. 040 508 6142. Pääjoukko startannee 
matkaan jo torstai-iltapäivällä.

26.10.-2.11.2007 Airiston lomaosakeviikko
Lisätietoja Juha Junnolta p. 041 507 4220.

pe 30.11.2007 klo 19 Sääntömääräinen syyskokous 
Plevnan Mallaskabinetissa. Yhdistetty syyskokous ja pikkujoulu. 
Tilaisuus alkaa omarahoitteisella illallisella Plevnassa klo 17.30. 
Varsinainen syyskokous alkaa klo 19.00 Mallaskabinetissa, jossa 
on kahvitarjoilu. Alkoholijouomia on myös mahdollista nauttia 
omaan laskuun. Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat ja kauden 
yhteenveto. Virallinen kokous päättyy klo 21.00, jonka jälkeen 
pikkujoulut jatkuvat ravintolan puolella. Tapahtuman pääpaino 
on vapaassa seurustelussa kalamiesillan tapaan. Tulkaa nyt 
ihmeessä mukaan.



Kilpailutoiminta

Häme-cup 2006 -lopputulokset Näsin uistajien osalta:
HC9 Mäkinen Mauno, HC55 Kivimäki Jouko, HC64 Isoaho Pertti,
...

Näsin uistajilla ei ollut joukkuetta Häme-cup 2006:ssa.

Erityismaininta:
Mäkinen Mauno & Co. Hauen uistelun Euroopan mestaruus 2006

Näsin uistelu 2006, paras Näsin uistaja:
Mäkinen Mauno & Co., 19. sija.

Näsi-cup 2006 -lopputulokset:





NÄSIN UISTELU 2007,  20-vuotta.

Edellisen sivun kisasta sitä lähdettiin.

Ja mihin nyt on päädytty?

Monet kerrat on Näsin uistelua puuhastellessa ollut villinä 
ajatuksena tai heittona:

- ”entä jos yökilpailu ?? ”.

No nyt sitä sitten kokeillaan  -  ja keskellä kesää 7.7.07.
 
Uistelukilpailussa on mielekästä jos kilpailijoilla on paljon 
tapahtumia siimoissa. Kilpailujärjestäjän vaikuttamismahdollisuus 
tähän on rajallinen jos kilpailujärveä ei haluta vaihtaa, 
käytettävissä on melkeinpä ainoastaan kilpailuajankohdan 
vaihtelu. Niinpä nyt päätimme kokeilla yökilpailua Näsin uistelu 
2007 -juhlakilpailussa koska sitä ei ole ennen Nässyllä kokeiltu 
ja Häme-cupissakaan ei moista ole. Mahdollisuudet kuhan 
saamiselle pitäisi ainakin kalenterin suhteen olla kohdillaan, 
säätilalle emme valitettavasti voi tehdä mitään. Jos kalaonni ei 
kilpailijoilla ole myötä niin tuleepa ainakin vietettyä laatuaikaa 
lämpimässä (toivottavasti) suviyössä.

Kilpailujärjestäjälle yökilpailu asettaa uusia haasteita, eikä pienin 
niistä ole talkooväen tarve. Jäsenistön osallistumista 
kilpailujärjestelyihin kaivataan edelleenkin, mieluummin 
aktiivisemmin kuin viimeaikoina.

Vuosien saatossa Näsin Uistelu on ”elänyt” positiivisessa 
mielessä koko olemassaolonsa ajan. Kisakeskus on kulkenut 
ympäri Näsijärveä, sääntöjä on muokattu sinne tänne, kilpailun 
ajankohtaa on muuteltu ja oheistoimintaa on ollut vaihtelevassa 
määrin. Mahtuupa joukkoon keliolosuhteiden vuoksi siirretty 



kilpailukin. Vaihteluista huolimatta - vaiko sen vuoksi ? - 
ovat uistelijat kilpailukeskukseen tiensä löytäneet. Näsijärven 
runsaskalaisuus ei voi olla syynä uistelijoiden osallistumiseen 
Näsin uisteluun vuodesta toiseen. Kilpailutapahtuma itsessään 
lienee selitys osallistujamäärän säilymiseen kohtuullisella tasolla.

Mukavaan hyvin järjestettyyn tapahtumaan on hauska tulla, 
tapaamaan muita uistelijoita ja toivottavasti myös 
kalastustapahtumia kokemaan.

Pitäkäämme siis kilpailujärjestelyn taso vähintään entisenlaisena.  
Jokainen voi auttaa järjestelymme tason säilyttämisessä omalla 
osallistumisellaan - tarjoudu siis talkoisiin rohkeasti. Etenkin 
punnituksessa ja kilpailun loppupuolella on tarvetta avusta.

Tervetuloa kilpailun järjestelytalkoisiin.

Jyrki Läärä
Kilpailun johtaja
Näsin uistelu 2007

Näsin uistajien Inarin seuraretkellä syksyllä 2006 tuli mukavasti 
saalista. Pääosa saaliista oli taimenia, mutta takilat antoivat 
myös rautuja.



Tukkilaani Kukkosaaressa talvella 2006. Uskokaa tai älkää, kaikki 
puut ovat liiterissä sisällä! 

Muutamien Näsin uistajien omalla kalareissulla Puulavedelle 
lokakuussa 2006 ainoan mitallisen lohen (3400g) nappasi Mäki-
sen Maunon venekunta.




