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MERIMETSO -CUP 2008
Näsin Uistajien jäsenten välinen ”vuoden suurin kala” -kilpailu
eli Merimetso-cup käynnistyy heti jäiden lähdettyä ensimmäistä
kertaa. Suurimmista kaloista kilpaillaan neljässä sarjassa:
1) merilohi/meritaimen,
2) järvilohi/järvitaimen,
3) kuha ja
4) hauki.
Kilpailuun voi osallistua joko täyttämällä saalisilmoituslomakkeen
seuran webbisivuilla (www.nasinuistajat./saalisilmoitus.html),
lähettämällä sähköpostin osoitteeseen ali.lattunen@vtt. tai kirjeen osoitteeseen Ali Lattunen, Piippotie 3, 33470 Ylöjärvi. Saalisilmoituksessa tulee olla mukana seuraavat pakolliset tiedot
(puutteelliset ilmoitukset eivät osallistu kilpailuun):
1) kalan saaja(t),
2) kalalaji,
3) kalan paino,
Yhteistyössä:
4) kalan pituus,
5) saantipaikka,
6) saantiaika ja
7) kuva.
Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu Suomen valtakunnanrajojen sisäpuolella. Kunkin sarjan painoltaan suurin kala palkitaan kevään 2009 kalamiesillassa tavarapalkinnolla. Pääpalkinto
(isot Järvirosvo-plaanarikelkat) arvotaan samoin kalamiesillassa
kaikkien kalan ilmoittaneiden kesken (max yksi arpa per jäsen).
Jokainen kalan ilmoittanut saa Merimetso-vaapun, joita luovutetaan sekä syyskokouksessa että kevään 2009 kalamiesillassa
(max yksi vaappu per jäsen). Vaappuja ei postiteta.
Kilpailuaika on 1.1.-31.12.2008. Kilpailun ranking-tilasto ja tarkemmat säännöt ovat seuran webbisivuilla. Toivomme runsasta
osanottoa ja alhaista osallistumiskynnystä.

Pääkirjoitus

Hyvä seuraväki
Kevät on jo taas niin pitkällä, että Näsin
Uistajien oma lehti Luupinki on ilmestynyt.
Siihen on taas koottu tietopaketti kuluvan
vuoden tapahtumista. Tarjontaa on kehitetty
jäsenistöltä saadun palautteen ja seuran
aktiivisimpien toimijoiden ehdotusten
perusteella. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsen löytää
tarjonnasta oman tapansa osallistua seuratyöhön. Tapahtumat
tarjoavat kalastukseen liittyen mukavaa yhdessäoloa ja mieleenpainuvia elämyksiä.
Viime vuoden toiminnassa tehtiin monia muutoksia totuttuun toimintaan. Rohkeat muutokset ovat saaneet hyvän vastanoton,
erityisesti Näsin Uistelun siirto yökilpailuksi heinäkuulle muutti
kilpailun ilmettä parempaan suuntaan, eikä vähiten siksi, että
saalistilastot olivat 20-vuotisjuhlakisassa sangen mukavaa luettavaa.
Uutta on luvassa myös tälle vuodelle, mm. jäsenten välinen koko
kauden kestävä kisa suurimmista kaloista eri sarjoissa (säännöt
löytyvät Luupinkin sivuilta ja seuran nettisivuilta).
Voidaankin todeta seuran toiminnan kehittyvän ja muuntuvan
edelleen - samaan tahtiin kuin vetouistelu muutoinkin kehittyy.
Jäiden sulamista ja vetouisteluelämyksiä odotellessa
Juha Pölkki

NÄSIN UISTELU 2007-2008
Lähes kaikkea on Näsin Uistelussa koettu; äärimmäiset sääolosuhteet, veneen kaatuminen, kilpailun peruuttaminen, monet eri
kilpailukeskukset ja lukematon joukko muita ilmiöitä, miellyttäviä
ja ikäviäkin. Kaikesta on selvitty ja kokemusta vetouistelukilpailun
järjestämisestä on seuralle kertynyt melkoisesti.
Tämän rohkaisemana uskallusta uuteen löytyi jälleen vuoden
2007 kilpailuun; päätimme järjestää historiamme ensimmäisen
Näsin Uistelun yökilpailuna. Kilpailun peruselementithän eivät
sinällään muutu oli kilpailu päivällä tai yöllä, mutta talkooväen
arvelimme joutuvan lujemmalle yökilpailussa. Uudessa on aina
riskinsä ja haasteensa, tosin myös uusia mahdollisuuksiakin.
Vuoden 2007 järjestelyt toimivat hyvin ja ajankohtakin sattui
onnekkaasti hyvälle syönnille. Kalaa nousi kiitettävästi, uistelijat
olivat tyytyväisiä eikä nurinaa korviimme kuulunut sidosryhmiltäkään. Hienoinen pelko järjestelytalkoolaisten vähenemisestä
osoittautui aiheettomaksi, tekijöitä riitti ja löytyipä vielä se takavuosien hauska yhdessäolemisen ja -tekemisen meininki.
Kilpailun kisakeskusrutiinit olivat tuttua puuhaa ja kilpailijat saatiin
vesille ilman murheita. Kilpailukeskus hiljeni odottamaan seuraavaa aamua ja mahtavia saaliita. Aurinkokin vilahti jotta talkoolaisten pakollinen suunnittelupalaveri jatkotoimenpiteistä pystyttiin
pitämään terassilla virvokkeiden nauttimisen lomassa.
Kisakeskus toimi n.klo. 23:00 asti Lapinniemessä jonka jälkeen
”JuhaPölkki-Lines” aloitti reittiliikenteen välillä Lapinniemi-Kukkosaari siirtäen kisakeskuksen henkilöstöineen yö-ajaksi Kukkosaareen, - . . . hieman olivat kelluntavälineet matkustajille hakusessa
mutta siitäkin selvittiin. Saareen siirtyi kymmenkunta talkoolaista
saunomaan ja makkaratulille nauttimaan lähiSiwan kylmätiskistä
löytyneistä antimista, joita oli nopealla päätöksellä hankittu
tarpeeseen.
Sauna lämpesi koko yön ja oli myös ahkerassa käytössä, kivistä
uimarantaa kiroiltiin ja uimalaituria suunniteltiin, nuotiolla puolestaan muisteltiin menneitä, parannettiin maailmaa ja visioitiin tulevaisuutta keskinäisen kehumisen lomassa. Venepoliisitkin kävivät

kutsuttuina istuskelemassa ja nauttimassa kiireettä hyvästä seurasta tarjoilun kera.
Vuorokausi vaihtui huomaamatta sunnuntain pikkutunneiksi ja
yhtäkkiä tuli vierailevalle venevirkavallalle kiire lähteä takaisin
kaupunkiin kun työvuoro oli kuulemma loppumassa - hyvä ettei
lipsahtanut ylitöiden puolelle. Virkatehtäviä eivät ainakaan uisteluveneet aiheuttaneet.
Valvontaveneenä toiminut Mäkisen Mauno poikkesi myös pikkutunneilla yötulille saareen ja pääsi ”kuittailemaan” valvonnan
ohessa pyytämillään kaloilla – sillä saalilla olisi sijoittunut varsinaisessa kilpailussa melko kärkeen!
Majoituskapasiteettia saaressa oli riittävästi, tarvittaessa isompikin joukko olisi mahtunut helposti seljälleen. Laavu, kalamaja
ja sauna olivat käytössä, makuupaikkoja riitti valittavaksi asti.
Kesäyö oli hieman koleahko, etenkin kun ei nukkumisvarusteita
liiemmin mukana ollut tapahtuman ”Extempore” luonteesta johtuen. Muutaman tunnin huilauksen vuoksi ei kalamajaankaan
tulia kukaan viitsinyt tehdä, jäljestäpäin joku kyllä oli sitä mieltä
että olisi kannattanut . . . !
Hyvissä ajoin ennen kuutta joukko könysi enemmän tai vähemmän hyväkuntoisena jaloilleen valmiina siivoamaan jälkensä saa-

resta ja siirtämään kipailukeskuksen takaisin kaupunkiin. JP-L
veneyhtiö hoiti jälleen kiitettävästi kuljetuksen takaisin Lapinniemeen, ja niinpä kisakeskus kaikkine palveluineen oli toimintakunnossa hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kilpailijan paluuta.
Aamun tunnelmat kisakeskuksessa olivat väsyneitä mutta tyytyväisiä.
Kilpailijoilla oli ollut yöllä niin paljon vesillä tapahtumia että Kukkosaareen tulille – saatikka saunaan - ei yksikään kilpailija malttanut
pistäytyä vaikka tästä mahdollisuudesta kilpailijoita muistutettiin
monesti kipparikokouksessa.
Näsin Uistelu 2007 oli ilmeisen onnistunut tapahtuma. Suuret kiitokset Teille kaikille jotka osallistuitte tekemiseen ja aikaansaitte
onnistuneen 2007 Näsin Uistelun. Merkitkääpä kalenteriinne
5-6.7.2008 klo. 21:00 – 08:00, Näsin Uistelu 2008 järjestetään
silloin jälleen yökilpailuna ja aikomuksena on noudattaa hyväksi
havaittua kesän 2007 mallia.
Tule mukaan viettämään yhteistä laatuaikaa Kukkosaareen, siinä sivussa hoituu Näsin Uistelun talkoohommatkin. Kutsu
koskee jokaista seuramme jäsentä. Tervetuloa mukaan!
Jyrki Läärä, kilpailujohtaja

Viime syksyn Pihlajaveden reissulla pääsivät kaikki osanottajat
lohikalan makuun. Tässä Mauno Mäkisen venekunnan näyte.

SEURAN MESTARUUSKILPAILU 2007
Jäsenistön toivomuksesta
seuran mestaruuscup eli
Näsi-cup supistettiin
vuonna 2007 yhteen ainoaan kilpailuun, joka sai
siis seuran mestaruuskilpailun arvon. Tapahtumassa yhdistettiin rento
yhdessäolo ja uistelukilpailu. Ennen kilpailua grillailtiin ja saunottiin sekä
seurusteltiin laavulla muutaman tunnin ajan ennen tositoimiin
siirtymistä. Illaksi selkiintynyt sää loi hyvät puitteet seurustelulle,
mutta ajoi kuhat syvemmälle. Siksipä niiden tavoittaminen osoittautui odotettua vaikeammaksi eikä yhdelläkään venekunnista
ollut yhtä mittakuhaa enempää saaliissaan. Kilpailu käytiin Näsin
Uistelu 2007:n säännöillä eli pisteytettynä suurin kala voitti kilpailun. Seuran mestaruuden 2007 voitti Teuvo Koskinen, joka siis
uusi mestaruutensa viime vuodelta.

HORNAVAN 24-31.8.2008
Tämän kesän toiseksi retkikohteeksi valikoitui vaihtelun halun
vuoksi hieman eksoottisempi kohde Pohjois-Ruotsista, nimittäin
Hornavan-järvi. Hornavan on pitkänmallinen suuri (250km2) ja
syvä (225m) tunturimaisemien ympäröimä järvi. Järvessä on istutuksin tuetut luonnonkannat taimenta ja rautua. 1980-90 -luvulla
järveen istutettiin myös saimaanlohta, joka kasvoi hyvin suurimman saaliiksi saadun yksilön painaessa 17,5kg.
Majapaikkamme on pitkänomaisen luode-kaakkosuuntaisen
järven luoteisosassa Arjeplågin kunnassa Jäkkvikin kylässä,
johon tulee Tampereelta Tornion kautta ajaen matkaa noin
1100km eli saman verran kuin Inarin Partakkoon v.2006 reissulla.
Vaikka Jäkkvik sijaitseekin Ruotsin poikki kulkevan ns. Hopeatien
(Silvervägen) varrella niin Bustereillakin voinee matkaan lähteä.

Majoitus on järjestetty 10 ja 5 hengen mökeissä Kyrkans Fjällgård
-nimisessä majoituskohteessa, joka on kyseisen järven rannalla.
Ruotsalaiset vetouistelijat kalastavat Hornavanilla paljon mm.
värikkäillä Bombereilla, Tomiceilla ja Apexeilla. Myös täkyraksia
saa käyttää, mutta täkyjen täytyy olla pakastettuja kalatautien
leviämisen ehkäisemiseksi. Hornavanilla saa käyttää maksimissaan vain kuutta vapaa per venekunta, mutta sekin riittää hyvin.

Jäkkvik on Hornavanin luoteiskulmalla oleva pikkukylä. Paikallisten uistelijoiden merkitsemät rautupaikat punaisella.

”Tiuran mannekiini” Juha Pölkki ja Ali Lattunen. Lohet 15.130kg
ja 8.090kg Luvialta kesäkuussa 2007.

TAPAHTUMAKALENTERI 2008
Näsin Uistajien tapahtumakalenterissa on taas valinnan varaa
jokaiselle. Tapahtumien järjestelyvastuuta on ilahduttavasti saatu
jaettua entistä useammalle henkilölle, jolloin tapahtumien laatu
paranee varmasti entisestään. Pari tapahtumaa - kuhapilkki ja
Nässyn syyskisa - on pudotettu pois, mutta tilalle on tullut uusia
tapahtumia. Mm. pilkkikilpailussa tavoitellaan nyt entistä suurempia saaliita mereltä, mikäli jäätilanne sallii.
Kesällä järjestetään seuran historian ensimmäinen retki Suomen
rajojen ulkopuolelle Pohjois-Ruotsiin. Ruotsin syvin järvi Hornavan (221m) houkuttelee komeine maisemineen, taimenineen ja
rautuineen. Toinen retkikohde on sama kuin viime vuonna: Saimaan Pihlajavesi ja Lehtosen lomamökit. Lisäksi tehdään yhden
päivän retki Luvialle.
Seuran mestaruuskilpailua jatketaan yhden päivän tapahtumana,
johon seura panostaa erityisesti sekä eväiden että palkintojen
osalta. Tulevana kesänä kilpaillaan ensimmäistä kertaa myös
suurimmista kaloista koko kauden kestävänä kilpailuna. Tästä
kilpailusta enemmän sivulla 2.
Kaikissa kilpailutapahtumissa ja talkoissa on tarjolla evästä
seuran puolesta.
la 8.3.2008 klo 5:30 Näsin Uistajien pilkkimestaruuskilpailu
Kokoontuminen
Pirkanmaan
Uuden Panimon
(PUP) pihassa
PERUTTU
HUONON
JÄÄNokialla. Kohde päätetään jäätilanteen mukaan. Ensisijaisesti
TILANTEEN
VUOKSI!
pyritään kimppakyydillä
merelle.
Varmista lopullinen kohde
Mauno Mäkiseltä viimeistään edellisenä iltana p. 040 588 3543.
pe 14.3.2008 klo 19 Kalamiesilta Olutravintola Konttorin saunalla (Osoite Verkatehtaankatu 5)
Kalamiesilta ja viime vuotiseen malliin. Ohjelmassa valokuvaja videoesityksiä sekä sauna. Pyyhkeet käytössä ravintolan puo-

lesta. Omien juomien nauttiminen saunatiloissa on kielletty. Riittää kun tuot itsesi paikalle. Lisätietoja Jyrki Läärältä p. 050 561
1045.
ti 29.4.2008 klo 18 Sääntömääräinen kevätkokous Plevnan
mallaskabinetissa
Sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset kuulumiset. Tarjolla kahvit
+pullat
to 8.5.2008 klo 18 Häme-cup -postitus Kaukajärven vapaaaikatalolla
Lisätietoja Juha Junnolta p. 041 507 4220.
la 17.5.2008 klo 10 Kukkosaaren tukikohtatalkoot
Kevään siivous- ja kunnostushommia. Evästä seuran puolesta.
Lisätietoja saa Jari Ylijoelta, p. 0400 620 587.
la 24.5.2008 klo 9 Lohikisa säästä riippuen joko Luvian kalasatamassa tai Näsijärvellä Kukkosaaressa
Mahdollista on myös kisan siirtäminen huonon lauantaisään sattuessa sunnuntaille, jos silloin on luvassa parempaa keliä ja
merelle pääseminen helpottuu. Tarkista paikka viimeistään edellisenä päivänä Jussi Lehtoselta p. 0400 630 607.
su 8.6.2008 klo 8:30 Retki Riihimäen erämessuille
Kokoontuminen Lahdesjärven ABC:lla klo 8:30, josta lähdetään
kimppakyydillä. Seura tarjoaa sisäänpääsyn porukassa lähteville.
la-su 5-6.7.2008 klo 21-08 Näsin Uistelu 2008
Näsin Uistelu jatkaa yöuisteluna. Järjestäjät paikalle klo 17.00.
Yöpalaa tarjolla Kukkosaaressa. Lisätietoja antaa Juha Pölkki p.
040 566 6584.
la 19.7.2008 klo 15-01 Näsin Uistajien mestaruusuistelu 2008
Tässä tapahtumassa yhdistetään vapaamuotoinen hauskanpito
ja vetouistelu. Ilmoittautuminen Kukkosaaressa viimeistään klo

15. Tämän jälkeen runsas grilliateria ja sauna. Seuran mestaruuskilpailu klo 18-01. Kisan jälkeen palkintojen jako ja yöpala.
Saunankin voi taas lämmittää. Lisätietoja antaa Ali Lattunen p.
040 508 6142.
ti 19.8.2008 Täkytalkoot
Kysy paikka ja kellonaika Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.
su-su 24-31.8.2008 Seuraretki Hornavan, Ruotsi
Seuraretki Pohjois-Ruotsin erämaahan Ruotsin syvimmälle järvelle. Kalasto taimenta ja rautua. Majoituspaikka Kyrkans Fjällgård Jäkkvikissä Hornavan-järven rannalla. Majoituspaikkoja
10+5 ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kesäkuun alkuun mennessä ei ole tullut yli 10 ilmoittautumista, pienemmän 5 hengen
mökin varaus perutaan, Lisätietoja antaa Ali Lattunen p. 040 508
6142.
to-su 16-19.10.2008 Seuraretki Saimaan Pihlajavedelle
Majoituspaikka Lehtolan lomamökit Oy, Kiviapaja. Rajoitettu paikkamäärä 8+8 - paikat menevät ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset Marko Lehtoselle p. 040 779 0655. Mikäli elokuun loppuun mennessä ei ole tullut yli 8 ilmoittautumista, toisen
mökin varaus perutaan. Varaus alkaa torstai-iltapäivällä klo 15.
27.10.-2.11.2008 Airiston lomaosakeviikko
Lisätietoja toisaalta tästä lehdestä ja Juha Junnolta p. 041 507
4220.
pe 28.11.2008 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 kahvi- ja pullatarjoilu.
Alkoholijuomia on myös mahdollista nauttia omaan laskuun. Asialistalla ovat sääntömääräiset asiat ja kauden yhteenveto. Virallinen kokous päättyy klo 21:00, jonka jälkeen pikkujoulut jatkuvat.

NÄSIN UISTAJAT RY:N TOIMIHENKILÖT 2008
Hallitus:
Puheenjohtaja: Juha Pölkki
Varapuheenjohtaja: Jyrki Läärä
Jäsenet: Erkki Isoaho, Marko Lehtonen, Jussi Lehtonen, Mauno
Mäkinen, Ali Lattunen, Jukka Laitinen (varajäsen)
Muut toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja: Juha Junno
Sihteeri, jäsenasiainhoitaja, webmaster: Ali Lattunen
Häme-cup edustajat: Juha Pölkki ja Marko Lehtonen (varaedustaja)
LAHNALA on Tampereen
satamatoimiston vieressä
Naistenlahdessa sijaitseva
kalastajien ja veneilijöiden
huoltorakennus. Lahnalassa
on perkuupöytä, roska-astiat,
jääpalakone ja WC. Näsin Uistajat on tehnyt Tampereen
kaupungin kanssa sopimuksen Lahnalan ja sen välittömän ympäristön siistimisestä veneilykauden aikana. Siistimistä on tehty talkootyönä viikoittain jo kahtena aiempana kesänä ja se on ollut
hyvin vaivatonta, sillä tilan käyttäjät ovat pitäneet sen itse ohjeiden mukaisesti siistissä kunnossa. Seuran siistimistyöstä saama
korvaus vastaa osapuilleen tukikohtasaaren vuokraa ja lisäksi
kaupungilta saadaan laiturinrakennustarpeet, joten sopimus on
seuralle merkittävä. Lahnalan ovi on auki satamatoimiston aukioloaikoina. Muina aikoina sisäänpääsyyn tarvitaan avain, joita
saa Erkki Isoaholta (p. 0400 734 806, Espotel Oy, Kuninkaankatu
21, 5. krs) 15€ panttia vastaan. Viikottaista vuorolistaa pitää yllä
Ali Lattunen (p. 040 508 6142). Lista on nähtävillä myös webbisivuillamme. Kertasiivous viikossa riittää, jolloin aikaa menee
noin 20min. Varaa ajoissa oma vuorosi.

MERIKALASTUSTUKIKOHTA AIRISTOLLA 24-31.10.2008
Juha Junno

Näsin Uistajat on vuokrannut Airistolta Suomen Lomapörssi
Oy:ltä yhteistyösopimuksen kautta kalakämpän kaikilla mukavuuksilla.
Kohde: Airiston KUUNARI huoneisto / 68 m2- 6hlö
Vuokra-aika: 24. - 31.10.2008
Maksut: Jäsenet 30 € / 2 vrk, lisävuorokaudet 10 €,
ei jäsenet 40 € / 2vrk ,lisävuorokaudet 15 €,
alle 16v 15 € / 2 vrk , lisävuorokaudet 5 €.
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 muistettava palauttaa avain vastaanottoon.
Jos saapuu kohteeseen klo 20 jälkeen, on avaimen luovuttamisesta sovittava vastaanotossa p. 02 4581 300.
Maksaminen: Seuran pankkitilinro Nordea 145730 - 101980.
Maksa osuutesi seuralle mahdollisimman pian!

MAURITIUS HELMIKUUSSA 2008
Marko Lehtonen

Kuvassa Black Marlin 400 lbs (väsyttäjä Timo Lehtonen, kuvassa
vasemmalla) ja Blue Marlin 253 lbs (väsyttäjä allekirjoittanut).
Iskivät kiinni yhtäaikaa, veneessä ollutta hässäkkää ei voi sanoin
kuvailla. Timon väsyttäessä Marlinia tuolissa, itse istuin laidalla
vapa telinineessä pyörittäen kampea. Onneksi aallot auttoivat
kelatessani kalaa sisään. Arvioimme väsytysajan noin 30-45min.
Saantipäivä 15.2.08 Black River Mauritius.
Lisäksi Sailsh 85 lbs (väsyttäjä allekirjoittanut) saantipäivä
25.2.08 Black River Mauritius.
Tonnikaloja noin 15 kpl 25-5 lbs (yhteismäärä kolmelta reissulta)
ansaitsee lempinimen “voimakas taskuraketti”.

KUKKOSAAREN LUKOT JA AVAIMET UUSITAAN

Kukkosaaren rakennusten lukot vaihdetaan tukikohtatalkoissa 17.
toukokuuta, jonka jälkeen vanhoilla avaimilla ei enää pääse
sisälle. Vanhan avaimen voi vaihtaa veloituksetta uuteen joko
kalamiesillassa, kevätkokouksessa tai tukikohtatalkoissa. Muulloin avaimen voi vaihtaa 10€ vaihtomaksua vastaan Erkki Isoaholta (p. 0400 734 806, Espotel Oy, Kuninkaankatu 21, 5. krs).
Kokonaan uusia avaimia voi myös lunastaa Erkiltä 15€ avainpanttia vastaan. Yleiset säännöt tukikohtasaaren käytöstä löytyvät seuran webbisivuilta.
UUSI SPORTIA-PEKAN ASIAKASKORTTI
Löydät tähän lehteen liitettynä yhteistyökumppanimme SportiaPekan henkilökohtaisen asiakaskortin, joka oikeuttaa 15% alennukseen kalastustarvikkeista. Kortti käy sekä Sportia-Pekan
Lielahden että Kalevan liikkeissä. Oli jo aika uusia 90-luvulla
jaetut vanhat asiakaskortit, sillä niitä oli paljon seurastamme
eronneilla jäsenillä ja uusilta jäseniltä niitä puuttui. Leikkaa vanha
korttisi kahtia ja hävitä se, sillä se ei enää kelpaa tästä eteenpäin.

Majoitus Pihlajaveden
seuraretkellä on
tasokkaissa Lomalehdon
mökeissä loistavien kalapaikkojen äärellä.

Lisätietoja osoitteesta
http://www.lomalehto.com

Kyrkans Fjällgård, http://www.kyrkansfjallgardjakkvik.com

Näsin Uistajat ry kiittää vuoden 2007
yhteistyökumppaneitaan
Pääyhteistyökumppanimme:
Merimarina Oy
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Muut yhteistyökumppanimme
aakkosjärjestyksessä:
Aki Hyrkkönen Oy
Einhell
Finnpool Oy
Honda Marine
If
JSi-markkinointi Oy
Killin kaivin
Kuljun kartano
Lähihuolto Oy
Löytötavaratalo
Maanrakennus T. Virtanen Oy
Markon kaivin Oy
Merimetso Uistin
Metro-Auto
Nokian NPT Oy
Nordea
Näsijärven kalastusalue
Patajoki & Tarkkala Oy
Pihahuolto Ky
Pirkanmaan Puhdas Sisäilma
Oy
PS-Print Oy
Puukala

Rautasoini Oy
Rolac Oy
Sepen Tuuri
Silver-veneet Oy
SL-Mediat Oy
Sportia Pekka
St1
Subaru
Syscon Automation Oy
Tampereen DDC-tekniikka Oy
Tampereen Kalastusväline Oy
Tampereen Pysäköintitalo Oy
Tampereen Vesi
Teboil
Tintti Uistin
Traktorikaivin Ky
Trolling Tukku
Turtolan Kaivin Oy
Ursuk
Viking Line
Vilkkilän lohi Oy
Visulahti
Voitelukeskus Tonttila Oy
Wirtgen Finland Oy

Strenin siimaa
myytävänä
Näsin Uistajat myy jäsenilleen yhteistyökumppaninsa kautta hankittua
kullan väristä Strenin 0.40
mm siimaa hintaan
25€/2200m rulla (Ovh
79€/rulla). Rullia on 20
kpl. Ostorajoitus on kaksi
rullaa per jäsen. Siimakauppaa hoitaa Jukka Laitinen p. 040 518 1098.

