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Teksti Ali Lattunen

Näsin Uistajien jäsenten välinen ”vuoden 
suurin kala” -kilpailu jatkuu myös vuonna 
2009. Nyt mukana on viisi sarjaa ja kilpai-
luun hyväksytään kaikilla vapavälineillä 
saadut kalat. Sarjat ovat: 
1) merilohi/meritaimen/kirjolohi,
2) järvilohi/järvitaimen/nieriä/kirjolohi,
3) kuha,
4) hauki ja
5) ahven.

Kilpailuun voi osallistua joko täyttämällä 
s a a l i s i l m o i t u s l o m a k k e e n  
(www.nasinuistajat./saalisilmoitus.html), 
lähettämällä sähköpostin osoitteeseen 
ali.lattunen@gmail.com, multimediavies-
tin numeroon 040 508 6142 tai kirjeen 
osoitteeseen Ali Lattunen, Piippotie 3, 
33470 Ylöjärvi.

Saalisilmoituksessa tulee olla mukana 
seuraavat pakolliset tiedot (puutteelliset 
ilmoitukset eivät osallistu kilpailuun): 

Yhteistyössä:

VUODEN SUURIN KALA -KILPAILU 

1) kalan saaja(t), 
2) kalalaji, 
3) kalan paino, 
4) kalan pituus, 
5) saantipaikka, 
6) saantiaika,
7) pyyntitapa ja 
8) kuva. 

Pyyntitapana hyväksytään aktiiviset vapaka-
lastusmenetelmät Suomen valtakunnanrajo-
jen sisäpuolella. Kunkin sarjan painoltaan 
suurin kala palkitaan kevään 2010 kalamiesil-
lassa. Pääpalkinto (isot plaanarikelkat) arvo-
taan samoin kalamiesillassa kaikkien kalan 
ilmoittaneiden kesken (max yksi arpa per 
jäsen). Jokainen kalan ilmoittanut saa Meri-
metso-vaapun, jotka jaetaan kevään 2010 
kalamiesillassa (max yksi vaappu per jäsen). 
Vaappuja ei postiteta. 

Kilpailuaika on 1.1.-31.12.2009. Kilpailun 
ranking-tilasto ja tarkemmat säännöt ovat 
seuran webbisivuilla.

Kiitämme ja onnittelemme vuonna 2008 kalan 
ilmoittaneita. 

Vuoden 2008 kilpailun kovasta tasosta 
kertoo se, että Jari Ylijoki ja Kari Bremer 
jäivät 15kg merilohella sarjansa hopealle. 
Näin hieno kala ansaitsee kuitenkin tulla 
esitellyksi erikseen.



Arvoisat jäsenet

Näsin Uistajien alkanut vuosi on tuonut 
muutamia muutoksia niin seuran toi-
mihenkilöihin kuin myös seuratyöhön. 
Hallituksen toimihenkilöt ovat osittain 
vaihtaneet vastuualueitaan ja niin 
puheenjohtaja kuin myös sihteeri ovat 
uusia tehtävissään. Sinällään hallituksen 
jäsenet ovat pitkälti samat kuin edel-
tävinä vuosina, joten laajaa kokemusta 
seuratoiminnan pyörittämiseen löytyy.

Viime vuosina aloitettu aktiivinen seura-
tapahtumien järjestäminen jatkuu. Niiden 
lista on jälleen kasvanut ja tähän seu-
ralehteen olemme koonneet ne kaikki ja 
toivomme mahdollisimman monen seura-
jäsenen osallistumista tapahtumiin. Tar-
jontaa on moneen makuun kuten mm. 
kalaruoka- ja kelahuoltokurssi sekä eri-
laiset seuraretket osoittavat.

Seuran jäsenten välinen Merimetso-cup, 
eli kilpailu kauden aikana saaduista suu-
rimmista kaloista saa jatkoa. Se laaje-
nee niin kilpailukalojen osalta kuin myös 
kalastustapojen. Nyt mukaan kelpuute-
taan kaikki vapakalastusvälinein Suo-

mesta saadut kilpailukalat, joiden lajimäärää 
on myös kasvatettu. Tarkemmat säännöt löy-
tyvät tämän seurajulkaisun sivuilta ja myös 
seuran nettisivuilta.

Näsin Uistelu kerää jälleen Pirkanmaan 
vetouisteluvaliot Näsijärvelle heinäkuun 4.-5. 
päivä. Yöuisteluna pidettävä tapahtuma tuo 
kilpailijoille mieleenpainuvia elämyksiä sekä 
suuria kuhia. Samalla se asettaa seuralle, 
siis meille tavallista enemmän vaatimuksia 
sujuvan tapahtuman järjestämiseksi. Pidän 
tätä asiaa yhtenä seuramme alkavan uiste-
lukauden päätavoitteena.     

Uutena Näsin Uistajien hallituksen puheen-
johtajana toivotan myös uudet seuraamme 
liittyneet jäsenet tervetulleeksi osallistumaan 
aktiivisesti Näsin Uistajien toimintaan. 

Jussi Lehtonen, pj

Kalastusaforismi

Kymmenen vuoden päästä aion istua 
täällä katsellen maitani. 
Toivon kirjoittavani kirjoja, mutta ellen, 
istun lammikkoni äärellä kalastaen
lasteni kanssa. 
Tunnen olevani kaikista onnekkain kaveri. 
John Grisham 

Kannen kuva:
Puheenjohtaja kuvassa vasemmalla 
11.5.1969.

Luupinki on kerran vuodessa ilmestyvä Näsin Uistajat ry:n seuralehti.
Päätoimittaja: Ali Lattunen, p. 040 508 6142.
Paino: Tampereen Offsetpalvelu Oy

Arvaa kansikuvan kuhan paino. Lähimmäksi 
arvannut palkitaan kalamiesillassa 20.3. 
yllätyspalkinnolla. Vastaukset sihteerille 
(laitijuk@gmail.com tai tekstiviestillä p. 040 518 
1098) tai paikan päällä kalamiesillassa.



Vuoden 2008 suurin kala -kilpailu eli Meri-
metso-cup oli lähes tyystin yhden miehen 
show. Kun muut keskittyivät valittelemaan 
sateisen kesän huonoja saaliita, Mauno 
Mäkinen kiskoi kalaa ranteet paukkuen. 
Maunon suoran katkaisi vain Marko Leh-
tonen mahtavalla merilohellaan. Ensim-
mäisen Merimetso-cupin taso oli ainakin 
voittokalojen osalta kerrassaan huikea!

Alla sarjojen tulokset. Kaikista kaloista on 

kuvat seuran webbisivuilla. Merimetso-cup 
jatkuu myös vuonna 2009. Katso säännöt 
ja osallistumisohjeet tämän lehden ensim-
mäiseltä aukeamalta. Toivomme runsasta 
osanottoa.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 
kalamiesillassa 20.3. isot plaanarikelkat. 
Lisäksi sarjojen voittajat palkitaan lahjakor-
tilla ja jokainen kalan ilmoittanut saa erikois-
väreihin maalatun Merimetso-uistimen.

Teksti Ali Lattunen, kuvat sarjojen voittajat

1. Marko Lehtonen, M.Kaitsalo, 17500g (ML), 118cm, 11.7.2008, Teno, 
Piltamo, viehevalmistaja: M.Kaitsalo, Nuorgam
2. Jari Ylijoki, Kari Bremer, 15000g (ML), 120cm, 12.6.2008, Tornionjoki, Joonas (kelta-
punainen)
3. Mauno Mäkinen, 9000g (ML), 92,5cm, 17.5.2008, Luvian kalasatamasta länteen 
30km, Iso-Tiura, kelta-vihreä teippi
4. Mauno Mäkinen, 8000g (ML), 90cm, 10.5.2008 klo 17:30, Luvian kalasatamasta 
länteen 30km, Koston Iso-Jorma, pienempi lohi samalla reissulla 3300g
5. Mauno Mäkinen, 4700g (ML), 76,5cm, 3.5.2008 klo 17:30, Luvian kalasatamasta 
länteen 30km, Sini-violettiraidallinen Iso-Tiura

Merilohi/meritaimensarja

Merimetso-cup 2008 oli Maunon oma show



Järvilohi/järvitaimensarja

1. Mauno Mäkinen, 4000g (JL), 
69cm, 7.11.2008 klo 14:00, 
Kokonselkä, Saimaa, Punahup-
puinen salakkaraksi pikkupai-
nolla
2. Jukka Laitinen, Janne Tamminen, 
1500g (JT), 51cm, 18.10.2008, Kokon-
selkä, Pihlajavesi, Rapala Rattlin’ Rap

Kuhasarja
1. Mauno Mäkinen, 6900g, 
87cm, 27.9.2008, Pori
2. Mauno Mäkinen, 5000g, 78cm, 
15.7.2008, Kulovesi, AL-Uljas, iso 
malli, väri tiili
3. Ali Lattunen, 2750g, 65cm, 
12.6.2008 klo 19:45, Kyrösjärvi, Meri-
metso, 40 g painon takaa plaanarista
4. Pölkki Juha, 2480g, 64cm, 
7.6.2008 klo 23:00, Näsijärvi, Meri-
metso musta/hopea punaiset pilkut, 
40 g painon takaa plaanarista

1. Mauno Mäkinen, 11360g, 
118cm, 15.6.2008, Virtain 
Oikanselkä, AL-Uljas, 
sinikromi
2. Ali Lattunen, 5930g, 102cm, 
20.6.2008 klo 07:15, Kolima, 
Merimetso, keltainen + mustat 
raidat, takila 19ft

Haukisarja



TAPAHTUMAKALENTERI 2009
Teksti Ali Lattunen

Vuoden 2009 tapahtumakalenterissa on 
monien tuttujen ja perinteisten tapahtu-
mien lisäksi pari uutta tapahtumaa heti 
kevättalveksi. Molemmat uudet tapahtu-
mat ovat koulutustapahtumia, jotka kartut-
tavat osallistujien kädentaitoja. Toisessa 

MAALISKUU

8.3.2009 klo 05:30 Näsin Uistajien 
meripilkkikilpailu
Kokoontuminen Nokian Panimon pihassa 
Nokialla. Kohde päätetään jäätilanteen 
mukaan. Ensisijaisesti pyritään kimp-
pakyydillä merelle. Varmista lopullinen 
kohde viimeistään edellisenä iltana 
Mauno Mäkiseltä p. 040 588 3543.

20.3.2009 klo 18:00
Kalamiesilta/kelanhuoltokurssi
Plevnan Mallaskabinetti
Kalamiesilta aloitetaan Merimetso-cupin 
palkintojenjaolla ja pääpalkinnon arvon-
nalla. Sen jälkeen jatketaan Vesa Hakalan 
ohjaamalla kelanhuoltokurssilla. Opetus-
kelat ovat Abu Ambassadeur 7000 ja 
Penn 320 Gti. Ota mukaasi oma kela ja 
pientyökaluja. Yleisimpiä varaosia on saa-
tavilla omakustannushintaan. Kahvi- ja 
pullatarjoilu. Kalamiesilta jatkuu tämän jäl-
keen vapaamuotoisella illanvietolla. Yhte-
yshenkilö Jyrki Läärä 050 561 1045.

HUHTIKUU

22.4.2009 klo 17:00-20:00
Kalaruokien valmistuskurssi
Koulukatu 18
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kolme 
naisoppilasta pitävät Näsin Uistajille oppi-
lastyönään käytännön kalaruokakurssin. 
Valmistamme opetuskeittiössä kolme ruo-
kalajia: kuhapannu, lohiwrap ja haukea 

itämaisittain. Yhteyshenkilö Ali Lattunen p. 
040 508 6142. Viisitoista ensimmäistä ilmoit-
tautujaa mahtuu mukaan.

28.4.2009 klo 18:00
Kevätkokous
Plevnan Mallaskabinetti

TOUKOKUU

7.5.2009 klo 18:00
Häme-cup -postitus
Kaukajärven vapaa-aikatalo, Käätykatu8
Yhteyshenkilö Juha Junno 041 507 4220.

16.5.2009 klo 9:00
Lohikisa Luvialla
Kuivalahti, kalasatama Pujontien 
päässä
Kisan siirtäminen sunnuntaille on mahdol-
lista, mikäli lauantaina on huono merisää. 
Tarkista tilanne viimeistään edellisenä iltana 
Jussi Lehtoselta p. 0400 630 607.

24.5.2009 klo 10:00
Kukkosaaren virallinen kesänavaus
Kukkosaari
Pihapiiri ja rakennukset siistitään kesäkun-
toon. Sitten lämmitetään sauna. Yhteyshen-
kilö Juha Pölkki p. 040 566 6584.

HEINÄKUU

4-5.7.2009 klo 21:00 - 08:00
Näsin Uistelu 2009
Holiday Club Tampereen Kylpylä

harjoitellaan käytännössä uistelukelojen 
huoltoa ja korjausta, toisessa kalaruokien 
valmistusta.

Kaikki tapahtumat ovat myös seuran web-
bisivuilla, nyt Google-kalenterin muodossa. 
Kaikista mahdollisista muutoksista ja lisä-
yksistä tiedotetaan sen kautta.



Jo kolmas Näsin Uistelu yökisana. Järjes-
täjille yöpalaa tarjolla Kukkosaaressa. Jär-
jestäjät paikalle klo 18:00. Yhteyshenkilö 
Jyrki Läärä p. 050 561 1045.

18.7.2009 klo 15:00 - 01:00
Näsin Uistajien mestaruusuistelu
Kukkosaari
Ilmoittautuminen Kukkosaaressa klo 15:00. 
Tämän jälkeen grilliateria ja sauna. Kilpailu 
alkaa klo 18:00 ja päättyy 01:00. Runsaat 
palkinnot. Yhteyshenkilö Ali Lattunen p. 
040 508 6142.

ELOKUU

21-29.8.2009
Seuraretki Inarijärvelle.
Majoituskohdetta ei ollut vielä päätetty 
tämän lehden mennessä painoon. Katso 
tuorein tieto webbikalenterista. Yhteyshen-
kilö Juha Junno 041 507 4220.

SYYSKUU

11-13.9.2009
Kuhankalastusretki Poriin
Ärholma, HeKan mökki
Sijainti noin 30km Porista luoteeseen, 
Reposaaren lähellä (11km), Pihlajalahden 
rannalla. Rajoitettu majoituskapasiteetti. 
Yhteyshenkilö Mauno Mäkinen p.040 588 
3543.

LOKAKUU

8-11.10.2009
Seuraretki Puulalle
Hirvensalmi, Väisälänsaari, mökki 
Jänisniementien päässä
Parin vuoden tauon jälkeen palataan 
seuraretkellä Puulavedelle. Sama mökki, 
rajoitettu kapasiteetti. Yhteyshenkilö Ali Lat-
tunen p. 040 508 6142.

24-31.10.2009
Airiston lomaosakeviikko
Tarkemmat tiedot näkyvät tässä           >>>

MARRASKUU

27.11.2009 klo 19:00
Syyskokous ja pikkujoulut
Plevnan Mallaskabinetti
Sääntömääräinen kokous, jonka jälkeen 
vapaamuotoiset jatkot.

AIRISTON LOMAOSAKEVIIKKO
Teksti Juha Junno

Yhteyshenkilö:
Juha Junno p. 041 507 4220.

Maksut: 
Fregatti-huoneisto (54 m2, 2+2 henkilöä),
jäsenet 30€/2vrk, lisävuorokaudet 10€
Ei jäsenet 40€/2vrk, lisävuorokaudet 15€
Alle 16v 15€/2vrk, lisävuorokaudet 5€
Maksu Näsin Uistajien tilille Nordea 
145730 - 101980.

Varausehdot:
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 p. 
02 4581 300.

Kalastusluvat:
Hangan kalastuskunta, yhtenäislupa-
alue, Eero Saarinen p. 0500 823 526, 
tiedot ja kartat: www.personal.inet./
yhdistys/hankavaaramaa, tilinumero 540 
542 - 410 787.

Stormälo/Lilmälo-luvat hotellin vastaan-
otosta.
Prosdvik (1000 ha lossiväylältä länteen)
Aulis Ponsimo p. 02 465 4177, 5€/vrk/
hlö, tilinumero 440 610 - 490 29.



Teksti ja kuvat Ali Lattunen

Kautta historian ensimmäisen ulkomaille 
suuntautuneen Näsin Uistajien seuraretken 
kohde oli Hornavan Pohjois-Ruotsissa. Joku 
saattaa ihmetellä miksi tällainen oudompi 
kohde valikoitui retkikohteeksi, olisivathan 
etelaisemmän Ruotsin kuuluisammat lohi-
vedet, Vänern ja Vättern, olleet suomalai-
sille paremmin ennalta tuttuja ja tunnettuja 
hyvistä saaliistaan. Selkeää vastausta 
tuohon ei ole, Hornavan vaan tuntui hyvältä 
ja eksoottiselta idealta erämaisuutensa 
vuoksi. Eikä se tässä suhteessa tuottanut 
kävijöilleen pettymystä.

Kohteen eksoottisuus aiheutti kenties sen, 
ettei reissuun lähtijöitä ollut ruuhkaksi asti. 
Eipä kyllä ole ollut lähempänäkään oleviin 
retkikohteisiin. Joka tapauksessa ennen 
lähtöä kävi selväksi, ettei reissuun tarvita 
yhtä venettä ja autoa enempää kalustoa. 
Tiimiksi seuloitui lopulta venekunta 
Lattunen-Pölkki-Laitinen.

Matka alkoi alkuiltapäivällä Ylöjärveltä poh-
joiseen hyvissä iliksissä sääennusteista 
huolimatta. Kolmeen pekkaan ajaen noin 
1050km matka taittui reilussa 13 tunnissa 
taukoineen. Perillä sumuisessa Jäkkvikin 
kylässä Napapiirin tuntumassa olimme 
aamuvarhaisella. Ensimmäinen, ja onneksi 
reissun ainoa, ikävä yllätys kohtasi meitä 
heti alussa. Jostain syystä, tiuhasta sähkö-
postitse käymästämme keskustelusta huo-
limatta, mökkimme varaus oli merkitty 
alkamaan vääränä päivänä - vasta huo-
menna. Onnellisesti kuitenkin meille järjes-
tyi varamajoitus ensimmäiseksi päiväksi ja 
pääsimme nukkumaan univelat pois.

Herättyämme laskimme veneen aivan majoi-
tuspaikan vieressä sijaitsevalta luonnon-
rampilta kristallinkirkkaaseen veteen ja 
laitoimme varusteita kuntoon. Kyrkans Fjäll-
gård sijaitsee aivan erinomaisella paikalla 

lähellä parhaita kalapaikkoja, mutta silti 
suojaisessa lahdenpoukamassa. Lisäksi 
kyläkauppa on kävelymatkan päässä. 
Tuosta kaupasta saimme myös kalastus-
luvat.

Ensimmäisenä kalastusiltapäivänä järvi 
näytti meille heti ettei sieltä aivan niin 
vain oteta kalaa. Tuloksena oli heti tyylipuh-
das nolla. Huolimatta mahtavista syvyys-
lukemista, saimme ensimmäisenä päivänä 
tukun tukevia pohjatärppejäkin. Pohja 
nousi paikka paikoin hyvinkin jyrkästi ja 
aiheutti viehemenetyksiä. Huomasimme 
kirkkaankeltaisen Inari-laukaisijan näkyvän 
vielä 24 jalan syvyydestä, joten nuo pohja-
tärpit olisi voinut jopa nähdä.

Hornavan 24-31.8.2008



Vasta ensimmäisenä kokonaisena kalas-
tuspäivänä aloimme saada kontakteja 
kaloihin kun löysimme lupaavia syöttika-
laparvia, joskin hyvin syvältä. Olimme 
ennen reissua käyneet sähköpostikes-
kustelua ahkeran ruotsalaisen Hornavan-
kävijän, Lennart Petterssonin, kanssa ja 
kalaparvet löytyivät juuri hänen osoitta-
miltaan paikoilta. Ensimmäinen mittakala 
iski selälle pistävän saariryhmän kärjestä, 
mistä saimme lopulta koko reissun aikana 
useimmat kalatapahtumamme. Kala oli 
pullea taimen, joka erehtyi jesseteipillä nis-
kasta uimaan viritettyyn vihreään Tomiciin. 
Päivän toinen mittakala oli kaunis rautu, 
joka taasen söi syvällä takilassa tarjoiltua 
Tintti Järväriä. Ihan tyydyttävä alku.

Tässä välissä täytyy uhrata yksi kappale 
järven ja sitä ympäröivien maisemien ylis-

tämiselle. Hornavan on maisemiltaan kau-
nein ja erämaisin järvi, millä kirjoittaja on 
koskaan kalastanut. Viikon aikana nähdyt 
toiset veneet mahtuvat yhden käden sor-
miin. Asutusta ei 60-70km pitkän järven poh-
joispään rannoilla ole käytännössä lainkaan. 
Ranta on karua: kivikkoa ja kalliopenkkoja, 
ei juurikaan kaisloja tai muuta vesikasvil-
lisuutta, lyhytkasvuisia havupuita. Järveä 
ympäröivät tunturit, joista osassa oli elokuun 
lopulla lumipeite huipullaan. Komeimmalla 
paikalla Svartbergetin kohdalla pystysuora 
kallioseinä nousee 100m korkeuteen ran-
nasta. Svartbergetin huipulta löytyi kos-
teahko notkelma, jossa oli niin paljon 
mustikoita että niitä olisi voinut - vain vähän 
liioitellen - melkein kauhoa ämpärillä. Ruot-
salainen kallio ansaitsee muuten siinä mie-
lessä erityismaininnan, että se on varsin 
vieheystävällistä. Se nimittäin murenee hyvin 
helposti ja luopuu siksi pohjatärpeissä koti-
maista kalliota helpommin kiinni jääneistä 
vieheistä.

Vaikka sää oli jo mennessämme sateisen 
puoleinen, matalapaine vain syveni ja pysäh-
tyi loppuviikoksi kohdallemme. Kalat eivät 
tästä oikein pitäneet ja saimmekin tyytyä tyy-
pillisesti yhteen lohikalaan päivässä, mikä 
tietysti piti jännitystä yllä ja kalanmakua 
suussa. Varsinaista ottipeliä ei osumien 
vähyyden vuoksi löytynyt; kaloja tuli sekä 
pelleillä että rakseilla, sekä levyn takaa 
että ilman. Suuret +5kg taimenet jäivät tällä 
kertaa saamatta, mutta uskomme järvessä 
todella olevan potentiaalia kunhan olosuh-
teet sattuvat paremmin kohdalleen. Jär-
vessä myös näyttää olevan ranta-alueilla 
huomattavan järeää ahventa. Haukiin emme 
onneksi saaneet koko viikon aikana kon-
taktia vaikka niitäkin siellä kuulemma on, 
enimmäkseen kuitenkin matalammassa ete-
läpäässä. 

Loppuviikon aikana vietimme välillä pitem-
piä ja välillä lyhyempiä päiviä järvellä. Yhden 

Jatkuu seuraavalla sivulla



kerran kävimme 60km päässä Arjeplågissa 
pizzalla ja kalastusvälinekaupassa, josta 
Juha ja Jukka hankkivat sähkökalastusväli-
neitä e-Chip -uistimien muodossa. Kävimme 
myös satamassa tutustumassa paikalliseen 
uisteluvenekalustoon. Illat kuluivat kala-
ruokia laitellessa sekä punaviinin, suola-
keksien, juustojen ja kortinpeluun parissa. 
Saunoimmepa kerran jopa ruotsalaisessa 
saunassa.

Viikko kului siis nopeasti ja mukavasti. Koti-
matkalle päätimme startata aamuvarhai-
sella sunnuntaiaamuna. Menimme ajoissa 
nukkumaan, että ehtisimme edes vähän 
levätä. Ruotsalainen metsästäjäseurue kui-
tenkin päätti puolestamme toisin ja alkoi 
viettää myöhäisiltaa nuotiolla parinkymme-
nen metrin päässä mökistämme - heille ei 
kelvannut oman mökiinsä vieressä ollut nuo-
tiopaikka. Koska sateen vuoksi polttopuita 
kului lämmitellessä hyvää vauhtia, yksi mies 
hakkasi koko ajan halkoja vieressä sijain-
neen puuvajan edustalla. Klonks-klonks-
klap! Klonks-klonks-klonks-klap! Tätä jatkui 
pitkälle aamuyöhön saakka ja meidän suo-
malaisten pinna alkoi kiristyä. Teki mieli 
mennä näyttämään millainen hamara Fis-
karsin kirveessä on. Olimme kuitenkin niin 
väsyneitä ettei tullut lähdettyä Moran kanssa 
kilpasille. Aamulla kellon soidessa punkasta 
kömpi ylös väsyneitä ja kiukkuisia miehiä. 
Jukka ja Ali olivat nukkuneet pari tuntia, 
Juha ei lainkaan.

Kotimatka meni väsymyksestä huolimatta 
hyvin. Matka tuntui lyhyemmältä kuin men-
nessä ja olimme sunnuntai-iltana ajoissa 
perillä. Päätimme käyttää yhden kotiin 
tuodun taimenen siihen, että pitäisimme 
Juhan luona reissun kertaussaunaillan ja 
valmistaisimme kalasta purtavaa. Saunailta 
tulikin pidettyä ja Juha loihti kalasta sellai-
sia herkkuja, että venekunnan vakiokokki 
tuli nimitettyä saman tien.

Reissusta on laaja kuvakavalkadi seuran 
webbisivuilla.

Juha Pölkki ja kaunis rautu syvältä taki-
lasta marjapuuro-Tintillä.

Hornavanin ahven on vaurasta. 
Kuvassa Jukka Laitinen.



Seuraretki Pihlajavedelle 16.10.-19.10.2008
Teksti Jukka Laitinen, kuvat Ali Lattunen

Syksyinen Pihlajavesi ja Kiviapaja toi-
mivat jo toisen kerran peräkkäin Näsin 
Uistajien syysretkikohteena. Tällä kertaa 
paikalle saapui kolme venekuntaa. Tuki-
kohtana toimivat edelliselläkin reissulla 
hyviksi koetut Lehtosen lomamökit. Odo-
tukset olivat suuret, olihan edellisvuoden 
retkeltä molemmat paikalla olleet vene-
kunnat nostaneet useampikiloiset järvilo-
het.

Torstai antoi saaliiksi vain muutaman ala-
mittaisen lohikalan ensimmäisenä paikalle 
saapuneelle venekunnalle. Kalakontaktit 
oli kuitenkin heti luotu. Torstai-iltana myö-
hemmin paikalle saapui vielä loput kaksi 
venekuntaa. Perille pääsy pimeässä ei 
sujunut täysin ongelmitta, saadun osoit-
teen oltua vuokraajan talolle, ei vuokra-
tulle mökille. Puolen tunnin ajelun läpi 
pelto- ja metsäautoteiden sekä muuta-
man tuskallisen trailerin peruutuksen jäl-
keen löydettiin mökkikin järven rannasta. 

Viimeisenä paikalle saapuneet Pölkki-Lat-
tunen venekunta osasikin sitten jo perille 
korjatun osoitteen avulla. Sauna lämpeni 
ja taktiikat seuraavaa päivää varten suun-
niteltiin.

Perjantai aamuna kaikki kolme venekuntaa 
starttasivat lähes samanaikaisesti apajille. 
Venekunta Laitinen-Tamminen päättivät 
aloittaa kalastuksensa liikaanselän etelä-
osasta uistellen kohti pohjoista Ahvionsaa-
ren länsipuolella. Pitkään eivät vaaput ja 
lusikat ehtineet vedessä olla, kun ensim-
mäistä kalaa nostettiin. Pelin avauksena 
veneeseen nousi pieni taimen, joka irrotet-
tiin kasvamaan veneen reunan huonom-
malla puolella. Mutkitellen kohti pohjoista 
edeten ja innon yhä kasvaessa venee-
seen kammettiin tasaiseen tahtiin muu-
tama ahven, muutama taimen ja muutama 
järvilohi. Valitettavasti kaikki olivat kokonsa 
puolesta kasvamaan laskettavia. Saman 
aikaisesti kaksi muuta venekuntaa (Nie-
minen-Mäkinen) ja (Lattunen-Pölkki) olivat 
siirtyneet Kokonselkää sahaamaan Ahvion-



saaren itäpuolelle. Paikalla oli ollut myös 
nuotta, jonka saalistuksen seurauksena 
myös Lattunen-Pölkki venekunta avasi 
lohikalatilinsä, pyydystäen pinnalle jää-
neen pökertyneen muikun. Mahtoi olla 
reissun kohokohta, koska kyseinen kala 
jäi lopulta heidän ainoakseen. Sitkeästä 
yrityksestä huolimatta kalat olivat tiukassa 
ja Nieminen-Mäkinen venekunta onnistui 
saamaan myös vain yhden keskenkas-
vuisen lohikalan. Kaikkein suurimmat elä-
mykset antoi kuitenkin Saimaan norppa, 
joka tuli tutustumaan Hämeestä asti pai-

kalle saapuneisiin vieraisiin. Pimeän tultua 
venekunnat saapuivat takaisin mökille 
kertaamaan päivän tapahtumia. (Ja kor-
jaamaan aamulla hajottamansa laiturin.) 
Sauna lämpeni, päivän tapahtumat ker-
rattiin ja taktiikat seuraavaa päivää varten 
suunniteltiin.

Lauantai koitti huomattavasti kovemman 
tuulen ja ajoittaisen vesisateen saattele-
mana. Laitinen-Tamminen venekunta siir-
tyi Ahvionsalmen ja Salosensalmen läpi, 
lähtien uistelemaan kohti etelää. Lattu-
nen-Pölkki venekunta jäi eilisen päivän 
tapahtumapaikoille Ahvionsaaren länsi-
puolelle ja Nieminen-Mäkinen venekunta 
siirtyi tutuille paikoille Kokonselälle. Tunnit 
kuluivat, mutta kaloista ei ollut havaintoa-

kaan. Mahtoivat olla kaikuluotaimen näytöllä 
näkyneetkin kaaret jotain roskia. Lopulta 
puolen päivän jo ohi mentyä saivat kokon-
selälle siirtyneet Laitinen ja Tamminen ruo-
kakalan (1,5 kiloinen taimen). Tämä otti 
kiinni uistimia jo ylös nostettaessa Rapa-
lan Rattlin’ Rap vaappuun. Oli ruokatauon 
paikka. Tauon aikana tuuli yltyi ja kalas-
tuksen taas jatkuttua jouduttiin Kokonselkä 
jättämään liian kovan kelin takia. Myös 
Nieminen-Mäkinen parivaljakko sai kalan, 
mutta edelleenkään ei tarpeeksi suurta. 
Hyvästä yrityksestä huolimatta ei enempää 

tapahtumia tullut. Jälleen illalla mökissä 
sauna lämpeni, päivän tapahtumat kerrat-
tiin ja nyt päästiin jopa maistelemaan muu-
takin kun kaupan kalatiskin kalaa.

Sunnuntai päivänä keli oli aurinkoinen ja 
kaunis. Venekunnista Lattusen ja Niemi-
sen veneet starttasivat vielä yrittämään 
kalaa. Laitisen venekunta sen sijaan pak-
kaili tavaransa ja aloitti kotimatkan kohti 
Tamperetta. Ei ollut kala edelleenkään 
otillaan ja munat meni pataan. Jos oli 
menomatkalla ongelmia mökin löytämi-
sessä ei tulomatkakaan lopusta ilman jän-
nitystä sujunut. Laitisen auton laturi hajosi 
Pälkäneen kohdalla, jonka seurauksena 
vesisateessa suoritettu loppumatka meni 
ikkunat auki, valot sammutettuina ja kovasti 



kierroksia yllä pitäen. Kangasalan kohdalla 
lakkasi auton mittaristokin toimimasta ja jän-
nistys alkoi nousta huippuunsa ikkunoiden 
höyrystyttyä nyt jo miesten hiestäkin. Lopulta 
kuitenkin päästiin pihaan Linnainmaalle ja auto 
saatiin ulkoiseen laturiin kiinni. Vene vietiin 
lopulta laituriin toisella autolla.

Jälkikirjoitus.
Reissun huonosta tuloksesta sisuuntuneena 
Mauno starttasi vielä muutama viikko myö-
hemmin uudestaan samoille vesille ja tällä 
kertaa saaliiksi tuli 4 kilon järvilohi.
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Lehtosen lomamökit Kiviapajalla ovat viihtyisiä ja sijaitsevat aivan lohi-
vesien äärellä. Iltaa istumassa Mauno Mäkinen ja Juhani Nieminen.

Janne Tamminen ja taimen



NÄSIN UISTELU 2009
Teksti Jyrki Läärä, kuvat Lauri Läärä

Seuratoiminnan eräs perustapahtuma, 
Näsin Uistelu 2009 järjestetään 4- 
5.7.2009 jälleen yökilpailuna. Saamamme 
palaute Häme Cup:n ainoasta yökilpai-
lusta on ollut pääsääntöi-
sesti positiivista eli emme 
vielä vaihda tapahtuman 
“käsikirjoitusta”.

Järjestelyt on saatu hoi-
dettua kohtuuponnistuksin 
mutta kovin, kovin pienellä 
joukolla. Järjeste-
lyjoukossa on edelleenkin 
aivan varmasti tilaa kai-
kille, uusille ja vanhoille 
jäsenille.  Halunsa kisajär-
jestelyihin osallistumiseen 
voi kertoa aivan kenelle 
tahansa.

Rakentamista Lapinniemen kisakes-
kuksessa aloitellaan lauantai-iltapäivän 
aikana.  Tarkempia aikataulutietoja saa 
esim. hallituksen jäseniltä.  Kilpailukes-
kus Lapinniemestä suljetaan yöajaksi ja 
päivystys siirtyy Kukkosaareen, mihin on 
edellisvuosien tapaan yön ajaksi järjes-
tetty tulistelu- ja torkkumismahdollisuus, 

kotiin ei siis ole tarvetta lähteä kesken 
hauskan kisajärjestelytapahtuman. Evästä 
ja sauna on myös tiedossa näillä näkymin 
Kukkosaaressa.

Sunnuntaiaamuna kisakeskus aukeaa 

uudelleen Lapinniemessä hyvissä ajoin ja 
edelleenkin on talkooväen tarve olemassa,  
etenkin punnitusjärjestelyssä.  Koko tapah-
tuma loppusiivouksineen on suurinpiirtein 
puoleenpäivään mennessä ohitse.

Talkooväen kuljetus saareen ja takaisin pyri-
tään järjestämään parhaan mukaan. Edellä-
mainittuun liittyen kuva vuodelta 2008, johon 

sisältyy kuva-arvoitus; etsi 
viereisestä kuvasta virhe!

Vaikka lähes kaikki on 
Näsin Uistelun historiassa 
koettu, jaksaa jokainen 
uusi järjestetty kisa yllät-
tää aina jollain uudella. 
Siitä huolimatta, tule 
mukaan järjestelytalkoisiin 
2009 ja kokemaan vanhaa 
ja uutta. 

Kilpailujohtaja Jyrki Läärä
p. 050 5611 045



SEURAN MESTARUUSKILPAILU
YÖKILPAILU 

Teksti Ali Lattunen
Kuvat Kari Talvion venekunta

Jo toisena vuonna peräkkäin Näsin Uista-
jien mestaruuskilpailuun osui vaikea kuha-
keli, jolloin yhdenkin mittakalan saaminen 
veneeseen on kovan työn takana. Parhai-
ten siinä onnistui ahkera Nässyn kävijä ja 
seuran silloinen puheenjohtaja Juha Pölkki, 
joka voitti kilpailun suurimmalla kuhalla 

Moninkertainen seuran kuhamestari Pertti Isoaho odottaa tärppiä.

(1480g) ensimmäisen seuran mestaruu-
tensa. Kilpailuformaatti taitaa olla osunut 
sikäli kohdalleen, että osanotto oli edel-
leen varsin hyvä. 

Tapahtumassa on saatu yhdistettyä nuo-
tiolla turinointi, grillaus, saunominen ja 
kalastus tasapainoisella tavalla. Löylyssä 
uistelukilpailustakin karisee turha jäyk-
kyys pois.

TULOKSET

1. Pölkki Juha
2. Mäkinen Minna, Mäkinen Mauno
3. Kivimäki Jouko, Kivimäki Riku
Sijat 4-11. Ei saalista.

Jouko Kivimäki, Jukka Laitinen ja 
Joukon saalistama kuha.



Teksti Ali Lattunen

Me muutamat aktiiviset seuraretkille osal-
listujat olemme koonneet kalareissun 
muistilistan, jonka avulla kotiin unohtu-
neet tavarat ovat lähes taakse jäänyttä 
elämää. Listaan on jo usean vuoden ajan 
koottu tavaroita, joita kalareissulla voi 
kuvitella tarvitsevansa.

Lista alkaa jo olla niin täydellinen, etten 
muista muutamalla edellisellä reissulla 
mitään unohtuneen kotiin. Reissuun läh-
tiessä on siten mukava tukeutua tuohon 
listaan tarvitsematta luottaa vain omaan, 
alati huononevaan, muistiinsa.

Listan voi ladata Word-dokumenttina 
seuran sivuilta ja täydentää tai karsia 
itselleen sopivaksi. 

Kalareissun muistilista

Näsin Uistajat istu i järvilohia
Näsin Uistajat istutti kesäkuussa 2008 n.950 kpl hyväkuntoisia järvilohen 3-vuotiaita poi-
kasia Näsijärven Koljonselälle. Istutus sisälsi 2820 euron arvosta Kalan istuttaja 2006 
-tarramyynnin tuotolla saatuja lohenpoikasia ja lisäksi Näsin Uistelu 2007 velvoiteistu-
tukset.

Kuva Marko Lehtonen



Kuvia matkalta ja sen varrelta 2008

Kuvat Ali Lattunen, Jukka Laitinen ja Juha Pölkki



NÄSIN UISTAJAT RY:N TOIMIHENKILÖT 2009
Hallitus:
Puheenjohtaja: Jussi Lehtonen
Varapuheenjohtaja: Jyrki Läärä
Jäsenet: Erkki Isoaho, Marko Lehto-
nen, Juha Pölkki, Mauno Mäkinen, Ali 
Lattunen, Jukka Laitinen (varajäsen)

Muut toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja: Juha Junno
Sihteeri, jäsenasiainhoitaja: Jukka Laitinen
Tiedotusvastaava: Ali Lattunen
Häme-cup edustajat: Juha Pölkki ja Jussi 
Lehtonen (varaedustaja)

                                                  -ASIAKASKORTTI

Vaikka viime vuoden Luupinkin mukana 
jaetuissa Sportia-Pekan henkilökohtai-
sissa asiakaskorteissa onkin vuosiluku 
2008, kortit kelpaavat myös vuonna 2009. 

Kortti käy sekä Sportia-Pekan Lielahden 
että Kalevan liikkeissä. Uusille jäsenille ei 
olla vielä ehditty painaa uusia kortteja.

Teksti Ali Lattunen, kuva Juha Pölkki

Toukokuun 2008 lohiretkellä oli mukana 
seitsemän venekuntaa. Mauno Mäkisen 
vinkkien perusteella lähes kaikki ajoivat 
30km ulos länteen. Sää oli keväinen ja 
kaunis, mutta tuuli yltyi päivän mittaan  

epämukavuustasolle ja aiheutti venekun-
nille erilaisia ongelmia.

Maunon epäilemättä pätevät vinkit eivät 
tällä kertaa tuoneet tulosta. Kilpailun ainoan 
mittalohen sai Jouko Laitisen venekunta, 
kala painoi 3kg.



Muut yhteistyökumppanimme 
aakkosjärjestyksessä:

Aki Hyrkkönen Oy
Amomatic
Asfaltti Rakennus Ky
Einhell
Espotel
Finnpark Oy
Finnpool Oy
Honda Marine
Inchape Tampereen Autotalo
JSi-markkinointi Oy
Killin kaivin
Kuljun kartano
Lähihuolto Oy
Löytötavaratalo
Maanrakennus T. Virtanen Oy
Markon kaivin Oy
Matermak Oy
Merimetso Uistin
Metro-Auto
Nokian NPT Oy
Nordea
Näsijärven kalastusalue
Patajoki & Tarkkala Oy

Pihahuolto Ky
Pirkanmaan Puhdas Sisäilma Oy
Puukala
Rautasoini Oy
Rolac Oy
Sepen Tuuri
Silver-veneet Oy
SL-Mediat Oy
Sportia Pekka
St1
Subaru
Tampereen Kalastusväline Oy
Tampereen Vesi
Tapiola
Tintti Uistin
Trolling Tukku
Turtolan Kaivin Oy
Ursuk
Viking Line
Vilkkilän lohi Oy
Vilppulan Kivijaloste Oy
Voitelukeskus Tonttila Oy
Wirtgen Finland Oy

Pääyhteistyökumppanimme:

Merimarina Oy
Holiday Club Tampereen Kylpylä

Näsin Uistajat ry kiittää vuoden 2008 
yhteistyökumppaneitaan




