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VUODEN SUURIN KALA -KILPAILU

Teksti Ali
Ali Lattunen
Lattunen
Teksti

Osallistu Näsin Uistajien jäsenten väliseen
”vuoden suurin kala” -kilpailuun vuoden
2010 aikana. Kilpailuun hyväksytään kaikilla vapavälineillä saadut kalat. Sarjat
ovat:
1) merilohi/meritaimen,
2) järvilohi/järvitaimen,
3) kuha,
4) hauki ja
5) ahven.

niin että jokaiselta kilpailijalta palkitaan vain
hänen suurin kalansa per sarja. Kaikki palkinnot jaetaan kevään 2011 kalamiesillassa.
Uistinpalkintoja ei postiteta.

Kilpailuun voi osallistua joko täyttämällä saalisilmoituslomakkeen (www.nasinuistajat./
saalisilmoitus.html), lähettämällä sähköpostin osoitteeseen ali.lattunen@
gmail.com, multimediaviestin numeroon 040
508 6142 tai kirjeen osoitteeseen Ali LattuVoit voittaa hyviä palkintoja, vaikka ilmoit- nen, Piippotie 3, 33470 Ylöjärvi.
tamasi kala ei sijoittuisikaan sarjansa kärkipaikoille. Nyt jokainen kalan ilmoittanut Saalisilmoituksessa tulee olla mukana seusaa Merimetso-uistimen jokaisesta osallis- raavat pakolliset tiedot (puutteelliset ilmoitumastaan sarjasta. Eli ilmoittamalla kalan tukset eivät osallistu kilpailuun):
jokaiseen viiteen sarjaan, saat viisi uis- 1) kalan saaja(t),
tinta. Lisäksi kaikkien kalan ilmoittaneiden 2) kalalaji,
kesken arvotaan hyvä tavarapalkinto, joka 3) kalan paino,
on vuosina 2009-10 ollut isot plaanarikel- 4) kalan pituus,
kat.
5) saantipaikka,
6) saantiaika,
Edelleen kilpaillaan tietysti suurimmista 7) pyyntitapa ja
kaloista, joten jokaisen sarjan kolme 8) kuva.
parasta palkitaan tavarapalkinnoin, tosin
Pyyntitapana hyväksytään aktiiviset vapakalastusmenetelmät Suomen valtakunnanrajojen sisäpuolella.
Kilpailuaika on 1.1.-31.12.2010. Kilpailun
ranking-tilasto ja tarkemmat säännöt ovat
seuran webbisivuilla.

Yhteistyössä:

Minna Mäkinen perhosteli Siuronkoskelta
kesäkuun 10. päivä saalistamallaan 3890g
kirjolohella järvilohikalojen sarjan kakkoseksi.

Kerran oli vuorilla virtaavissa puroissa
taimenia. Niitä näki meripihkan värisessä vedessä ja virta sai niiden evien
valkeat reunat värisemään hennosti.
Kädessä ne tuoksuivat sammalelta. Ne
olivat kiiltäviä ja lihaksikkaita ja voimakasliikkeisiä. Niiden selässä kiemurtavat kuviot olivat karttoja maailmasta
sen syntyessä. Karttoja ja labyrintteja.
Siitä mitä ei saa takaisin. Eikä voi korjata. Niissä syvissä kuruissa, joissa taimenet elivät, kaikki oli vanhempaa kuin
ihminen ja niissä hymisi salaisuuksia.
Ote Cormac McCarthyn kirjasta
Tie (The Road) 2007

Arvoisat jäsenet
Vuosi 2010 alkoi poikkeuksellisen pitkällä
pakkaskaudella. Uisteluseuran puheenjohtajana toivon sen johtavan tavallista
lämpimämpään ja leudompaan kesään.
Seuramme hallitus on toiminut viime kuukaudet aktiivisesti ja tiedotamme jäsenistöämme tällä seuralehdellä ja seuran
verkkosivuilla www.nasinuistajat..
Seuratapahtumia järjestetään jälleen
useita niin Näsijärvellä kuin myös muilla
vesistöillä. Samoin myös ns. koulutustapahtumat saavat jatkoa. Olemme koonneet kaikki tapahtumat tähän seuralehteen
ja toivomme niiden kiinnostavan mahdollisimman monia jäseniä. Useiden tapahtumien osallistujamäärät ovat rajattuja, joten
kannattaa olla ajoissa ilmoittautumisten
kanssa.
Seuran jäsenten välinen Merimetso-cup,
eli kilpailu kauden aikana saaduista suurimmista kaloista, jatkuu ja uudistuu. Palkittavien kalojen määrää on kasvatettu ja
myös useammat ilmoitetut kalat eri sarjoihin huomioidaan. Tarkemmat säännöt löy-

tyvät tämän seurajulkaisun sivuilta ja myös
seuran nettisivuilta.
Näsin Uistelu järjestetään nyt neljännen
kerran yöuistelukilpailuna heinäkuun 17. 18. päivä. Tapahtuma on kilpailijoille mieleenpainuva ja järjestävälle seuralle haastava. Läpi yön tapahtuvana se on pisin
Häme Cupin osakilpailuista. Sujuvasti hoidettu Näsin Uistelu vaatii riittävän suuren
”miehistön” järjestelytehtäviin. Miehistöön
voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä seuran
hallituksen jäseniin.
Näsin Uistajien vuosi 2010 sisältää paljon
tapahtumia. Niihin odotetaan myös paljon
osallistujia ja osanottajia. Tapahtumien järjestelytehtäviin toivon lisää aktiivisia jäseniä.
Tavataan seuratapahtumissa ja vesillä.
Jussi Lehtonen, puheenjohtaja

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

Merimetso-cup 2009 - paljon kuhia, vähän lohia
Teksti Ali Lattunen, kuvat sarjojen voittajat

Vuoden 2009 suurin kala -kilpailuun eli
Merimetso-cupiin saapui kaikkien aikojen
suurin määrä kuhailmoituksia eli 8kpl.
Kuhasarjan voittajakin oli järkyttävä 8,1kg
kala, jonka Mauno Mäkinen jigitteli Kokemäenjoelta. Mikäli kilpailuun ei olisi otettu

vetouistelun ohelle mukaan myös muita
aktiivisia vapakalastusmuotoja, tämäkin
kuha olisi jäänyt ilmoittamatta.
Merilohi-ilmoituksia sen sijaan tuli vain yksi.
Suuria lohia ei merialueilta vetouistelemalla
saanut viime keväänä ilmeisesti kukaan
seuran jäsenistä.

Merilohi/meritaimensarja

Haukisarja

Voittaja Jari Ylijoki, merilohi
7750g, 91cm, 21.6.2009, Tornionjoki, Pello, viehe: Joonas

Voittaja Mauno Mäkinen, 5550g,
101cm, 19.9.2009, Vanajanselkä,
viehe: AL-Uljas, ruskea

Ahvensarja
Voittaja Minna Mäkinen, 683g, 38cm,
14.3.2009, Rautavesi, viehe: Viljasen tasapaino

Uutuutena vuodelle 2009 tuli myös ahvensarja, jonka voitto meni tuttuun ruokakuntaan sekin.
Alla sarjojen voittajat. Jokaisesta kilpailuun ilmoitetusta kalasta on tiedot ja kuva

seuran webbisivuilla, mistä löytyy myös
kaikkien aikojen ranking-taulukko ja saalisilmoituslomake. Onnittelut vielä kerran
kaikille kalan ilmoittaneille! Uusi vuoden
2010 kilpailu on jo käynnissä ja saalisilmoituksiakin on jo tullut.

Järvilohi/järvitaimensarja
Voittaja Marko Lehtonen,
järvilohi 4100g, 70cm,
5.10.2009, Pallasjärvi,
viehe: AS puna-kromi

Kuhasarja

Voittaja Mauno Mäkinen, 8100g, 92cm, 31.10.2009, Kokemäenjoki, viehe:
valkoinen/punaselkäinen jigi

TAPAHTUMAKALENTERI 2010
Teksti Ali Lattunen

Näsin Uistajien vuosikalenteri on taas täytetty mitä monipuolisimmilla tapahtumilla.
Mukaan mahtuu sivistystä, nuorisotoimintaa, varainhankintaa, tukikohtatoimintaa
ja tietenkin itse kalastusta, missä kohtaa
tapahtumien pääpaino tulee kalastusseu-

ralla ollakin. Useasta tulevasta ja menneestäkin tapahtumasta on oma juttunsa tässä
lehdessä.
Kaikki tapahtumat ajantasaisine tietoineen
ovat myös seuran webbisivuilla Googlekalenterin muodossa. Mahdollisista muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan sen kautta.

MAALISKUU

TOUKOKUU

13.3.2010 klo 05:30 Näsin Uistajien
meripilkkiretki, Naantali, Latopää
Kokoontuminen Nokian Panimolla. Retkikohteena todennäköisimmin Naantali,
mutta paikka voi jäätilanteen vuoksi muuttua vielä lähtöpäivänä. Yhteyshenkilö
Mauno Mäkinen p. 040 588 3543.

6.5.2010 klo 18:00
Häme-cup -postitus
Viinikankatu 42
Tarkoittaa siis talkoilla tehtävää Häme-cupin
mainospostitusta, jonka hoitamisesta seuralle maksetaan korvaus. Yhteyshenkilö
Juha Junno 041 507 4220.

30.3.2010 klo 17:00-20:00
Kalaruokien valmistuskurssi
Piramk, Koulukatu 18
Käytännön kalaruokakurssi, jossa valmistamme oppilaiden ohjauksessa opetuskeittiössä kalaruokia ja syömme ne
lopuksi parempiin suihin. Yhteyshenkilö
Ali Lattunen p. 040 508 6142. Ilmoittaudu
viimeistään 11.3.2010. Mukaan mahtuu
20 henkilöä.

15.5.2010 klo 10:00
Kukkosaaren virallinen kesänavaus
Kukkosaari
Kevätsiivous ja valmistelutyötä liittyen mahdolliseen kodanrakennusprojektiin. Yhteyshenkilö Juha Pölkki p. 040 566 6584.

HUHTIKUU
24.4.2010 klo 18:00
Trailerin huoltokurssi
Tampereen Vesi, Viinikankatu 42
Tällä kurssilla opimme käytännössä,
miten venetraileri huolletaan. Kurssilla
käydään asiantuntijan opastuksella läpi
mm. jarrujen huolto ja pyöränlaakerien
vaihto. Yhteyshenkilö Juha Pölkki p. 040
566 6584.
28.4.2010 klo 19:00
Kevätkokous
Plevnan Mallaskabinetti

22.5.2010 klo 9:00
Lohikisa Luvialla
Kuivalahti, kalasatama Pujontien
päässä
Kisan siirtäminen sunnuntaille on mahdollista, mikäli lauantaina on huono merisää.
Tarkista tilanne viimeistään edellisenä iltana
Jussi Lehtoselta p. 0400 630 607.
HEINÄKUU
17-18.7.2010 klo 21:00 - 08:00
Näsin Uistelu 2010
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Päätapahtuma ja tärkein varainhankintatilaisuus, jossa kaikki talkooapu on tarpeen.
Järjestäjille tuhtia grillittavaa tarjolla Kukkosaaressa yöllä. Paikalle la klo 18:00. Yhteyshenkilö Jyrki Läärä p. 050 561 1045.

31.7.2010 klo 15:00 - 24:00
Näsin Uistajien mestaruusuistelu
Kukkosaari
Ilmoittautuminen Kukkosaaressa klo 15:00.
Sitten grillataan ja saunotaan. Kilpailu alkaa
klo 18:00 ja päättyy 24:00, jonka jälkeen
grillataan taas. Yhteyshenkilö Ali Lattunen
p. 040 508 6142.
ELOKUU
25.8.2010
”Kaverin kanssa kalaan” -tapahtuma
Osallistumme valtakunnalliseen nuorisohankkeeseen viemällä peruskoulun 5-6.
luokan oppilaita kalaan. Lue puheenjohtajan juttu muualta tästä lehdestä. Yhteyshenkilö Jussi Lehtonen p. 0400 630 607.
SYYSKUU
14-19.9.2010
Seuraretki Päijänteelle
Tästä tarkemmin muualla tässä lehdessä.
Ilmoittaudu viimeistään 14.8. Ali Lattuselle
p. 040 508 6142.
25.9.2010 klo 06:30
Kuhankalastusretki
Kokemäenjoki, Pori
Kokoontuminen Nokian Panimolla. Retken
siirtäminen sunnuntaille on mahdollista,
mikäli lauantaina on huono sää. Yhteyshenkilö Mauno Mäkinen p.040 588 3543.
LOKAKUU
16.10.2010 klo 10:00
Näsin Uistajien räntälohitapahtuma
Kukkosaari
Lohikalojen uistelua ja grillausta Kukkosaaressa. Yhteyshenkilö Marko Lehtonen
p. 040 779 0655.
22-29.10.2010
Airiston lomaosakeviikko
Tarkemmat tiedot viereisellä palstalla.

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, yhtenäislupaalue, Eero Saarinen p. 0500 823 526,
tiedot ja kartat: www.personal.inet./
yhdistys/hankavaaramaa, tilinumero 540
542 - 410 787.
Stormälo/Lilmälo-luvat hotellin vastaanotosta.
Prosdvik (1000 ha lossiväylältä länteen)
Aulis Ponsimo p. 02 465 4177, 5€/vrk/
hlö, tilinumero 440 610 - 490 29.

MARRASKUU
26.11.2010 klo 19:00
Syyskokous ja pikkujoulut
Plevnan Mallaskabinetti
Sääntömääräinen syyskokous, jonka jälkeen laitetaan tonttulakit päähän.

Vuoden 2010 seuraretkikohde on
Päijänne

Mökin pihassa on runsaasti tilaa trailereille ja autoille. Mikäli tarvitset venepaikan
Padasjoki Päijänteen rannalla on retkikoh- retken ajaksi, ota yhteyttä suoraan Padasteena 14-19. syyskuuta 2010. Näsin Uistajat joen satamaan.
on vuokrannut käyttöönsä modernin 103m2
huvilan aivan Padasjoen satamasta.
Padasjoella järjestettäneen 18-19.9. avoimet järvilohikalojen SM-uistelukilpailut,
Huvilassa on paikkoja 13+3 hengelle. Majoi- joihin halukkaat voivat retkiviikkonsa huitusmaksu on seuran jäseniltä 4€/yö paitsi pentaa. (Kilpailun järjestämisestä ei ollut
la-su välinen yö, joka on 20€. Ei-jäsenien vielä 100% varmuutta tämän seuralehden
majoitusmaksu on 20€/yö koko retken ajalta. mennessä painoon.) Kilpailuun ilmoitetaan
Paikat
menevät
myös Näsin Uistailmoittautumisjärjien joukkue, jonka
jestyksessä kuitenpaikoista voidaan
kin niin, että koko
leikkimielellä karsia
retken ajan viipyvät
retken alkupäivinä ovat vain viikonlotai sitten paikat katpun ajan viipyviin
sotaan kortilla,
nähden etusijalla.
Ilmoittautumisen
Seura
maksaa
takaraja on 14.8.
jäsenten
kalasKuva: Kullasmarina
2010.
tusluvat
samoin
Osoitteesta
http://www.kullasmarina./ asunnot.php?id=27 kuin joukkuekilpaiK
osallistumisvoit katsoa lisätietoa ja kuvia majapaikasta. lun
maksun.
Teksti Ali Lattunen

Yleisiä seuraretkien periaa eita
Näsin Uistajat on perinteisesti järjestänyt
vähintään yhden useamman päivän tai jopa
viikon mittaisen seuraretken vuosittain.
Johtokunta päättää vuoden retkikohteet
aina alkuvuodesta ja kuuntelee päätöksissään myös jäsenistön toiveita. Kriteereinä
kohteelle ovat riittävä majoituskapasiteetti
ja mahdollisuus säilyttää veneet rannassa
lähellä majapaikkaa. Ja vesistön olisi myös
syytä olla kalaisa ja muutenkin uistelijalle
sopiva.
Seura on yleensä sponsoroinut seuraretkiä
maksamalla joko osan majoitushinnasta tai
kokonaan ja lisäksi kalastusluvat.

Mikäli retkelle mukaan lähtevissä venekunnissa on seuraan kuulumattomia henkilöitä,
he vastaavat omista kuluistaan ja maksavat lisäksi majoituksesta johtokunnan seuraretkikohtaisesti määräämän kohtuullisen
korvauksen.
Seuraretkillä vallitsee hyvä yhteishenki, eikä
tässä lajissa myöskään leikkimielisen kilpailuhengen esiinnousemista voida välttää.
Lasiin ei syljetä, vaikkei kyllä toisaalta hukutakaan - vesille on kuitenkin aamulla lähdettävä ilman promilleja veressä.

Puulavesi 8-11.10.2009
Teksti ja kuva Ali Lattunen

Aikaisemmat hyvät kokemukset saivat taas
kerran houkuteltua Näsin Uistajien veneet
Puulaveden kirkkaille aalloille. Matkaan
lähtivät venekunnat Mäkinen-Mäkinen, Laitinen-Laitinen-Laitinen, Laitinen-Tamminen
ja Lattunen-Pölkki.
Tällä kertaa kävi niin käsittämättömän hyvä
tuuri, että juuri seuraretken ajaksi tuli
loistava sää. Retkeä edeltävänä päivänä
oli varsinainen syysmyrsky ja poislähtiessä
alkoi vihmoa räntää. Joskus näinkin päin.

Majapaikkana oli jälleen Jänisniemessä
sijaitseva mökki, josta venekunnat suuntasivat pääasiassa Simpiänselälle. Tuulien vaihtelun ja kalastajien vaihtelunhalun vuoksi
myös muilla selillä käytiin heittämässä lenkkejä.
Niin kuitenkin kävi, että kaikki venekunnat
jäivät ilman mitallista lohikalaa. Taitaa siis
olla vuorossa taas vähintään yksi Puulan
välivuosi uuden uskon keräämiseksi. Mutta
muuten reissu meni kaikin puolin hienosti
ja varmasti palataan taas Puulallekin parin
vuoden päästä.

Seuraretki Inarijärvelle 21-29.8.2009

Teksti ja kuva Jukka Laitinen

Perjantai alkoi kokoontumisajolla, jossa
jokainen mukaan lähtenyt venekunta yritti
saapua kaikin keinoin määränpäähän, joka
oli Inari ja siellä Partakon lomakylä.
Jx2 ykkönen (Jukka ja Janne) aloitti matkan
teon jo ani varhain perjantaina saapuen
perille illalla noin kymmenen aikaan määränpäähän. Jx2 kakkonen (Juha P. ja
Jouko) aloittivat matkan perjantai iltapäivästä ja tekivät muutaman tunnin pysähdys / autonvaihto-operaation hiukan ennen
Oulua. J et Hx2 (Juha J. ja Hemmo +
Harri) aloittivat matkansa perjantai-iltana ja
saavuttivat aiemmin lähteneen saattueen
ennen Oulua, josta jatkoivat letka-ajona
saapuen perille Inariin lauantai-aamuna.
Niin ja mistä johtuen tuota autoa yksi
autokunta joutui sitten vaihtamaan… epäonninen hirvi kohtasi epäonniset kalastusmatkailijat, joka päättyi hirven kuolemaan
ja Hiacen osalle koitui lähes sama lopputulos. Onneksi auton kyydissä olleet kalamiehet selvisivät säikähdyksellä ja matka
lopulta pääsi jatkumaan kohti Inaria.

Perillä Inarijärvellä säät olivat viikon aikana
vaihtelevat, mutta kuitenkin suotuisat uisteluun jokaisena päivänä. Osa öistä vietettiin
Partakon lomakylän mökeissä, muutama
öistä järveltä löytyvissä autiotuvissa (Pisteri ja Kärppäsaari). Veden lämpö oli pääsääntöisesti 13-14 asteen välissä ja ilman
lämpötila sitäkin enemmän. Tuuli olosuhteet myös vaihtelivat aina pläkäkelistä kohtuulliseen aallokkoon. Muitakin veneitä oli
paikalle saapunut, joten yksin siellä ei missään vaiheessa Näsin Uistajien tarvinnut
olla, päinvastoin.
Järvestä vielä sen verran, että vaikka järven
syvyyskartta oli kaikilla käytössä sekä sähköisenä, että paperiversiona. Ja vaikka
sen tarkkuudesta varoiteltiinkin ennakkoon,
niin ei se estänyt tarkistamasta pattien
ja penkkojen sijaintia käyttämällä luotaukseen apuna uistimia ja lyijypainoja. Niitä
tulikin viikon aikana lahjoitettua niin suuri
määrä järven ”hengelle”, että luulisi järven
joskus velkansa takaisin maksavan…
Nyt se ei maksanut.
Jatkuu seuraavalla sivulla

Kalan saannin osalta reissu oli seuraavanlainen: Jokaisena päivänä kalaa syötiin eli
jotain sieltä ylös saatiin. Osaavat heittokalastajat kävivät tarvittaessa hakemassa
vaikka harjuksia jälkiruuaksi, mutta usein
pääruoka oli jo sen verran täyttävä, että jälkiruokaan ei tullut koskettua.

tua ruokaa. Ei ollut tainnut mennä keväinen
kalaruokakurssi hukkaan.

Suuret kalat sen sijaan joukkoa kiersivät
lähes loppuun asti. Viimeisenä kalapäivänä
onnistui kuitenkin JetHx2 venekunta kesyttämään sekä 2 kilon nieriän, että 3 kilon
taimenen. Olipa sitä sitten jotain kotiin vieMäärällisesti uistelemalla eniten taisi tulla misiäkin. Muutakin kuin uudet trailerin lokataimenia (pääosin pieniä) ja sen jälkeen suojat. (Yksi niistä kun jäi matkalle renkaan
tasapuolisesti harmaanieriää tai Inarin alku- kumin kanssa.)
peräistä nieriä kantaa.
Matkassa olivat mukana Juha Pölkki, Juha
Saarissa tehtiin todella maittavat kalakeitot, Junno, Jouko Kivimäki, Jukka Laitinen,
joiden erinomaisesta mausta kertoo sekin, Janne Tamminen, Hemmo Ruusuvuori ja
kun eräs seuran ulkopuolinen henkilö vielä vahvistuksena Harri Tiainen. Eli mukana oli
nuoli kattilan lopun ja kehui kovasti tarjot- 5 J:tä ja 2 H:ta.

KALARUOKAKURSSI

Huom! Ilmoi audu ajoissa !
Teksti ja kuvat Ali Lattunen

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät Näsin Uistajien tilauksesta
kurssin,
jossa
opeteltiin
käytännössä erilaisten ruokien valmistusta kotimaisesta kalasta. Lopuksi ruoat

katettiin seisovaan pöytään ja nautittiin
hyvässä seurassa.
Tämä erittäin hyvää palautetta saanut kurssi
järjestetään myös 30.3.2010. Kannattaa
ilmoittautua jos pitää hyvästä ruuasta.

Kukkosaaren uusi kevät
Teksti Jussi Lehtonen, kuva Jarkko Leino

Kukkosaari on seuran tukikohta Näsiselän
luoteislaidalla. Se on sijainniltaan mitä parhain seuramme tukikohdaksi. Sen lähistöllä on heti loistavat kuha-, taimen- ja
lohivedet ja sen mantereen puoleisella laidalla on suojainen rantautumis- ja uintipaikka.
Kodan pystyttäminen keväällä
Tukikohta on tarkoitettu Näsin Uistajien
jäsenten virkistyskäyttöön. Näsin Uistajien
hallitus koordinoi tukikohtarakennusten ja
laitureiden huoltoa, rakennustoimenpiteitä
sekä ympäristön siistintää. Hallitus on valmistellut Kukkosaaren rakennusten osittaista uudistamista. Laadukkaan kodan
hankinta ja pystyttäminen on rakennuslupaa vaille valmista. Jos kaikki menee
suunnitellusti, päästään kodan avajaisia
viettämään tulevana kesänä.

pitämän
kalastajien
ja
veneilijöiden
huoltorakennuksen, Lahnalan siivouksen
avovesikaudella. Kukkosaaren palveluista
nauttivien seurajäsenten kuuluu osaltaan
osallistua Lahnalan siivoukseen. Vuorolista
löytyy seuran www -sivuilta. Yhden viikon
siivousvuoron hoitaminen tarkoittaa yhtä tai
kahta noin 15 minuutin siivouskäyntiä.
Nuorisohanke monipuolistaa käyttöä

Kukkosaaren käytön monipuolistamiseksi, on
seura päättänyt ottaa osaa Kaverin Kanssa
Kalaan nuorisohankkeeseen. Tavoitteena on
järjestää yksipäiväinen nuorisotapahtuma
elokuussa. Normaalin koulupäivän aikana on
tarkoituksena esitellä koululaisryhmälle mm.
vetouistelun ja perinteisen mato-onginnan
saloja. Tapahtuma on tarkoitus järjestää Näsijärvellä Tampereen kaupungin vesialueilla ja
Näsin Uistajat ry:n tukikohdassa Kukkosaaressa. Samalla kerrotaan seuratoiminnasta
Vuokrakulut katetaan siivouksella
tuleville vapaa-ajan kalastajille. Seurajäsenten osallistumista tapahtumaan ja sen ideKukkosaaren vuokrasopimus on uusittu ointiin kaivataan.
Tampereen kaupungin kanssa vuoden
2009 lopulla. Taloudellisen taantuman Lisätietoja Kukkosaaresta, Lahnalasta ja
johdosta saaren vuokra on noussut. Kaverin Kanssa Kalaan -tapahtumasta saa
Seuramme pyrkii kattamaan vuokrakulut hallituksen jäseniltä.
hoitamalla Tampereen kaupungin yllä-

Pilkkiretki Naantaliin
Teksti ja kuva Ali Lattunen

Kaksi henkilöautollista Näsin Uistajien innokaimpia pilkkionkijoita suuntasi keväiselle
pilkkiretkelle Naantalin Latopäähän. Tavoitekalana oli kuha, jota nousikin kaikkiaan viitisentoista kappaletta. Reissu oli muutenkin

hyvin onnistunut, sillä myös aurinkoinen
sää suosi ulkoilemista.
Samaan paikkaan suunnataan pilkille
uudestaan lauantaina 13. maaliskuuta.
Vääntäydy puoli kuudeksi Nokian Panimon
pihalle, josta jatketaan kimppakyydillä.

NÄSIN UISTELU 2010
Teksti Jyrki Läärä,
kuvat Jukka Laitinen ja Ali Lattunen

Päivämäärä: 17-18.7.2010
Aika: klo 21:00 - 08:00
Paikka: Tampereen kylpylä,
Naistenlahti
Kilpailun järjestelytehtäviin tarvitsemme entisten vuosien
tapaan talkooväkeä. Paikalle
toivomme rakenteluhalukasta
joukkoa lauantaina klo 17:00
aikoihin, eli osallistuminen
rakentamiseen ei sulje pois
kisaan lähtöä.
Myös sunnuntaina on aamulla
tarve aktiiviselle seuraväelle
klo. 06:00 eteenpäin jotta punnitus ja palkintojenjako saadaan hyvin läpiviedyksi.
Kisakeskus toimii Kukkosaaressa n. 23:00 - 06:00 välisen
ajan tarjoten tulet ja pientä purtavaa saaressa yönselän päi- Näsin Uistelussa 2009 saatiin saaliiksi jopa kaksi maagisen viiden kilon haamurajan ylittävää kuhaa. Suurempi
vystäville.
kaloista (ei kuvassa) lahjoitettiin pormestari Timo P. Niemiselle, joka lahjoitti sen edelleen Koukkuniemen vanTervetuloa mukaan.
hainkotiin.
Jyrki Läärä, p 050 561 1045
Juha Pölkki ja Ali Lattunen
kävivät kilpailun jälkeen
leoimassa voittokuhan joka muuten pyöreänä
painoi yli 6kg - ja muutaman pienemmän kuhan
Koukkuniemen vanhainkodin keittiössä.
Kalat pääsivät juhlistamaan vanhusten osaston
pihagrillijuhlia.

SEURAN MESTARUUSKILPAILU
NÄSI-CUP 2009

Teksti Juha Pölkki, kuva Ali Lattunen

Näsin Uistajien mestaruuskilpailut ratkaistiin taas tänä vuonna yhdessä kilpailussa,
joka käytiin heinäkuun lämpimillä kuhakeleillä. Vaikka kyseessä on kilpailu, tapahtuma aloitettin Kukkosaaren tukikohdassa
makkaran paistolla, saunomisella ja nuotion
äärellä tarinoimisella.
Hyvässä säässä paikalle saapui peräti 16
venekuntaa. Vesille lähdettiin kuuden jälkeen ja säännöt olivat samat kuin Näsin
Uistelussa käytetään.

Kun puolen yön jälkeen palattiin Kukkosaareen, voitiin todeta, että hyvistä olosuhteista huolimatta Näsijärvi näyttti taas
oikllisuutensa ja kalan saaminen ei ollut
helppoa.
Arvokkaan voiton maineen ja kunnian
kera sai Ari Rimmin venekunta, joka sai
1700g:n painoisen komean taimenen.
Toinen sija meni Marko Lehtosen venekunnalle 4640 g:n kuhasaaliilla. Kolmanneksi sijoittui Aimo Lehtonen taimenella
ja kuhalla.

TULOKSET
1. Rimmi Ari, Isoaho Pertti, Talvio Kari
2. Lehtonen Marko, Soini Tero, Vartiamäki Risto
3. Lehtonen Aimo
Sijat 4-16. Katso www-sivuilta

Varaa ajoissa vuoro Lahnalan siivoukselle
Teksti Jussi Lehtonen

Seuramme kattaa Kukkosaaren tukikohdan vuokrakulut hoitamalla Tampereen kaupungin ylläpitämän kalastajien
ja veneilijöiden huoltorakennuksen,
Lahnalan siivouksen avovesikaudella.
Kukkosaaren palveluista nauttivien seurajäsenten kuuluu osaltaan osallistua
Lahnalan siivoukseen. Yhden viikon siivousvuoron hoitaminen tarkoittaa yhtä
tai kahta noin 15 minuutin siivouskäyntiä.

Vuorolista ja siivousohjeet löytyvät seuran www
-sivuilta kohdasta sekalaista/Lahnala. Varaa
vuorosi tulevalle kaudelle ilmoittamalla siitä
listan ylläpitäjälle Jukka Laitiselle, p. 040 518
1098 tai sähköpostilla laitijuk@gmail.com.

Lahnalaan pääsee ilman erillistä avainta
Satamatoimiston aukioloaikoina. Jos
tarvitset avainta, voit sen lunastaa 20€
panttia vastaan Juha Pölkiltä p. 040 566
6584 tai juha.polkki@gmail.com.

Kelanhuoltokurssi
Näsin Uistajien kelanhuoltokurssilla harjoiteltiin purkamaan, puhdistamaan, huoltamaan ja kokoamaan ABU Ambassadeur
7000 -sarjan kelat. Kaikki osallistujat tietävät nyt, mitkä ovat ko. kelan perushuol-

Kuva Jukka Laitinen

tokohteet ja mitä voiteluainetta kannattaa
mihinkin kohtaan työntää ja kuinka paljon.
Kurssista on kattava videoleikekokoelma
seuran webbisivuilla. Kurssilla opettajana
toimi Vesa Hakala (ei kuvassa).

Ote vuoden 2009 kuva-albumin sivuilta

NÄSIN UISTAJAT RY:N TOIMIHENKILÖT 2010
Hallitus:
Puheenjohtaja: Jussi Lehtonen, p 0400 630 607
Varapuheenjohtaja: Jyrki Läärä, p. 050 561 1045
Jäsenet: Erkki Isoaho, Marko Lehtonen, Juha Pölkki, Mauno Mäkinen,
Ali Lattunen, Vesa Hakala (varajäsen)
Muut toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja: Juha Junno
Sihteeri, jäsenasiainhoitaja: Jukka Laitinen, p. 040 518 1098
Tiedotusvastaava: Ali Lattunen, p. 040 508 6142
Häme-cup edustajat: Juha Pölkki ja Jussi Lehtonen (varaedustaja)

Kilpailumenestystä
Seuran nuorin jäsen Lauri Lattunen 7v osallistui SVK:n järjestämään kalastusaiheiseen
piirustuskilpailuun ja sijoittui
uistelukuvallaan alle 10v sarjassa toiseksi. Palkinnoksi tuli
postissa Planon pakki ja iso
kasa uistimia.

Mauno Mäkisen venekunta
kävi Venemessuilla pokkaamassa Suzuki-cup 2009:n
pääpalkinnon.
Maunon pisteet olivat 296.35
kun
suurin
mahdollinen
pistesaalis neljän kilpailun
cupista on 300 pistettä.
Parannettavaa siis jäi vielä.
Ensi kaudella sitten paremalla
tuurilla...

Näsin Uistajat ry kiittää vuoden
2009 yhteistyökumppaneitaan!
Pääyhteistyökumppanimme:
Merimarina Oy
Holiday Club Tampereen Kylpylä
Muut yhteistyökumppanimme
aakkosjärjestyksessä:
Aki Hyrkkönen Oy
Amomatic
Asfaltti Rakennus Ky
Einhell
Esa Print Oy
Espotel Oy
Finnpark Oy
Finnpool Oy
Honda Marine
JiiCee
Jonelec Oy
JSi-markkinointi Oy
Killin kaivin
Kuljun kartano
Lähihuolto Oy
Löytötavaratalo
Maanrakennus T. Virtanen Oy
Matermak Oy
Merimetso Uistin
Metro-Auto
Nokian NPT Oy
Nordea
Näsijärven kalastusalue

OPM Kalastustarvike Oy
Patajoki & Tarkkala Oy
Pihahuolto Ky
Pirkanmaan Puhdas Sisäilma Oy
Rautasoini Oy
Rolac Oy
SL-Mediat Oy
Sportia Pekka
St1
Subaru
Tampereen Kalastusväline Oy
Tampereen Vesi
Tapiola
Tintti Uistin
Turtolan Kaivin Oy
Ursuk
Viking Line
Vilkkilän lohi Oy
Vilppulan Kivijaloste Oy
VK-Products
Voitelukeskus Tonttila Oy
Wirtgen Finland Oy

