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SAARISTO CUP v. 2010
SMU:n jäsenten väliset kisat eivät ole pelkkiä kalakisoja, vaan suuri paino on pantu sille, että valitut päivät 

tarjoavat myös hienoja kalastuselämyksiä. Siksi kisatoimikunnalle ei ole ollenkaan yhdentekevää, milloin ollaan 
missäkin. Lähde mukaan ja muista, ettei tiukka kilpailu ole pääasia, sellainen on hieno reissu samanhenkisten 

seurassa! Jännitystä toki unohtamatta.

1. RAUMAN LOHIUISTELU
Torstaina 13.5.-10 klo 9.00–18.00

Varapäivä: Lauantai 15.5.-10 klo 9.00-18.00
Lähtöpaikka: Petäjäksen telakka

Kilpailualue: Suomen valtion vesialue Pyhämaan ja Rauman edustalla
Pisteytys: Lohikalat 4 pistettä, muut 0 pistettä

Mikäli luvataan tuulta ed. päivänä klo 16 päivystävällä meteorologilla yli 10 m/s kilp. alueelle,
niin kilpailua ei pidetä!

2. AIRISTON KUHAUISTELU
Lauantaina 12.6.-10 klo 19.00–01.00

Kilpailussa sallitaan max. 10 m pituiset plaanarinarut, jotka saadaan kilpailupaikalla, ei pikkuplaanareita.
Lähtöpaikka: Raision Haahdenniemi

Kilpailualue: Turun kaupungin vesialue (pohjois-Airisto)
Pisteytys: kuha ja taimen 4 pistettä, muut 1 pistettä

Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

3. ETELÄ-AIRISTON TAIMENUISTELU 1
Lauantaina 23.10.-10 klo 9.00–16.00

Varapäivä Lauantaina 13.11.-10 klo 9.00-16.00
Lähtöpaikka: Airisto Motellin ranta

Kilpailualue: seuran vesialueet
Pisteytys: Lohikalat 4 pistettä, muut 0 pistettä

Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

4. ETELÄ-AIRISTON TAIMENUISTELU 2
Lauantaina 30.10.-10 klo 9.00–16.00

Varapäivä Lauantaina 13.11.-10 klo 9.00-16.00
Lähtöpaikka: Airisto Motellin ranta

Kilpailualue: seuran vesialueet
Pisteytys: Lohikalat 4 pistettä, muut 0 pistettä

Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!
Huom! Venekunnan kipparin on oltava SMU:n jäsen.

Ilmoittautumisaika kilpailuihin päättyy paikan päällä 1/2 tuntia ennen kilpailuja.
Kokonaiskilpailussa huomioidaan kolmen osakilpailun parhaat pisteet yhteen laskettuna.

Alamitat: lohi: 61 cm, taimen: 52 cm, kirjolohi: 50 cm, hauki: 60 cm, kuha: 40 cm, ahven: 25 cm.

KILPAILUMAKSUT: OSAKILPAILUT ’a 10 euroa, KOKO CUP 35 euroa/venekunta.
Palkinnot viime vuosien tasoa (lahjakortteja).

HUOM. Tiedustelut kilpailua edeltävinä päivänä klo 17-21 SMU:n puh.numero 040-5282 012.
Tiedusteluja kannattaa tehdä mikäli on sellainen vaara olemassa että kilpailuja ei voida pitää kovan kelin vuoksi. Kenellekään ei ilmoiteta erikseen ettei 

kilpailuja pidetä, vaan jokainen huolehtii itse tiedosta. Myöskään kilpailupaikalla ei ole ketään ilmoittamassa että kilpailu on peruutettu.

SMU:n KALASTUSALUEET
Seura on vuokrannut jäsenten käyttöön uistelukaudeksi 2010 yhteensä yli 5000 hehtaaria 
parhaita taimenvesiä Airistolla.  Vuokrasopimuksissa on ehtoina seuraavat pykälät:

• veneessä tulee olla seuran viiri
• uistelijalla tulee olla mukana kuitti maksetusta seuran jäsenmaksusta ja tietenkin 

valtion kalastuksenhoitomaksusta
• verkkokalastusta ei saa häiritä, takiloiden käyttöä yli 6 metrin syvyydessä tulee välttää
• ei vaparajoituksia
• taimenen alamitan suositus 55 cm, lakimitta 50 cm
• karttaan merkityillä rauhoitusalueilla kaikenlainen kalastus on kielletty 

Uudet jäsenet voivat kysellä karttaa jäsenmaksun maksamisen jälkeen puheenjohtajalta.
Muistakaamme noudattaa rajoja eikä häiritä mökkiläisiä! Hoidetaan tämä homma nyt kunnol-
la, niin saadaan pitää vuokra-alueet myös jatkossa.
SMU:n viirejä ja tarroja voi ostaa puheenjohtajalta. 

www.saaristomerenuistelijat.�

JOHTOKUNTA:
Puheenjohtaja,
Harri Korkiakangas
puh. 050-523 2382

Sihteeri, 
Jaakko Harjuhahto puh. 041-464 6565

Jäsenrekisteri:
Mika Salonen puh. 040-7220422

SMU:n osoitteet:
PL 643, 20101 TURKU

www.saaristomerenuistelijat.�
email: smu@saaristomerenuistelijat.�

saalisilm: saaliit@saaristomerenuistelijat.�

 Puheenjohtajan palsta

TAIMENEN KOHTALON VUODET

En tiedä muista jäsenistä, mutta omat uistelutaimeneni ovat olleet aika vähissä,
joten jotain tarttis tehdä. Seuraavassa jotain tarinaa mitä voisimme tehdä.

Taimen on tutkimustulosten mukaan sukupuuton partaalla. Taimenen kohdalta 
ollaan varmaan 95% istusten varassa. Istuksia tulee lähinnä metsäteollisuuden 

velvotteina ja asian harrastajien seurojen kerättyä rahaa poikasiin.
Kalastus- tai nykyään hoitokunnat eivät istuta taimenta kovinkaan paljoa verrattuna 10 vuotta sitten olleeseen tilantee-
seen.
Taimenen istuttaminen ei ole kantanut hedelmää, koska istukkaat eivät selviä elossa kovin pitkään. Syitä on monia. Yksi 
varmaan on se, että istukkailla ei ole luonnnollista pakoreaktiota petokaloja kohdatessaan. 
Mitä olisi tehtävissä:
Johtokunta ja muutama aktiivijäsen ovat tehneet jo paljon selvitystyötä mitä voisimme tehdä joessa lisääntyvien 
luonnonkantojen parantamiseksi. Vuosikokouksessa jo sovittiin, että ne rahat, jotka nyt on laitettu istukkaisiin, käytetään 
Aurajoessa lisääntyvien luonnontaimenien elinolojen parantamiseen.
Luonnontaimenien elinolojen parantaminen vaatii tottakai rahallista tukea, jota on kysytty Turun kaupungilta, 
TE-keskukselta sekä EU-tukirahaakin voidaan projektiin saada jopa 80% siitä mitä olemme itse saaneet kerättyä. Tätä 
pottia on mahdollista kerätä 3v.
Homma on byrokratian osalta etenemässä jo hyvää vauhtia. 
Seuralla on myös oma pankkitili, johon jäsenet voivat lahjoittaa euroja. Olemme myös suunnitelemassa keruuta varten 
lomaketta.
Myös WCTT on puheenjohtajansa Jari Luceniuksen vetämänä tulossa vahvasti mukaan projektiin. Heidän johtokunnassa 
olevat ovat jo sitoutuneet 100 eurolla per nenä mukaan. He ovat myös jo nyt hakemassa isompia lahjoittajia mukaan.
Alussa ja varsinkin suurempien kunnostustöiden jälkeen tarvitaan myös talkooporukkaa lapion ja kottikärryjen varteen.
Hedelmiä tästä hommasta joutunemme odottamaan varmaan vuosia, mutta nykyinen istutustoiminta ei ole moneen 
vuoteen johtanut mihinkään.
Vantaanjoki on hyvä esimerkki onnistuneesta projektista. Siellä taimen on lisääntynyt mäti- ja pienpoikasistutusten 
avulla. Se on kasvattanut luonnollisesti taimen populaatiota Helsingin edustan merialueella.

Kaikille kireitä siimoja vuodelle 2010

terveisin puh.joht.

ps. sorakasan vierellä nähdään. 

Taimenistutusuistimen tuotot ja vuoden 2009 jäsenmaksujen yhteydessä maksettujen lahjoitusten tulos käytetään 
tänä vuonna taimenen lisääntymisolojen parantamiseen. Summa on n. 1000 euroa. Jäsenmaksujen yhteydessä voit 
osallistua talkoisiin erillisenä tilisiirtona seuran tilille. Kaikki lahjoitetut rahat käytetään lyhentämättöminä taimenen 
lisääntymisolojen kunnostukseen. Jokainen voi osallistua esim. viime vuonna saatujen kalojen määrä kertaa jokunen 
euro.

 TAPAHTUMA KALENTERI:

Huhtikuu:
• Kalamiesilta: 8.4. klo 17, Rauplan, esitys ensisammuttimista. Mahdollisuus sammuttimen leimauk-

seen, lisätietoa nettisivuilta.

Toukokuu:
• Kalamiesilta: lisätietoa nettisivuilta 

• LOHIKISA 13.5 Rauma, katso muut tiedot takakannesta. 

• LOHITREFFIT 15.5. Raumalla, klo 8.30 ->.  Vapaaehtoinen osallistumismaksu 10 e/venekunta. Suurim-
man saaliin venekunta voittaa osallistumismaksupotin. Nettisivuilla lisätietoa majoituksesta Kuus-
kajaskarissa.

Kesäkuu:
• KUHAKISA 12.6 Pohjois-Airistolla, katso muut tiedot takakannesta.

Lokakuu:
• TAIMENKISA 1 23.10 seuran vesialueilla, katso muut tiedot takakannesta.

• TAIMENKISA 2 30.10 seuran vesialueilla, katso muut tiedot takakannesta.

Marraskuu:
• TAIMENKISAN varapäivä 13.11 seuran vesialueilla, katso muut tiedot takakannesta.

Jäsenet:
Anssi Mäkiranta puh. 040-771 1822
Juha Pihkanen puh. 040-771 1637

Tommi Saarinen puh. 050-401 6785
Jari Talja puh. 0400-528 224

Varajäsenet:
 Jan Aro ja Ossi Jokinen

Taimenistutusvarojen käyttö luonnokantojen lisääntymisen  parannukseen

1/2010

Ohessa tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet. Koittakaa maksaa se ensi tilassa ettei unohdu niin kuin tahtoo varsin 
usein monille käydä. Muistutus vielä että kaksi peräkkäistä jäsenmaksun väliin jättämistä pudottaa sinut pois seuran 
kirjoilta, jolloin oikeus vesialueiden käyttöön ja seuran viiriin peruuntuu.
Mukana myös vapaaehtoisen taimenistusrahaston maksulomake, jolla voit auttaa Saaristomeren taimensaaliita 
myös tulevina vuosina.

2010 jäsenmaksut

SMU:n JÄSENKILPAILU!
SUURIN SUOMEN RAJOJEN SISÄPUOLELTA PYYDETTY LOHIKALA.

Sarjat ovat Merilohi ja Meritaimen. Kalat pitää olla saalistettu uistelemalla 
Suomen aluevesien sisäpuolelta. Molempiin sarjoihin on omat 
kiertopalkinnot.  
Punnitustulokset pitää olla tehty kahden todistajan läsnäollessa 
(todistajien allekirj., selvennykset sekä puhelinnumero/osoite).
Kilpailukaavakkeet sekä valokuva kalasta (jos mahdollista) palautettava 
viimeistään 31.12.-10 mennessä seuran postilokeroon, johtokunnan 
jäsenelle tai sähköpostilla. Kilpailukaavake löytyy SMU:n nettisivuilta.
Kilpailuaika päättyy marraskuun viimeisenä päivänä klo 24.00.
Joulukuun 2010 kalat osallistuu vuoden 2011 kilpailuun!
Kilpailun voittaja julistetaan ja palkitaan vuosikokouksessa. Voittajalle 
ilmoitetaan postitse.

2009 suurin taimen ja Kaartoahot.

• SMU:n NETTISIVUT www.saaristomerenuistelijat.fi

Seuran nettisivut ovat vihdoin ajan tasalla. Tulevaisuudessa tiedotusta on tarkoitus lisätä enenevässä 
määrin seuran sivuille ja vähentää postitusta paperilla.

Sivuilta tulet löytämään viimeisimmät uutiset ja tapahtumat. Siimasoppa ja muut tiedotteet tulevat 
jatkossa myös sinne.

Sivuille voit lähettää onnistuneet saaliskuvasi ja vaikka reissuraportin, jos haluat jakaa sen muiden kanssa. 
Lähetä kuvat ja raportit osoitteseen: smu@saaristomerenuistelijat.fi

Sekalaista infoa:

Jäsenasiat, osoitteenmuutokset, email-osoitteet:
 Kaikkiin jäsenmaksuihin sekä osoitteenmuutoksiin liittyvissä asioissa tai et saa vielä sähköpostia 

seuralta, ilmoita osoitteesi Mikalle, gsm 0400-675 956, mika.salonen@nosturiexpertit.fi. Sinut 
lisätään postituslistalle ja näin saat nopeammin infoa seuralta.


