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SAARISTO CUP v. 2012
SMU:n jäsenten väliset kisat eivät ole pelkkiä kalakisoja, vaan suuri paino on pantu sille, että valitut päivät 

tarjoavat myös hienoja kalastuselämyksiä. Lähde mukaan ja muista, ettei tiukka kilpailu ole pääasia, sellainen 
on hieno reissu samanhenkisten seurassa ja tänä vuonna kilpailumaksu on sisällytetty jäsenmaksuun !

1. KEVÄTTAIMENEN UISTELU
Lauantaina 19.5. klo 9.00–18.00

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!

2. AIRISTON KUHAUISTELU
Lauantaina 16.6. klo 18.00–01.00

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 27.10. klo 9.00–16.00

Varapäivä Lauantaina 17.11. 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 10.11. klo 9.00–16.00

Varapäivä Lauantaina 17.11. 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: tänä vuonna osallistuminen sisältyy SMU:n jäsenmaksuun.
Kuitti maksetustajäsenmaksusta tulee olla mukana kipparikokouksessa.

PALKINNOT: osakilpailun voittaja tulee saamaan lahjakortin, minkä lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvontaan palkinto.

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 2012 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

MORJENS !
10 vuotta, niin se aika rientää...

Olen toiminut vuosikokoukseen 2013 mennessä SMU:n puheenjohtana tuon vuosi 
määrän. Totesin että nyt on aika vaihtaa vetovastuuta, jotta saamme nuorempaa ja 
innokkaampaa  porukkaa johtokuntaan. Toimin vielä tämän vuoden 2012 seuram-
me puheenjohtajana.

Jos ei muu muutu niin taimenkoko on ainakin pienentynyt 10 vuoden aikana, 
samoin kun taimenen määrä vesissämme. 

Jouni Laitinen kertoo ponnisteluistamme taimenen palauttamiseksi vesiimme toisaalla tässä tiedotteessa. Ainakin jokien 
kunnostamistalkoita on odotettavissa. Sinne nyt kaikki mukaan, itse mukana olleena yhden päivän uhrauksella ostaa 
ainakin itselleen hyvän omatunnon. Uskaltaa ottaa taimenia, jotka ylittävät suosituksemme 55cm. 

Ohessa kuva talkoista viime keväältä, vähän oli lyhyt SMU:n jono kivikasan vierellä. Toivottavasti isompi porukkaa tulisi 
seuraaviin talkoisiin. Homma käy yhden kuntosalipäivän verryttelystä.

Seuramme järjestää nyt kokeilumielessä taimenen kevätkilpailun. Lohta käymme kokeilemassa tre%en merkeissä jo 
aiemmin keväällä 12.5. Syksyn taimenkilpailut ovat entisellään. Olemme myös muokanneet palkintoja. Osallistujat 
tulevat näkemään miten. Myös Saaristo Cupin osallistumismaksu kuuluu nyt jäsenmaksuun.

Kaikille kireitä siimoja vuodelle 2012

terveisin puh.joht.

ps. sorakasan vierellä nähdään...

Taimenistutusuistimen tuotot ja vuoden 2011 jäsenmaksujen yhteydessä maksettujen lahjoitusten tulos käytetään 
jälleen taimenistutuksiin. Summa on n. 700 euroa. Jäsenmaksujen yhteydessä voit osallistua talkoisiin erillisenä 
tilisiirtona seuran tilille. Kaikki lahjoitetut rahat käytetään lyhentämättöminä taimenen istutuksiin. Jokainen voi 
osallistua esim. viime vuonna saatujen kalojen määrä kertaa jokunen euro.

 TAPAHTUMA KALENTERI:

Huhtikuu:
• Kalamiesilta: Tiistaina 3.4. klo 17, Rauplan Oy, sammutinten leimausta, teoriaa sammutuksesta ja 

harjoitellaan tulipalon sammutusta. Leimattavat sammuttimet voi viedä viikkoa ennen kalamiesil-
taa Rauplaaniin.

Toukokuu:
• Kalamiesilta: lisätietoa nettisivuilta.

• LOHITREFFIT Lauantai 12.5 Pyhämaa, klo 9 ->.  Vapaaehtoinen osallistumismaksu 10 e/venekunta. 
Suurimman saaliin venekunta voittaa osallistumismaksupotin.

• TAIMENKISA 19.5 seuran vesialueilla, katso muut tiedot takakannesta. 

Kesäkuu:
• KUHAKISA Lauantaina16.6 Pohjois-Airistolla,

katso muut tiedot takakannesta.

Lokakuu:
• TAIMENKISA 1 Lauantaina 27.10 seuran vesialueilla,

katso muut tiedot takakannesta.

Marraskuu:
• TAIMENKISA 2 Lauantaina 10.11 seuran vesialueilla,

katso muut tiedot takakannesta.

Jäsenet:
Sami Kaartoaho puh. 040-832 9101

Jouni Laitinen puh. 050-369 0516

Juha Pihkanen puh. 040-771 1637

Jari Talja puh. 0400-528 224

Varajäsenet:
 Ossi Jokinen ja Anssi Mäkiranta

Taimenistutukset

1/2012

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. Ja tänä vuonna Saaristo Cup osallistuminen 
sisältyy jäsenmaksuun.

Mukana myös vapaaehtoisen taimenistusrahaston maksulomake, jolla voit auttaa Saaristomeren taimensaaliita 
myös tulevina vuosina.

2012 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.-12 mennessä seuran postilokeroon, johtokunnan 
jäsenelle tai sähköpostilla. Kilpailukaavake löytyy SMU:n nettisivuilta.

Kilpailuaika päättyy marraskuun viimeisenä päivänä klo 24.00.

Joulukuun 2012 kalat osallistuu vuoden 2013 kilpailuun!

Kilpailun voittaja julistetaan ja palkitaan vuosikokouksessa. Voittajalle 
ilmoitetaan postitse.

2011 suurin merilohi 10.6 kg ja Hanttimies.

• SMU:n NETTISIVUT www.saaristomerenuistelijat."

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."

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.". Sinut 
lisätään postituslistalle ja näin saat nopeammin infoa seuralta.

Taimenprojekti ja jokikunnostukset kesällä 2012

Moro SMU:n jäsenet.

Tänä vuonna istutetaan taimenen vk-poikasia (vastakuoriutuneita poikasia ) paljon enemmän kuin ennen. Hirvijokeen, 
Laajokeen ja Mynäjokeen istutetaan yhteensä noin 80.000 poikasta. Jokien kunnostuksista jatkossa meidän kohteena 
luultavasti on Aurajoen sivuhaara Savijoki. Savijoessa lisääntyy jo taimen,mutta kunnostusta se tarvisee.

Kevät terveisin J.Laitinen

2011 Saaristo Cup voittaja: Kimmo Aaltonen


