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SAARISTO CUP v. 2013
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 jälleen sisällytetty jäsenmaksuun !

1. RAUMANMEREN LOHIUISTELU
Torstaina 9.5. klo 9.00–18.00 (varapäivä La 11.5)

Lähtöpaikka: vapaa, punnitus Pyhämaan kalasatama
Kilpailualue: valtion vesialue Pyhämaan/Rauman edusta

Kilpailukala: merilohi, alamitta 65 cm
Mikäli Kylmäpihlajalla jatkuva tuuli 10 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

2. AIRISTON KUHAUISTELU
Sunnuntaina 16.6. klo 12.00–18.00

Lähtöpaikka: Raision Haahdenniemi
Kilpailualue: Turun kaupungin vesialue (pohjois-Airisto)

Kilpailukala: kuha, alamitta 45 cm
Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

3. ETELÄ-AIRISTON TAIMENUISTELU 1
Lauantaina 26.10. klo 9.00–16.00 (varapäivä La 16.11)

Lähtöpaikka: vapaa, punnitus Airisto Motellin ranta
Kilpailualue: seuran vesialueet

Kilpailukalat: merilohi alamitta 65 cm, meritaimen alamitta 55 cm, kirjolohi alamitta 45 cm
Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

4. ETELÄ-AIRISTON TAIMENUISTELU 2
Lauantaina 9.11. klo 9.00–16.00 (varapäivä La 16.11)
Lähtöpaikka: vapaa, punnitus Airisto Motellin ranta

Kilpailualue: seuran vesialueet
Kilpailukalat: merilohi alamitta 65 cm, meritaimen alamitta 55 cm, kirjolohi alamitta 45 cm

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

OSALLISTUMINEN: Venekunnan kipparin on oltava SMU ry:n jäsen. Kuitti v.2013 maksetusta jäsenmaksusta tulee olla mukana kipparikokouksessa.

ILMOITTAUTUMINEN: Jokaisen venekunnan kipparin tulee ilmoittautua ko. kilpailupaikalla kilpailunjohtajalle, joka kirjaa ylös kipparin nimen ja 
puhelinnumeron. Ilmoittautumisaika kilpailuihin päättyy kilpailun lähtöpaikalla 1/2 tuntia ennen kilpailun alkamista. Mikäli oma lähtöpaikka on eri 
kuin osakilpailun mainittu kilpailupaikka, voi kilpailuun ilmoittautua myös puhelimitse, soittamalla SMU:n numeroon 040-5282012 ko. kilpailun 
alkamisajankohtaan mennessä.

OSAKILPAILUPALKINNOT: Osakilpailun voittaja palkitaan lahjakortilla ja lisäksi kaikkien punnitustilaisuudessa paikalla olevien kipparien kesken 
arvotaan yllätyspalkinto.

SAARISTO CUP-PALKINNOT: 3 parasta palkitaan lahjakorteilla ja lisäksi voittaja saa komean kiertopalkintopokaalin vuodeksi kirjahyllyynsä.

KILPAILUN PERUUNTUMINEN: Osakilpailu peruuntuu ja siirtyy pidettäväksi mahdollisena varapäivänä mikäli yllämainitut tuulirajat ylittyvät. 
Kenellekään ei ilmoiteta erikseen ettei kilpailuja pidetä, vaan jokainen huolehtii tiedonhankinnasta itse. Myöskään kilpailupaikalla ei välttämättä ole 
ketään ilmoittamassa että kilpailu on peruutettu, mutta tiedusteluja voi tehdä ½ tuntia ennen kutakin kilpailua SMU:n numerosta 040-5282012.

Tarkemmat Saaristo-cupin kilpailusäännöt löydät nettisivuilta.

SMU:n KALASTUSALUEET
Seura on vuokrannut jäsenten käyttöön uistelukaudeksi 2013 yli 5000 hehtaaria parhaita 
taimenvesiä Airistolla. Hangan alueesta on Majholm vielä pois, mutta saattaa palautua. Seuran 
sivuilta tieto jos niin käy. 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

• karttaan merkityillä rauhoitusalueilla kaikenlainen kalastus on kielletty

• taimenen alamitan suositus 55 cm

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.�

HALLITUS:
Puheenjohtaja,

Jari Talja  puh. 0400-528 224

Sihteeri, 
Jaakko Harjuhahto puh. 041-464 6565

Jäsenrekisteri:
Mika Salonen puh. 0400-675956

SMU:n osoitteet:
www.saaristomerenuistelijat.$

email: smu@saaristomerenuistelijat.$

saalisilm: saaliit@saaristomerenuistelijat.$

 Puheenjohtajan palsta

Tervehdys vetouistelijat !

Niin se aika rientää… Kiitoksia Harrille kuluneesta 10 vuodesta, se oli miehen työ. 
Mutta ei tule tavaksi ! Harrin toive nuorennusleikkauksesta ei kylläkään toteutunut, 
mutta yritän parhaani mukaan kehittää seuran toimintaa innokkaan hallituksen 
kanssa.

Ensimmäinen konkreettinen asia on neuvottelu Paraisten Kalakoulun (Livia) kanssa heti maaliskuun alussa taimenenpoi-
kasten istutuksista kalastusalueellemme Airistolle. Tarkoituksena on pyrkiä istuttamaan poikasia kertyneillä varoilla 
tehokkaammin ja taloudellisemmin yhteistyössä koulun ja muiden seurojen sekä kalastusalueiden kanssa. Hävikkihän 
on ilmeisesti ollut melkoinen viime vuosien istutuksissa.  Asiasta lisää infoa seuran sivuilla kevään kuluessa.

Seura vuokraa edelleen samoja vesialueita kuin viime vuonnakin. Hangan alueeseen saattaa taas palautua Metsähalli-
tuksen hallinnoima Majholmenin vesialue. Siitäkin lisää kevään kuluessa seuran kotisivuilta. Kilpailukalenteriin palaute-
taan tänä vuonna lohikisa, kuhakisan sääntöjä on hiukan muokattu.

Viime syksynä oli pieniä positiivisia merkkejä taimenten koon kasvusta, vaikka kappalemääräiset saaliit eivät ehkä 
nousseetkaan. Alamitan nosto alkaa kantaa hedelmää, toivottavasti trendi jatkuu samanlaisena. Muistakaa siis vapauttaa 
seuran suositusrajan 55 cm:n alittavat taimenet. Paljon mukavampi on seuraavana vuonna väsytellä 4 – 5 kg:n kaloja.

Julkisuudessa on onneksi myös herännyt keskustelu luonnonkalakantojen suojelemiseksi. Toivotaan, että tämä johtaa 
tulevaisuudessa tilanteeseen, ettei meidän tarvitse enää lähteä Ruotsin taimen- ja lohivesille. Ehkä luonnontaimenelle ei 
kuitenkaan tarvita ”liito-orava” –statusta, jotta se voidaan pelastaa. Yhteistyötä eri osapuolten välillä se kuitenkin vaatii.

Kireitä siimoja kaikille kaudelle 2013! 

 TAPAHTUMA KALENTERI:

Huhtikuu:
• Kalamiesilta: lisätietoa nettisivuilta.

Toukokuu:
• LOHIKISA Torstaina 9.5, katso muut tiedot takakannesta. 

Kesäkuu:
• KUHAKISA Sunnuntaina16.6 Pohjois-Airistolla,

katso muut tiedot takakannesta.

Lokakuu:
• TAIMENKISA 1 Lauantaina 26.10 seuran vesialueilla,

katso muut tiedot takakannesta.

Marraskuu:
• TAIMENKISA 2 Lauantaina 9.11 seuran vesialueilla,

katso muut tiedot takakannesta.

Jäsenet:
Sami Kaartoaho puh. 040-832 9101

Jouni Laitinen puh. 050-369 0516

Anssi Mäkiranta puh. 040-771 1822

Juha Pihkanen puh. 040-771 1637

Varajäsenet:
 Ossi Jokinen ja Mika Salonen

1/2013

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 jälleen jäsenmaksuun.

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

2013 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.-13 mennessä hallituksen jäsenelle tai sähköpostilla. 
Kilpailukaavake löytyy SMU:n nettisivuilta.

Kilpailuaika päättyy marraskuun viimeisenä päivänä klo 24.00.

Joulukuun 2013 kalat osallistuu vuoden 2014 kilpailuun!

Kilpailun voittaja julistetaan ja palkitaan vuosikokouksessa. Voittajalle 
ilmoitetaan postitse.

2012 suurin meritaimen 4.62 kg ja Teppo.

• SMU:n NETTISIVUT www.saaristomerenuistelijat."

Seuran nettisivut pyritään pitämään ajan tasalla. Tulevaisuudessa tiedotusta on tarkoitus lisätä eneneväs-
sä määrin seuran sivuille ja vähentää postitusta paperilla.

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

Taimenistutustoiminta – positiivista värinää ilmassa

Ilahduttavaa on ollut kuulla Saaristomeren meritaimenistutusten olevan muutaman vuoden notkahduksen jälkeen taas 
kasvusuunnassa, ja vieläpä usean tahon toimesta. Vähemmän ilahduttavia ovat olleet uutiset Saaristomeren istutuksissa 
pääsääntöisesti käytettävää Isojoen kantaa tuottavien kalanviljelylaitosten tuotanto-ongelmista ja jopa sulkemisista, 
jotka ovat rajoittaneet poikasten saatavuutta.

Poikasten saatavuuden varmistamiseksi v.2014 alkukeväällä tehtäviin istutuksiin, seuran hallitus tulee tekemään ennak-
kovarauksen heti kun se vain mahdollista on. Istutuksiin käytetään seuran istutuksiin tarkoitetut ja kerääntyneet varat, ja 
mukaan pyritään saamaan myös seuran vuokraamien vesialueiden omistajat omilla panoksillaan.

Hiukan pidemmän aikavälin projektina seuran hallitus on keskustellut Livia/ Paraisten Kalakoulun kanssa osallistumises-
ta projektiin jossa tarkoituksena on luoda tulevien vuosien meritaimen-istutuksiin oma Aurajoen taimenkantaa oleva 
poikastuotanto. Lisäinfoa tästä kun aikataulut ja toimenpiteet täsmentyvät.

Edelleen kannustetaan kaikkia jäseniä osallistumaan istutustalkoisiin ja lahjoittamaan muutama euro Jäsenmaksujen 
yhteydessä tehtävällä erillisellä tilisiirrolla seuran tilille. Esim. 20eurolla saadaan n.10 taimenenpoikasta lisää Airistolle 
uimaan, jotka parin vuoden päästä tulevat toivottavasti tekemään tuttavuutta juuri sinun vieheesi kanssa… Kaikki 
lahjoitetut rahat käytetään lyhentämättöminä v.2014 meritaimen-istutuksiin.

2012 Saaristo Cup voittaja: Kaartoaho Mikael


