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SAARISTO CUP v. 2015
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
Lauantaina 16.5. klo 9.00–18.00 (varapäivä La 23.5)
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 14.6. klo 9.00–16.00
Lähtöpaikka: Raision Haahdenniemi
Kilpailualue: Airiston yhtenäislupa-alue, jonne seuraa hankkii luvat kisan ajaksi
Kilpailukala: kuha, alamitta 45 cm
Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

www.saaristomerenuistelijat.fi

3. ETELÄ-AIRISTON TAIMENUISTELU 1
Lauantaina 24.10. klo 9.00–16.00 (varapäivä La 14.11)
Lähtöpaikka: vapaa, punnitus Airisto Motellin ranta
Kilpailualue: seuran vesialueet
Kilpailukalat: merilohi alamitta 65 cm, meritaimen alamitta 61 cm, kirjolohi alamitta 45 cm
Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!

4. ETELÄ-AIRISTON TAIMENUISTELU 2
Lauantaina 7.11. klo 9.00–16.00 (varapäivä La 14.11)
Lähtöpaikka: vapaa, punnitus Airisto Motellin ranta
Kilpailualue: seuran vesialueet
Kilpailukalat: merilohi alamitta 65 cm, meritaimen alamitta 61 cm, kirjolohi alamitta 45 cm
Mikäli Rajakarilla jatkuva tuuli 12 m/s kipparikokouksen aikana, niin kilpailua ei pidetä!
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OSALLISTUMINEN: Venekunnan kipparin on oltava SMU ry:n jäsen. Kuitti v.2015 maksetusta jäsenmaksusta tulee olla mukana kipparikokouksessa.
ILMOITTAUTUMINEN: Venekunnan kipparin tulee ilmoittautua viimeistään ½-tuntia ennen kilpailun alkamista kilpailunjohtajalle, joka kirjaa ylös
kipparin nimen ja puhelinnumeron. Ilmoittautua voi joko kilpailun lähtöpaikalla tai vaihtoehtoisesti puhelimitse, soittamalla SMU ry:n numeroon
040-5282012.

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.

Seura on vuokrannut jäsenten käyttöön uistelukaudeksi 2015 yli 4000 hehtaaria parhaita
taimenvesiä Airistolla. Uusi vesialuekartta tulee 2014 jäsenmaksun maksaneille. Muut saavat
kartan jäsenmaksun suoritettuaan. 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
• karttaan merkityillä rauhoitusalueilla kaikenlainen kalastus on kielletty
• Huom! Taimenen uusi alamitta 60 cm
Jäsenet voivat kysellä karttaa jäsenmaksun maksamisen jälkeen puheenjohtajalta.
Muistakaamme noudattaa rajoja eikä häiritä mökkiläisiä, niin saadaan pitää vuokra-alueet
myös jatkossa.
SMU:n viirejä ja tarroja voi ostaa puheenjohtajalta.

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.-15 mennessä hallituksen jäsenelle tai sähköpostilla.
Kilpailukaavake löytyy SMU:n nettisivuilta.
Kilpailuaika päättyy marraskuun viimeisenä päivänä klo 24.00.
Joulukuun 2015 kalat osallistuu vuoden 2016 kilpailuun!
Kilpailun voittaja julistetaan ja palkitaan vuosikokouksessa. Voittajalle
ilmoitetaan postitse.
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SMU:n KALASTUSALUEET

2014 kisan satoa lohi 11.5 kg
Åken veneeseen.
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys vetouistelijat !
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TAPAHTUMA KALENTERI:
Huhtikuu:

Uusi kalastuskausi on taas alkamassa ja uusi kalastuslakikin hyväksyttiin eduskunnassa astuen voimaan ensi vuoden alussa. Sitä sen suuremmin spekuloimatta, on
mielenkiin-toista nähdä muuttuuko loppujen lopuksi mikään. Onneksi luonnonkalakantoja edes yritetään suojella vaikka verkkokalastus saakin jatkua lähes entisellään.
Jäsenmäärä tuntuu pienenevän vuosi toisensa jälkeen vaikka viime aikoina on
uusiakin jäseniä saatu mukaan. Onneksi kulujakin on saatu pienennettyä, jottei jäsenmaksua ole tarvinnut nostaa.
Suurin yksittäinen kuluerä on kalastusluvat Airiston vesialueella. Onneksi niidenkään hintaa ei ole nostettu viime
vuosina lainkaan.
Seura vuokraa edelleen lähes samoja vesialueita kuin viime vuonnakin. Hangan alue on pienentynyt edelleen eli
Orhisaarikin on jäänyt siitä pois. Siihen ja Majholmeniin voi lunastaa Metsähallituksen oman luvan
http://www.eraluvat.fi/kalastus/vapakalastus/viehelupa.html EUR 40,-/vuosi ja sillä saa uistella niin monella vavalla kuin
haluaa. Seuran kalastusalueiden kartta on mukana niiden Siimasopassa, jotka ovat viime vuonna maksaneet jäsenmaksun.
Saaristo cup jatkuu edelleen vanhaan malliin. Kisojen päivämäärät löytyvät toisaalta tästä lehdestä. Hallitus toivoo
kisoihin runsasta osanottoa.
Edelleen on vaikeuksia löytää taimenenpoikasia istutettavaksi. Onneksi saatiin sentään syksyllä Paraisten Kalakoululta
muutama sata poikasta, jotka koulu istutti oppilastyönä Airistolle. Valitettavasti tälle keväälle ei kaksivuotiaita poikasia
saatu lainkaan.

• Kalamiesilta: lisätietoa nettisivuilta.

Toukokuu:
• Kalamiesilta: pienpoikastenistutusta, lisätietoa nettisivuilta.
• LOHIKISA Lauantaina 16.5, katso muut tiedot takakannesta.

Kesäkuu:
• KUHAKISA Sunnuntaina14.6 Pohjois-Airistolla,
katso muut tiedot takakannesta.

Lokakuu:
• TAIMENKISA 1 Lauantaina 24.10 seuran vesialueilla,
katso muut tiedot takakannesta.

Marraskuu:
• TAIMENKISA 2 Lauantaina 7.11 seuran vesialueilla,

Kireitä siimoja kaikille kaudelle 2015!

Taimenten istutusta syksyllä 2014.

katso muut tiedot takakannesta.

Taimenistutustoiminta
Huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa olisi tarkoitus mennä istuttamaan jälleen pienpoikasia Savijokeen mikäli vain
onnistuu ja samalla tutustua joen nousuesteisiin ja keskustella mahdollisia toimia niiden kiertoteiden tai poistamisen
hyväksi. Lisätietoa nettisivuilta heti kun asiat selviävät.
Syksyn istutuksissa koitetaan jälleen saada 2-vuotiaita Airistolle.
Edelleen kannustetaan kaikkia jäseniä osallistumaan istutustalkoisiin ja lahjoittamaan muutama euro Jäsenmaksujen
yhteydessä tehtävällä erillisellä tilisiirrolla seuran tilille. Esim. 20 eurolla 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.2015 meritaimen-istutuksiin.

Sekalaista infoa:
• SMU:n NETTISIVUT www.saaristomerenuistelijat.fi
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.fi
• TallinkSiljan alennus/yrityskoodi, jolla saa alennusta laivamatkoista. Tarkempaa tietoa hallitukselta, jos et
ole saanut Mikan sähköpostia aiheesta.

HALLITUS:
Puheenjohtaja,
Jari Talja puh. 0400-528 224

Sihteeri,
Jaakko Harjuhahto puh. 041-464 6565

Jäsenet:

Jäsenrekisteri:

Sami Kaartoaho puh. 040-832 9101
Jouni Laitinen puh. 050-369 0516
Anssi Mäkiranta puh. 040-771 1822
Juha Aro puh. 0500-985 014

Mika Salonen puh. 040-7220422

Varajäsenet:
Mika Salonen

SMU:n osoitteet:
www.saaristomerenuistelijat.fi
email: smu@saaristomerenuistelijat.fi
saalisilm: saaliit@saaristomerenuistelijat.fi

Ojo on poissa.
Ossi Jokinen 11.5.1958 - 21.2.2015
Saaristomeren Uistelijoiden aktiivi Ossi Jokinen menehtyi lyhyen sairauden jälkeen
21.2.2015.
Ossi tunnettiin monipuolisena kalastuksen harrastajana. Hän osallistui mielellään SMU:n
järjestämiin kalakisoihin. Hän voitti seuran Saaristo-Cupin vuosina 2005 ja 2006. Erityisen
komea oli vuoden 2006 Pyhämaan lohikisan voitto. Hän toi punnitukseen 10,9 kg:n ja 8,5
kg:n lohet.
Ossi viihtyi SMU:n tukikohdassa Lehtolan talossa erinomaisesti. Hän osallistui aktiivisesti
Lehtolan kunnostustöihin. Kun seura joutui luopumaan Rymättylän Teroksessa sijainneesta tukikohdasta vuokra-ajan umpeuduttua hän ei jäänyt asiaa suremaan. Rymättyjän Airismaalta löytyi vuonna 2006
vuokramökki. Siitä tuli Ossin vapaa-ajanelämän kiinnekohta.
Ossi kalasti monipuolisesti. Kesät kuluivat kuhan- ja lohenuistelun merkeissä. Hangon vedet, Pyhämaan edusta,
Pielinen ja Ruotsin järvet tulivat tutuiksi. Tärkeintä oli kuitenkin monimuotoinen kalastus Saaristomerellä.
Jos elämä olisi oikeudenmukaista Ossi virittelisi nyt maaliskuun lopulla siikaonkia Airismaan mökkirannassa. Kohtalo
päätti kuitenkin toisin. Monet suunnitelmat jäivät toteutumatta.
Ossi oli reilu, ystävällinen ja auttavainen ihminen. Häntä jäi suremaan lähipiirin lisäksi laaja ystävien joukko. Ossin
VHF-kutsu Ojo on vaiennut iäksi. Ossi elää kuitenkin muistoissamme.
Markku Salo

Jäsenasiat, osoitteenmuutokset, email-osoitteet:
Kaikkiin jäsenmaksuihin sekä osoitteenmuutoksiin liittyvissä asioissa tai et saa vielä sähköpostia seuralta, ilmoita
osoitteesi Mikalle, gsm 040-7220422 , mika.antero.salonen@gmail.com. Sinut lisätään postituslistalle ja näin
saat nopeammin infoa seuralta. Ohessa tämän vuoden jäsenmaksulomakkeet. Koittakaa maksaa se ensi tilassa
ettei unohdu. 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

