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TAMPEREEN KYLPYLÄSSÄ NAISTENLAHDESSA 16.7.2022 KLO 14-21

SUURIMMAN KALAN 
PALKINTO
LAHJAKORTTI Holiday Club Tampereen  
kylpylässä  
+ Ursuit automaatti paukkuliivit

ILMOITTAUTUMINEN:
Osallistumismaksu 60 € /venekunta
16.7.2022 mennessä tilille:
Näsin Uistajat ry.
Nordea FI2014573000101980
Muista merkitä viitenumero: 10016 
(Kilpailupaikalla osallistumismaksu  
65 € /venekunta)

KISA-AIKATAULU:
11.00 Ilmoittautuminen alkaa
13.30 Kipparikokous ja sen jälkeen
 siirtyminen kilpailualueelle
14.00 Näsin Uistelu 2022 alkaa
21.00 Näsin Uistelu 2022 päättyy
21.30 Punnitusjono suljetaan

KILPAILUKALAT: Järvitaimen, järvilohi,  
ahven, kuha, hauki

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ: NÄSIN UISTAJAT RY
INFO: www.nasinuistajat.fi,
 Lauri Läärä 050 564 4010

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PALKINTOJEN MUUTOKSIIN

KILPAILUN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:

1. PALKINTO:
RAYMARINE AUTOPILOT EVOLUTION EV-100
2. PALKINTO:
URSUIT SEAHORSE PELASTAUTUMISPUKU
3. PALKINTO:
MENTE MARINE TRIMMI AUTOMAATTI  

TASAKYMPIT 10, 20, 30 
PALKITAAN LAADUKKAILLA  
TAVARAPALKINNOILLA.

 XXXV

Holiday Club Tampereen Kylpylässä on hyvät apajat. Meiltä saat  
suolaista ja makeaa isoon ja pieneen nälkään. Kesäterassin  
lämmössä on mukava nauttia janojuomia laajasta valikoimasta. 
Lempeänä poreilevat vetemme virkistävät ja rentouttavat, saunat ja 
hemmotteluhoidot hellivät kehoa ja mieltä.

Majoitu tasokkaassa hotellissa
Varaukset puh. 030 687 0000

Herkuttelua ja juomaa
tarjoaa ravintola Arthur sekä Classic Pizza

Nauti kylpylästä
jossa on aina 32°C sekä saunan lämmöstä

Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere
hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi
holidayclub.fi

Meillä 
nappaa 

aina

Puh. 010 281 1000
Patamäenkatu 5 (Sarankulma)
yamaha-center.fi/tampere

Venevalikoimaamme kuuluvat Yamarin, Finnmaster, Buster, Suvi, Zodiac, 
TG-Boats sekä JSi-venetrailerit ja käytetyt veneet. Meiltä löydät myös 
moottoripyörät, mönkijät, mopoautot, lumilingot ja puutarhakoneet. 
Ja tietysti ajovarusteet sekä huolto- ja varaosapalvelut. Tervetuloa!

Meiltä kaikki 
      veneilyyn ja 
            vapaa-aikaan!

Vähemmän stressiä

 – enemmän iloa!

 facebook.com/YCTampere

Ursuit ®

Kuivapuvut
Kalastukseen

U R S U I T . C O M
I ku i s ta ,  jaa  &  löydä 

parhaat  ka lahe tke t 

myös  somessa ! #ursui t



UUSI AXIOM+
UUSI SUKUPUOLVI ERITTÄIN 

SUORITUSKYKYISIÄ 
MONITOIMINÄYTTÖJÄ 

Raymarine Axiom+ monitoiminäyttö on 
kipparin kaverina 

Silver- ja Faster-veneissä.
Suunniteltu helppokäyttöiseksi ja optimoitu 

nopeudelle. IPS-näyttö 1024x600 resoluutiolla 
(Axiom+ 9) esittää kartat ja kaikunäkymät 

tarkasti, upeilla väreillä, aiempaa kirkkaammin ja 
laajemmilla katselukulmilla.

4-ydinprosessori takaa nopeuden sekä 16GB:n 
tallennuskapasiteetti mahdollistaa mm. kartan 

lataamisen Axiom+ muistiin. 

ELEMENT
LOISTAVA VALINTA PIENVENEESEEN

Element-sarja on edullinen, mutta monipuolinen rat-
kaisu veneen kartta- ja kaikunäytöksi. On kyseessä 
sitten vain veneily järvellä tai aktiivinen kalastaminen 
niin Element-sarjasta löytyy täydellinen ratkaisu 
tarpeisiin. Näyttöjä on kolmea kokoa: 7”, 9” ja 12”. 
Hinnat alk. 552 €.

Lisätietoja ja lähin jälleenmyyjä osoitteesta raymarine.fi  tai puh. 020 761 9937.

USI SUKUPUOLVI ERITTÄIN 
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www.wobbleri.fi     www.facebook.com / wobbleri

Uudistunut nelitahtinen Honda BF2.3 on erittäin kevyt 
ja helposti siirrettävissä. Niinpä se 
sopii erityisen hyvin soutuveneisiin 
ja jolliin. Se on kätevä kalakaveri, 
jonka voit näppärästi siirtää paikas-
ta toiseen tukevasta, ergonomisesta 

kahvasta kantaen. Lisätiedot Honda m a rine .F i

Terhi Saiman on Suomen myydyin 
soutuvene, eikä syyttä. Tämä kotimainen 
ABS-muovista tehty huoleton avovene 
liikkuu kevyesti ja sulavasti sekä soutaen 
että moottorilla. Se on varustettu lukittavilla 
säilytystiloilla ja säädettävällä keskipenkillä. 

Lisätiedot T e r h i . f i

TAMPERE Keskuojankatu 14 I Avoinna arkisin 10-17, LA 10-14 
Puh. 0207 757 360 I info.tampere@bikeworld.fi  

w w w . b i k e w o r l d . f i

1690€
K A m p A n j A h i n TA 

1690€

749€
K A m p A n j A h i n TA 

749€



Parasta pihalle – Asfaltti Kymppi
p. 010 2195 330
heikki.keskinen@asfalttikymppi.fi

Antaa näyttävän vedenhelmeilyn
Yli 25 vuoden kehityksen tulos

Helpottaa puhtaanapitoa
3-5 vuoden takuukäsittelyt

Voidaan pestä kaikilla autonpesuaineilla
Hylkii likaa ja antaa syvän kiillon 

Ei jälEi jälkitarkastuksia

Nanokeraaminen suojakilpi autollesi







PALVELEVA, OSAAVA

JA JÄMPTI!

- MAALAISJÄRKEVÄ

VAIHTOEHTO

Oridea on maalaisjärkevä ja sopivan  
kokoinen kumppani PK-yritykselle
Meiltä saat helposti painotyöt esitteistä ja flyereistä tarroihin ja 
mainosmatriaaliin. Myös roll-upit, suurkuvat ja banderollit.  

Älä lähde merta edemmäs kalaan
Olemme kotimainen toimija ja toimipisteemme sijaitsee Orive-
dellä.  Voit siis helposti tulla vaikka paikan päälle pyörähtämään ja 
kysymään lisää. Mikään työ ei ole liian pieni – tai liian iso.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Oridea Oy
Keskustie 32, 35300 Orivesi
jussi@oridea.fi, p. 050 442 2229

@orideagrafwww.oridea.fi

PAINOTYÖT JA
GRAAFISET PALVELUT 

Veneiden nimitarrat, 
sponsoritarrat yms.





Lupaamme sinulle sujuvan remontin 
ja laadukkaan lopputuloksen. Toi-
mintamme kivijalka on ammattitai-
toinen ja vastuullinen henkilökunta. 
Pidämme aikataulut ja laskutamme 
vasta, kun työ on hyväksytty.

Putkiremonttien 
ammattilainen 
Pirkanmaalla

”Teen aina asiakkaalle
 niin kuin itselle tekisin 

omassa kodissa.”
LVI-asentaja Harri Isotalo

TILAA ILMAINEN 
ARVIOKÄYNTI, 

SOITA 040 559 6568

Oman kylän 

miehet!

Kivilähteentie 10
33470 Ylöjärvi

Puh. arkisin 8-16
040 559 6568

Päivystys muina aikoina
010 322 5130 www.lvikurikka.fi

6 vinkkiä
OIVALLISEEN OLOTILAAN ORIVEDELLÄ

www.visitorivesi.fi

1. Villiinny villasukista
Orivesi on Suomen Villasuk-
kapääkaupunki! Testaa villa-
sukkajuoksua, vieraile lanka-
kaupassa tai kudo Orivesi-
JonSukat!

2. Huumaannu hiihdosta
Nauti Pirkanmaan parhaista 
laduista ja harjoittele hiihtoa 
Hiihtomaassa!

3. Rakastu retkeilyyn
Vieraile kahdessa Suomen 
luontohelmessä, Pukalassa 
ja Eräpyhässä! Muista myös 
Hörtsänän arboretum ja 
muut luontokohteemme.

4. Oleskele OriParkissa
Pumptrack-rata, frisbeegolf, 
ulkokuntosali, jalkapallo-
kenttä, tenniskentät, moni-
toimikaukalo, leikkipuisto...

2. Koe kulttuuria
Taidekeskus Purnu, Orive-
den Kampus, Rönnin huvi-
keskus, Eräjärven teatterit, 
kahvilat ja ravintolat odotta-
vat sinua.

3. Virkisty vesillä
Koe Kopsamo-Purnun me-
lontareitti, vuokraa sup-lauta 
tai kanootti ja seikkaile vie-
hättävällä Venehjoella.

@visitorivesiofficial
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Videovalvontajärjestelmät

Kassa- ja paloturvakaapit

Rikosilmoitin- ja
kulunvalvontajärjestelmät

Painikkeet, lukkorungot, saranat,
heloitukset, ovensulkijat, pikasalvat,
vetimet, saranat ja helat

KAIKEN KATTAVAT TURVARATKAISUT

24h/7Raudoittajantie 2
36100 Kangasala

Puh. 0400 877 611
www.lukkopalvelu.com

Korjaus ja huoltokäynnit, sarjoitukset,
asennukset sekä varmuuslukitukset

Aukaisupalvelut:
kassakaapit, autot ja lukot







POTKUA 
PAINOTÖIHIN

4041     0704
Painolaitos

sininen (297)   
C = 49
M = 1
Y = 0
K = 0

Vihreä (381)    
C = 20
 M = 0
 Y = 91
K = 0

Ruskea           
C = 48
M = 71
Y = 80
K = 58

puh. 0400 293 700 
Ilmailunkatu 19 
33900 TAMPERE 
www.ulonen.com







 

VETOUISTELUN HÄME-CUP 2022 
RUNKOSÄÄNNÖT 
1 § Vetouistelun Häme-cup 2022 koostuu 
kuudesta osakilpailusta (jäljempänä 
Kilpailu).  
 
2 § Jokaisessa Kilpailussa noudatetaan 
ensisijaisesti näitä runkosääntöjä ja 
toissijaisesti Kilpailun järjestäjän 
(jäljempänä Järjestäjä) määräämiä 
kilpailukohtaisia sääntöjä (jäljempänä 
Säännöt) lukuun ottamatta näiden 
runkosääntöjen pykälää 15 §, jossa 
pätemisjärjestys on päinvastainen. Lisäksi 
noudatetaan lain ja kalastusoikeuden 
haltijan määräämiä kalastus- ja 
veneliikennesääntöjä.  
 
3 § Kilpailuissa kilpaillaan venekunnittain 
sijoituksen mukaan määräytyvistä Häme-
cupin pisteistä (jäljempänä Pisteet). 
Kilpailusijoitus määräytyy Sääntöjen 
perusteella.  
 
4 § Kilpailut ovat avoimia kaikille 
vetouistelun harrastajille. 
Kilpailuvenekunnat nimetään kipparinsa 
mukaan, joka saa Pisteet nimiinsä. Kunkin 
venekunnan kippari saa nimetä itselleen 
kilpailukauden aikana yhden varakipparin, 

joka voi edustaa häntä Kilpailuissa. 
Varakippari ei saa olla varakipparina 
muissa venekunnissa saman 
kilpailukauden aikana. Venekunnan 
miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. 
Järjestäjän edustajilla on oikeus tarkistaa 
kipparin/varakipparin henkilöllisyys. 
Jokaisesta venekunnasta on oltava 
miehistöön kuuluva edustaja läsnä 
kipparikokouksessa.  
 
5 § Kilpailun tuomarineuvoston 
muodostaa kolme Järjestäjän nimeämää 
täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan 
kipparikokouksessa. Tuomarineuvoston 
edustajien paikallaolovelvollisuus 
kilpailukeskuksessa alkaa Järjestäjän 
ilmoittamasta punnituksen 
päättymisajankohdasta ja päättyy 
kilpailutulosten protestiajan 
päättymiseen.  
 
6 § Kippari saa venekuntansa 
kilpailusijoituksen mukaisesti Pisteitä 
seuraavasti: 1. sija 60p, 2. sija 59p, jne. 
Pisteitä jaetaan Kilpailuissa 60 parhaalle 
kipparille.  
 
7 § Kippari saa jokaisesta Kilpailusta, 
johon hänen venekuntansa osallistuu, 
viisi osallistumispistettä mahdollisten 
sijapisteiden lisäksi. Lisäksi 
ennakkomaksun suorittaneen venekunnan 
kokonaispisteisiin lisätään viisi pistettä. 
 
8 § Kunkin kipparin Häme-cupin 
kokonaispisteitä laskettaessa otetaan 
huomioon kipparin viiden parhaan 
osakilpailun pisteet. Kipparin Häme-
cupin sijoitus määräytyy näiden 
kokonaispisteiden perusteella. Sijoitusten 
mennessä tasan, sijoitus määräytyy 
Kilpailuissa saavutettujen 1. sijoitusten, 
seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. 
perusteella. Jos vielä tämänkin jälkeen 
sijoitukset menevät tasan, arpa määrää 
sijoituksen. Arvonnan suorittaa Häme-
cupin viimeisen Kilpailun 
tuomarineuvosto.  
 
 
 
 

 
 
 
9 § Kukin venekunta saa Kilpailun 
ilmoittautumisen yhteydessä 
kilpailualueen kartan, Säännöt, Järjestäjän 
ja Kilpailun tiedot ja täyttämänsä 
kilpailukortin kopion. Kilpailukorttiin on 
merkittävä puhelinnumero, jolla 
venekuntaan saadaan tarvittaessa 
kilpailun aikana yhteys. Kartta, säännöt ja 
muut kilpailutiedot voivat olla myös 
pelkästään sähköisessä muodossa 
osoitteessa www.hamecup.com. 
 
10 § Jokaisen venekunnan on joko 
Kilpailun jälkeen palautettava 
kilpailukorttinsa Järjestäjälle tai 
ilmoitettava venekunnan keskeyttämisestä 
Järjestäjälle puhelimitse. Mikäli venekunta 
laiminlyö sekä kilpailukortin palautuksen 
että puhelimitse ilmoittamisen, sen kippari 
on korvausvastuussa mahdollisista 
etsinnöistä aiheutuneista kustannuksista.  
 
11 § Järjestäjä on velvollinen 
järjestämään mahdollisuuden 
kilpailukalojen mittaamiseen ja 
punnitsemiseen viimeistään tuntia ennen 
kilpailuajan päättymistä. 
Kipparikokouksessa on kunkin Kilpailun 
Järjestäjän kerrottava, missä 
punnitukseen tulevien kilpailuveneiden on 
oltava siirtymäajan päättyessä ja mitä 
reittiä kilpailijat tuovat kalat mittaus-
/punnituspaikalle.  
 
12 § Järjestäjät määräävät Säännöissä 
Kilpailuun hyväksyttävät kalalajit, niiden 
kertoimet, sekä mahdolliset kalastuslain 
määräämää alamittaa suuremmat 
vähimmäismitat. JOS punnitukseen tai 
mittaukseen tuodun kilpailukalan pituus 
on enemmän kuin yhden senttimetrin 
kalalle määrättyä vähimmäismittaa 
lyhyempi, kalastusasetuksen 19 §:n 
määräämää alamittaa pienemmän kalan 
tuominen punnitukseen, kalan pituuden 
väkivaltainen muuttaminen, johtaa koko 
tuloksen hylkäämiseen. Järjestäjä määrää 
Säännöissä punnitaanko kilpailukalat 
suolistettuina vai suolistamattomina.  
Järjestäjällä on oikeus ottaa punnitukseen 
tuoduista saaliskaloista näyte.  

Venekunnan edustaja hyväksyy 
punnitustuloksen ottamalla vastaan 
kilpailukortin. Järjestäjälle jäävät kalat 
menevät hyötykäyttöön.  
 
13 § Järjestäjän on järjestettävä kaksi 
kilpailukalojen mittauspaikkaa, joista 
toisessa kilpailijat saavat ensin itse mitata 
kalansa, ja toisessa Järjestäjän edustaja 
suorittaa virallisen mittauksen. Vain 
Järjestäjän edustaja pitää kiinni kalasta 
virallisessa mittauksessa. Kilpailukalat 
mitataan yhteen puristetun leuan 
kärjestä yhteen puristetun pyrstön 
kärkeen. Mikäli kilpailija ei ole 
tyytyväinen mittaukseen tai punnitukseen, 
hänellä on oikeus pyytää yhtä uutta 
mittausta ja/tai punnitusta 
tuomarineuvoston läsnä ollessa. Tällöin 
kyseinen kilpailija siirtyy mittaus- tai 
punnitusjonosta sivuun ja uusi 
mittaus/punnitus suoritetaan heti 
tuomarineuvoston saavuttua paikalle. 
Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi 
tehdä protestia. Punnituspaikalla ei enää 
mitata kaloja.  
 
14 § Pyyntitavoista on sallittu vain 
vetouistelu. Heittouistelu, pilkintä ja 
rokastus on kielletty. Vieheet on 
laskettava pyyntiin. Kalastus ajelehtivasta 
tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä 
on kielletty.  
 
15 § Pyynnissä olevien vapojen 
maksimimäärä on kymmenen (10). 
Plaanarikelkkojen maksimietäisyys 
veneestä on 50 metriä. Erilaisten 
painojen, syvääjien, kelluttimien, 
houkuttimien ja elektronisten 
apuvälineiden käyttö on sallittu. NK. 
Jäykkä takila (jojo) lasketaan yhdeksi 
vavaksi / siimaksi. Järjestäjä määrää 
muut Kilpailussa voimassa olevat 
rajoitukset säännöissä.  
 
 
 
 
 
 



 
 
16 § Plaanarikelkat on merkittävä 
selkeästi havaittavissa olevin lipuin. 
Kilpailun aikana kilpailuveneen etäisyys 
muista vesikulkuneuvoista on oltava 
vähintään 10 metriä lukuun ottamatta 
Kilpailun tuomariveneitä ja viranomaisten 
veneitä. Kilpailu on suoritettava omin 
avuin eli kilpailuveneen hinaaminen ja 
muu ulkopuolinen apu on kielletty.  
 
17 § Apuvälineiden, kuten 
plaanarikelkkojen laskeminen tai 
virittäminen on kielletty ennen Kilpailun 
alkua. Samoin mikään apuväline ei saa 
olla pyynnissä tai viritettynä kilpailuajan 
päätyttyä.  
 
18 § Kilpailuveneessä tai sen miehistöllä ei 
saa olla Kilpailuun hyväksyttäviä kaloja 
ennen sen alkua. Kilpailukaloiksi kelpaavia 
kalalajeja ei saa käyttää täkykaloina.  
 
19 § Venekunnat kilpailevat omalla 
vastuullaan ja ovat itse vastuussa sekä 
Sääntöjen, näiden sääntöjen, 
vesiliikennesääntöjen että kalastuslain ja -
säännösten noudattamisesta. Järjestäjä 
huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.  
 
20 § Kilpailuveneet tulee varustaa 
veneliikennelain ja -asetusten määräämin 
turvallisuusvarustein. Järjestäjät voivat 
edellyttää kelluntavälineiden käyttöä 
kilpailun aikana. Järjestäjällä on oikeus 
suorittaa Kilpailuun osallistuvien veneiden 
tarkastus sekä turvallisuus- että 
kalastusvarusteiden osalta, sekä valvoa 
kilpailuveneitä ja niiden kilpailusuoritusta 
Kilpailun aikana. Järjestäjät voivat estää 
puutteellisesti tai Sääntöjen vastaisesti 
varustetuksi todetun kilpailuveneen 
osallistumisen Kilpailuun.  
 
21 § Kilpailuvenekunnilla on oikeus 
rantautua Kilpailun aikana hätätapauksia 
lukuun ottamatta ainoastaan 
kilpailukeskuksessa ja erikseen 
kilpailukarttaan merkityillä 
rantautumispaikoilla. Luvan 
rantautumiseen myöntää Kilpailun valvoja. 
Kilpailualueen raja on kilpailukarttaan 
merkityn rajaviivan kilpailualueen 

puoleinen reuna, joten rajaviivan peittämä 
alue ei ole enää kilpailualuetta.  
 
22 § Yli 18-vuotiailla kilpailijoilla on oltava 
mukanaan todistus valtion 
kalastuksenhoitomaksun 2022 
suorittamisesta (valtion kalastuskortti). 
  
23 § Kilpailun tulosten protestiaika alkaa 
tulosten julkaisemisesta ja kestää 15 
minuuttia. Protestiajan päätyttyä tuloksiin 
ei voida vaikuttaa. Protestimaksu on 50 
euroa, ja se maksetaan takaisin, mikäli 
käsitelty protesti hyväksytään. Muussa 
tapauksessa protestimaksu jää 
Järjestäjälle. Hyväksytyn protestin jälkeen 
alkaa uusi protestiaika. Kilpailun 
tuomarineuvoston päätöksestä ei voi 
valittaa. Häme-cup pidättää oikeuden 
korjata tuloksia protestiajan päättymisen 
jälkeen, mikäli tuloksien kirjaamisessa 
havaitaan virhe. Mikäli virhe havaitaan 
palkintojen jakamisen jälkeen, ei 
palkintoja jaeta enää uudelleen 
korjattujen tuloksien mukaisesti.  
 
24 § Jokaisen venekunnan kippari on 
vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen 
venekuntaansa kuuluva miehistön jäsen 
kilpaile päihtyneenä eikä esiinny 
päihtyneenä kilpailukeskuksessa.  
 
25 § Järjestäjällä on oikeus perua tai 
siirtää kilpailu.  
 
26 § Häme-cupin toimikunta ja Järjestäjät 
saavat käyttää Kilpailussa taltioitua kuva- 
ja äänimateriaalia korvauksetta kaikkeen 
kalastusharrastusta ja kilpailutoimintaa 
edistävään tarkoitukseen.  
 
27 § Venekunnan rikkoessa näitä 
runkosääntöjä tai Sääntöjä, kilpailun 
tuomarineuvosto päättää harkinnastaan 
rikkeen vakavuuden mukaan joko  
a) antaa venekunnalle suullisen 
varoituksen tai  
b) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen 
kyseisessä Kilpailussa tai  
c) jättää rikkeen Häme-cupin toimikunnan 
käsiteltäväksi.  
Häme-cupin toimikunta voi edelleen 
harkinnastaan joko  

 
a) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen 
kyseisessä Kilpailussa ja/tai  
b) tuomita venekunnan Häme-cupin 
kokonaispisteet menetetyiksi ja/tai  
c) määrätä venekunnan määräaikaiseen 
kilpailukieltoon Kilpailuissa ja/tai  
d) ilmiantaa rikoksen tunnusmerkit 
täyttävän rikkeen poliisille.  
Häme-cupin toimikunta käsittelee asian ja 
tiedottaa päätöksestä asianosaisille ennen 
seuraavaa Kilpailua. Kaikista 
rikkomuksista tiedotetaan muille 
Järjestäjille. Vakavista rikkomuksista 
tiedotetaan lisäksi Suomen 
uistelutoimikunnalle sekä muille 
vetouistelu-cupeille.  
 
28 § Venekunta sitoutuu noudattamaan 
näitä runkosääntöjä maksamalla 
osallistumismaksun mihin hyvänsä 
kilpailuun.  
 
29 § Häme-cupin vuoden 2022 14 parasta 
venekuntaa kutsutaan vuoden 2023 
Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailuun 
(jäljempänä SM-kilpailu). Sijoille 1-14. 
Häme-cupissa sijoittuneiden venekuntien 
kipparien on ilmoitettava halukkuutensa 
SM–edustukseen lokakuun loppuun 
mennessä Häme-cupin sihteerille. 
Kutsutun venekunnan kieltäytyessä tai 
ollessa estynyt osallistumaan SM-
kilpailuun sen tilalle ovat oikeutettuja 
vuonna 2022 varasijoille 15-25 Häme-
cupissa sijoittuneet venekunnat 
sijoittumisjärjestyksessä. 
 

 
JOUKKUEKILPAILUSÄÄNNÖT: 
 
1 § Joukkue muodostuu enintään 
kolmesta venekunnasta. Joukkueen 
vastuullisena henkilönä toimii joukkueen 
nimeämän venekunnan kippari. Venekunta 
voi osallistua kauden aikana useaan eri 
joukkueeseen, kuitenkin niin, että 
venekunta voi kuulua vain yhteen 
joukkueeseen kussakin kilpailussa.  
 
2 § Joukkueen osallistumisesta Kilpailuun 
on tehtävä ilmoitus kilpailukansliassa 
ennen Kilpailun alkua. Ellei ilmoitusta 
tehdä, joukkueen tulosta ei huomioida 

siinä Kilpailussa. Joukkueessa kilpailevan 
venekunnan on osallistuttava myös 
henkilökohtaiseen kilpailuun.  
 
3 § Joukkueen kilpailusijoitus määräytyy 
sen muodostamien venekuntien 
kippareiden yhteenlaskettujen Pisteiden 
perusteella. Joukkuepisteitä jaetaan 
viidelletoista parhaalle joukkueelle 
seuraavasti (1. sija 15p, 2. sija 14p, jne.). 
Joukkueen sijoitus Häme-cupin 
joukkuekilpailussa sijoitus määräytyy 
joukkueen kuuden parhaan Kilpailun 
yhteenlasketun pistemäärän perusteella. 
Pisteiden mennessä tasan, 1. sijoitusten, 
2. sijoitusten, jne. lukumäärä määrää 
sijoituksen. Jos sijoitus menee edelleen 
tasan, arpa määrää sijoituksen. Arvonnan 
suorittaa Häme-cupin viimeisen Kilpailun 
tuomarineuvosto. Joukkuekilpailussa ei 
jaeta osallistumispisteitä.  
 
4 § Muilta osin joukkuekilpailussa 
noudatetaan Häme-cup 2022 
runkosääntöjä. 
 
5 § Joukkuekilpailun voittaneet 
venekunnat edustavat Häme-cupia 
Vetouistelun SM-kisojen 
joukkuekilpailussa. Mikäli joukkue on 
estynyt edustamaan Häme-cupia 
joukkuekilpailussa, siirtyy edustusoikeus 
seuraavaksi sijoittuneelle joukkueelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUNIORIKILPAILUN SÄÄNNÖT: 
 
1 § Häme-cupin juniori-cup on 
pääkilpailun rinnalla käytävä erillinen, 
enintään kilpailuvuotena 18-vuotta 
täyttäville nuorille, tarkoitettu sarja. 
Sarjaan voi osallistua 
a. pääkilpailussa kilpailevan venekunnan 

miehistössä ja samalla 
juniorikipparina. Tällöin venekunta 
kilpailee pääkilpailussa, jonka lisäksi 
venekunnan miehistönä oleva nuori 
osallistuu venekunnan pääkilpailun 
tuloksella myös juniori-kilpailuun. 
Tässä tilanteessa venekunnassa on 
kaksi kipparia; pääkilpailun kippari 
sekä juniorikilpailun kippari. 

b. pelkästään juniori-kilpailuun, jolloin 
venekuntaa ei lasketa pääkilpailuun 
mukaan. Juniori-kilpailuun 
osallistuvan kipparin on oltava 
enintään 18-vuotias nuori. 
 

2 § Juniori-cupin kilpailut ovat 
maksuttomia. Juniori-kipparin tulee olla 
läsnä ilmoittautumisessa sekä palkintoja 
vastaanottaessa. 

 
3 § Juniori-cupin kokonaispisteisiin 
lasketaan kilpailukauden kolme (3) 
parasta osakilpailutulosta. Jokaisessa 
juniori-sarjan osakilpailussa jaetaan 
pisteet samalla periaatteella kuin 
pääkilpailussa (1. sija 60 p, 2. sija 59 p, 
jne. + osallistumispisteet 5 p / 
osakilpailu). Se kenellä on kauden 
päätteeksi kolmesta parhaasta 
osakilpailusta eniten pisteitä, voittaa 
juniori-cupin. Juniori-cupin pisteitä voi 
saada vain yksi juniori / venekunta / 
osakilpailu. Tasatuloksessa katsotaan 
ensin parhaat sijoitukset ja sen jälkeen 
ratkaisee arpa. Jokaisessa osakilpailussa 
palkitaan 3 parasta junioria ja kauden 
päätteeksi kokonaistuloksissa 3 parasta 
junioria.  

 
PISIN KALA -KILPAILU 
 
1 § Häme-cupin jokaisessa osakilpailussa 
mitataan pisimmät kalat. Kauden 

päätteeksi pisimmät kalat saaneet 
venekunnat palkitaan. 
 
2 § Kilpailun järjestäjä mittauttaa pisimpiä 
kaloja oman arvionsa mukaisesti. 
Venekunta on itse vastuussa 
pisimmän kalansa mittauttamisesta ja 
mittaamista on itse pyydettävä, mikäli 
kilpailun järjestäjä ei sitä itse oma-
aloitteisesti tee. Venekunta hyväksyy 
mittaustuloksen vastaanottaessaan 
kilpailukortin. 
 
3 § Mittaamiseen käytetään samaa 
mittalautaa jokaisessa osakilpailussa. 
Mittauksen suorittaa kilpailun järjestäjä, 
pois lukien valokuvaamiseen perustuvassa 
osakilpailussa.  
 
4 § Mikäli palkittavien joukossa on saman 
pituisia kaloja, määräytyy järjestys Häme-
cupin kipparikohtaisen tuloksen 
perusteella. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÄIN ILMOITTAUDUT HÄME-CUPIIN 

Koko Häme-cupin ennakko-
osallistumismaksu on 270 € venekunnalta. 
Maksuun sisältyy 6 osakilpailua. 
Ennakkomaksun suorittaneelle 
venekunnalle lisätään 5 pistettä 
kokonaispisteisiin. Osallistumismaksu on 
maksettava ennen ensimmäistä 
osakilpailua. Maksusta on pyydettäessä 
esitettävä kuitti kilpailukeskuksessa. 
Ennakkoon maksaneiden venekuntien 
pitää esittää tosite maksusta cupin 1. 
kilpailussa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Koko Häme-cupin joukkuekilpailun 
ennakko-osallistumismaksu on 210 € ja 
erikseen maksettuna 50 € joukkueelta per 
Kilpailu.  

Kilpailun järjestäjällä on oikeus korottaa 
osallistumismaksua, ei koske ennakkoon 
maksaneita. Kilpailun järjestäjällä on 
oikeus määritellä yksin uisteleville 
matalampi osallistumismaksu. Häme-cupin 
ennakko-osallistumismaksut suoritetaan 
cupin tilille: Nordea  
FI24 1146 3500 9837 28 

Maksun viestiin on merkittävä kipparin 
nimi, mahdollinen Häme-cupin 
kilpailunumero ja/ tai kipparin nimi. 
Kipparin kilpailunumero on sama kuin 
edellisen vuoden Häme-cupissa lukuun 
ottamatta kokonaispisteissä 25 parhaan 
joukkoon sijoittuneita kippareita, joiden 
kilpailunumero on edellisen vuoden 
sijoituksen mukainen numero. Kilpailuista 
on nähtävissä lisätietoja Internet-
osoitteessa http://www.hamecup.com. 
 

MUISTA HÄME-CUPIN KILPAILUNUMEROSI 

Jokainen kippari saa edellisen vuoden 
kilpailunumeronsa. Kilpailunumero on 
kippari-/varakipparikohtainen ja säilyy 
vuodesta toiseen, ellei kippari sijoitu 
kokonaispisteissä 25 parhaan joukkoon tai 
jätä osallistumatta vähintään yhden 
kilpailukauden kaikkiin Kilpailuihin. 
Kilpailunumero tarvitaan ilmoittautuessa 

Kilpailun kansliassa. Numeron perusteella 
kipparin ja hänen venekuntansa tiedot 
löytyvät nopeasti, eikä aikaa kulu turhaan 
etsiskelyyn. Kilpailunumero on myös 
samalla venekunnan kalastuslupa 
kilpailupäivänä kilpailualueella, joten sen 
tulee olla näkyvällä paikalla veneessä ja 
luettavissa kauempaakin, esim. veneen 
kyljessä. Numeron näkymättömyys 
voidaan tulkita Kilpailun keskeyttämiseksi, 
jolloin se aiheuttaa kilpailusuorituksen 
hylkäämisen. Kilpailunumerotarran 
repeytyessä, kuluessa lukukelvottomaksi 
tai veneen vaihtuessa, Järjestäjiltä saa 
uuden numerotarran. 

TIETOSUOJALAUSEKE 

Häme-cup ry kerää osakilpailujen 
yhteydessä venekuntien kippareiden ja 
varakippareiden yhteystietoja. 
Yhteystietoja käytetään osakilpailuihin 
osallistuvien venekuntien tavoittamiseen 
kilpailun aikana tai sen jälkeen 
mahdollisissa hätätilanteissa. Käytämme 
dataa tuotteiden ja palveluiden 
toimittamiseen ja markkinointiin. Häme-
cupin toimihenkilöt tai osakilpailun 
järjestävän seuran toimihenkilöt, joille on 
annettu valtuutus, voivat käyttää 
henkilötietoja osakilpailujen ja cupin 
tulospalvelun järjestämiseksi. Emme myy, 
vuokraa tai luovuta henkilötietoja 
kolmansille osapuolille ilman erillistä 
suostumusta. 

TIEDUSTELUT  
 
Puheenjohtaja Pekka Seppänen p. 
040 701 8475, 
hamecup.uistelu@gmail.com 
 
Sihteeri Ville Lappalainen p. 044 3443867 
 
Häme-cup-info ja tulokset Internet-
osoitteesta http://www.hamecup.com 



Tietoa kalastonhoitomaksusta

MAKSUVELVOLLISUUS
Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos vain onkii, pilkkii tai litkaa silakkaa yhtä vapaa käyttäen, tai on 
alle 18-vuotias tai jo täyttänyt 65 vuotta. Kalastonhoitomaksun saa kuitenkin maksaa tällöinkin – se on sijoitus 
luontoon.

Kalastonhoitomaksun ja kalastuslupien tarpeen määrittävät kalastustapa ja kalastajan ikä

 

*Ei voimassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä kohdekohtaisen luvan vaati-
villa erityiskohteilla.

 

KALASTUSOIKEUS
Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa sekä valtion yleisellä vesi-
alueella meressä. Usealla vavalla kalastaminen ja pyydyskalastus vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi vesialuekoh-
taisen kalastusluvan. Niitä myy vesialueen omistaja, esimerkiksi valtion vesille Metsähallitus.

Rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja 
virtavesissä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot ja -rajoitukset.

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastukseen Ahvenanmaalla.

MAKSUJEN KÄYTTÖKOHTEET
Metsähallitus tilittää maksut kuukausittain maa- ja metsätalousministeriölle. Kertyneillä varoilla ylläpidetään 
kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta.

Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden omis-
tajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja kalastuksenvalvontaan sekä 
eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja.

HINTA JA VOIMASSAOLO

45 euroa / kalenterivuosi
15 euroa / viikko (7 vrk)
6 euroa / vuorokausi

Kalastonhoitomaksussa on aina kyse kalenterivuorokausista (alkaa ja päättyy kello 00.00) ja kalenterivuosista 
(1. tammikuuta – 31. joulukuuta), mutta viikkomaksun voimassaolon voi aloittaa haluamastaan viikonpäivästä 
(tällöinkin alkaa ja päättyy klo 00.00). Hinnat säätää eduskunta kalastuslaissa. 

MAKSUTOSITE
Kalastonhoitomaksu on henkilökohtainen, mutta sen voi myös hankkia toiselle. Luvan haltijasta tulee ilmoittaa 
nimi, yhteystiedot ja syntymäaika (ei henkilötunnusta). Kalastonhoitomaksurekisteriä ylläpitää Metsähallitus.

Maksusta saatava kuitti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta. Maksukuitti on pidettävä mukana kalas-
tettaessa ja pyydettäessä näytettävä viranomaiselle tai kalastuksenvalvojalle paperisena, muovisena tai sähköi-
senä. Myös kalastuskortti on todistus kalastonhoitomaksusta. Se lähetetään koko vuoden kalastonhoitomaksun 
maksaneille Suomu-lehden mukana huhti-lokakuussa.  

Jos kalastajalla ei ole tositetta mukanaan, hänet määrätään käymään seitsemän päivän kuluessa poliisiasemalla 
näyttämässä kalastushetkellä voimassa olleen todisteen.  Sanktio kalastonhoitomaksun laiminlyönnistä on 100 
euron suuruinen rikesakko.

KALASTUSTAPA 
 
Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus yhdellä vavalla. 
 
Onkiminen, pilkkiminen ja
silakanlitkaus usealla vavalla. 
 
Viehekalastus yhdellä vavalla. 
 
Viehekalastus usealla vavalla. 
 
 
Pyydyskalastus ja ravustus.

18–64-VUOTIAAT 
 
Maksuton.* 
 
 
Kalastonhoitomaksu ja vesialueen 
omistajan lupa. 

Kalastonhoitomaksu.* 
 
Kalastonhoitomaksu ja vesialueen 
omistajan lupa. 
 
Kalastonhoitomaksu ja vesialueen 
omistajan lupa.

ALLE 18-VUOTIAAT JA 65 VUOTTA 
TÄYTTÄNEET 
Maksuton.* 
 
 
Vesialueen omistajan lupa. 
 
 
Maksuton.* 
 
Vesialueen omistajan lupa. 
 
 
Vesialueen omistajan lupa.
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