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MERI-PORIN 
URHEILU- 
KALASTAJAT RY

Puheenjohtaja: 
Petri Ranne 
Puh. 0400 959 416 
petri.ranne@binzel.fi

Varapuheenjohtaja: 
Ari Hellman 
045 345 4680 
ari.hellman@gmail.com

Varsinaiset jäsenet: 
Mika Vesanen 
Jari Väkiparta 
Jouko Hesso 
Kimmo Hakala

Sihteeri: 
Sami Kerola 
Puh. 050 462 1139 
samikerola@dnainternet.net

Rahastonhoitaja: 
Timo Johansson 
Puh. 040 752 2420 
timo.o.johansson@gmail.com

Toiminnantarkastajat: 
Aki Tuomela 
Kari Muurinen 

Varatoiminnantarkastajat: 
Outi Piri 
Kauko Piri

Jäsenasioissa ota yhteys 
seuran sihteeriin: 
Sami Kerola 
Puh. 050 462 1139 
samikerola@dnainternet.net

Seuran tilinumero on 
FI85 4450 0010 0166 47

Puheenjohtajan terveiset!

On taas uuden kalastuskauden aika ja monet ovat hankkineet 
uusia veneitä ja varusteita vaikka perinteinen venemessumatka 
Helsinkiin peruttiinkin koronaviruksen vuoksi. Harrastajien 
määrät ovat nousussa sekä virkistyskalastuksessa että veneilyssä.

Viime vuosi oli Pihlavanlahti cupin osalta täydellinen katastrofi.

Toukokuun kisat jouduttiin peruuttamaan ja kausi vietiin väkisin 
läpi, kilpailijoita oli vain 1/3 viime vuosien määrästä. Kauden ainoa 
positiivinen asia oli, että istutimme meritaimenia enemmän kuin 
edellisinä vuosina.

Tänä vuonna Pihlavanlahti cupissa on viisi osakilpailua ja Kokkeli 
uistelu jäi kisakalenterista pois. Toukokuussa pidetään kolmet kisat, 
elokuussa ja lokakuussa yhdet kisat. Lohi uistelussa on lähdön 
osalta muutoksia, kipparikokousta ei pidetä.

Kaikki ilmoittautumiset ja osallistumismaksut toivotaan 
hoidettavan ennakkoon. Kipparikokoukseen, punnitukseen ja 
palkintojenjakoon tullessa toivomme kilpailijoiden käyttävän 
suojamaskeja ja pitämään tarvittavat suojaetäisyydet toisiin 
kilpailijoihin.
Toivotan kaikki vetouistelua harrastavat tervetulleiksi Poriin kisailemaan! 

Kireitä siimoja kaudelle 2021 ja pysykää terveinä!

Petri Ranne
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puh. 044 - 3787404
www.ulvilanlasikuitu.fi

- Kirri- venemallisto
- Lasikuitutarvikkeet         - Venekorjaukset
- Kirri- venemallisto
- Lasikuitutarvikkeet         - Venekorjaukset

puh. 044 - 3787404
www.ulvilanlasikuitu.fi

- Kirri- venemallisto
- Lasikuitutarvikkeet         - Venekorjaukset
- Kirri- venemallisto
- Lasikuitutarvikkeet         - Venekorjaukset
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KALASTUSLUVAT
VETOUISTELUUN PORIN YMPÄRISTÖSSÄ

Muistattehan, että alamittaiset kalat on jätettävä veteen!
Ikäviltä yllätyksiltä välttyy, kun hoitaa luvat kuntoon ja muistaa noudattaa säädettyjä kalojen rauhoitusaikoja ja 
alamittarajoituksia.
Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen uudet alamitat meillä päin ovat nykyään seuraavat:  
Merilohella 60 senttimetriä. (2 kpl/vrk). 
Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu 1.1.2019 alkaen.  
Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. 
Myös harjus on rauhoitettu meressä. Kuhan alamitta on noussut 42 cm :iin.

Luvista olen löytänyt tietoa seuraavasti:
Kalastuksenhoitomaksu 2021
Vapaa-ajankalastukseen tarvitaan ainoastaan 18-64-vuotiailla kalastonhoitomaksun suorittaminen. Vapakalastuksessa rajoituksia 
vapojen enimmäismäärään ei ole yleisillä vesialuilla meressä . Maksu ei koske pilkkijöitä, mato-onkijoita tai silakkalitkalla kalastavia. 
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla.
Muuhun kalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Tämä koskee muun muassa pyydyskalastusta ja 
kalastusta usealla vavalla. 
Kalastonhoitomaksu vuonna 2021 45 €/ vuosi, 15 €/ viikko ja 6 €/ päivä .

Rankkuun Yhteisalueen osakaskunnan vetouistelulupa  
(Kolpanlahti/Pihlavanlahti)
Porin alueella kannatta huomata myös se, että osa Kolpanlahdesta (Pihlavanlahdesta) ei ole kaupungin omistamaa vesialuetta, vaan sen 
omistaa Rankkuun yhteisalueen osakaskunta. Tämä osakaskunta myy vesialueelleen vetouisteluun oikeuttavaa lupaa hintaan noin 15 €/
kalenterivuosi (vahvistamaton tieto). Vaparajoitusta ei tunneta. Luvan voi maksaa tilille FI61 5700 6440 011236.
Tänä vuonna osakaskunta ei ole vielä pitänyt kokousta, joten luvan hinta saattaa muuttua tämän lehden painamisen jälkeen. Tarkka 
hinta tulee seuran sivuille tai sitä voi tiedustella numerosta 050-564 8425 (Reijo Heinonen).
Kolpanlahdella on myös vesialueita, joihin ei ole saatavana lupia vetouisteluun.  Tarkempaa tietoa alueiden rajoista saa esim. 
allekirjoittaneelta tai Tero Ylikylältä. (yht.tiedot alla).

Porin kaupungin kalastuslupa
Kaupungin omistamien vesialueiden kalastusluvan hinta on 18-64 – vuotiaille porilaisille 8 € ja ulkopaikkakuntalaisille kaksinkertainen 
eli 16 €. Lupa sisältää kuusi kappaletta pyydysmerkkejä ja on voimassa ja on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Porin kaupungin 
virkistyskalastusoppaan mukaan vapojen määrä ei ole kaupunginvesillä rajoitettu, mutta herrasmiessäännön mukaisesti esim. lahdella 
on käytetty max. kahdeksaa vapaa.
Lisätietoa löytyy kotisivuilta www.pori.fi .

Metsähallituksen alueet Kolpanlahdella
Lahdella on muutama pieni vesialue Metsähallituksen hallinnassa. Niillä kalastaessa pitäisi löytyä taskusta Metsähallituksen koko maa 
vapalupa. Lupa oikeuttaa kalastamaan kahdeksalla vavalla. Lupa on perhekohtainen ja maksaa vuodeksi 50 €. 
http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/koko-maan-vapalupa.html

Yksityisten omistamat vesialueet
Näiden lisäksi Porin ympäristössä on paljon yksityisten henkilöiden sekä kalastuskuntien omistamia vesialueita. Näillä alueilla 
vetouistelua harrastavien on syytä sopia kalastuksesta vesialueen omistajan kanssa. Onneksi niitä alueita, joissa vetouistelu on kokonaan 
kielletty, on vain muutama. Jos ei ole tietoa vesialueen omistajasta, niin kannattaa selvittää asia Terolta (Vuoden silakka 2013). (yht.
tiedot alla).
Lisätietoa kalastusluvista ja alueista löytyy esim: 
http://www.pori.fi ja sieltä hakusanalla kalastus  
http://www.ahven.net 
http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/koko-maan-vapalupa.html
Kalastusalueista ja luvista antaa mielellään tietoa Satakunnan Kalatalouskeskuksen 
Kalatalousneuvoja Tero Ylikylä 0400-590251.  tero.ylikyla@proagria.fi
Muistakaa kuljettaa mukana tositetta maksetuista luvista ja maksuista.
Kalastusalueiden rajoihin ja Porin kaupungin rannikkoalueen pienvenereittikarttaan koskeviin kyselyihin vastailen osoitteessa
olli-pekka.ihalainen(at)pori.fi

Terveisin,
O-P Ihalainen
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Kaikkea 
            Konttoriisi!

PAINOTUOTTEET:
esitteet, lehdet, 
kutsut, julisteet, 
flyerit, lomakkeet, 
käyntikortit, 
lahjakortit

SUURKUVATULOSTEET: 

tarrat, paperit,  
mainoskankaat,  
banderollit, 
kuvatapetit,  
mainospainotuotteet,  
tasotulosteet

AJONEUVOTEIPPAUKSET: 

autoteippaukset,  
yliteippaukset,  
ikkunatummennukset,  
heijastavat ajoneuvomerkinnät

Tiesitkö, että Nano Office on paljon muutakin kuin toimistotarviketukku. 

Tuotevalikoimamme kattaa niin paperitarvikkeet ja kynät kuin 
kahviotarvikkeet ja kalusteetkin. 

Käytännössä kaiken sen mitä toimivaan ja viihtyisään toimistoon tarvitset.

Petri Valtala 044 569 0030
petri.valtala@nanooffice.fi

Juha Riihiluoma  044 727 2208
juha.riihiluoma@nanooffice.fi

Meiltä myös 

veneteippaukset!

Koodilla ”MPUK2020”
saat -10% alennuksen

ensimmäisestä tilauksestasi! 
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tehtaankatu 2
11710 Riihimäki

KORKIAKOSKEN
UISTIN -vaaput

puh. 019-724700

Jos kalat nyppii - ok
Jos muuten nyppii - anna Tapsan hoitaa

Tilitoimisto Rosendahl Ky  

Itsenäisyydenkatu 37, 28100 Pori
040 821 2826

www.korkiakoskenuistin.fi
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Meri-Porin Urheilukalastajien
JÄSENMAKSUT 2021

Aikuinen seuran jäsen 20 € 
Perhejäsen  1 € 
Alle 18-vuotias seuran jäsen 10 € 
Vetouistelulehti seuratilaushintaan 24 € 
Pihlavanlahti Cup 2021 osakilpailun venekunnan maksu 30 € / kilpailu jäsen 
  40 € / kilpailu ei jäsen 
  140 € / cup
21-vuotias tai alle olevan venekunnan kippari ja miehistö voivat osallistua Pihlavanlahti cupiin ilmaiseksi. 
Maksun saaja:  Meri-Porin Urheilukalastajat ry. 
Tilinumero:  Eurajoen Säästöpankki, FI85 4450 0010 0166 47

HUOM! Viitteeksi: Jäsenmaksu 2021, oma nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. 

Osoitteiden ja puhelinnumeron muuttuessa, ilmoita asiasta sihteerille sähköpostilla.
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Meri-Porin Urheilukalastajien
TOIMINTAKERTOMUS 2020

Kelohonkainen kalamaja Rauman saaristossa on erinomainen tukikohta kalaretkille. 
Hyvin varustettu keittiö, iso tupa ja yöpymistilaa 10 hengelle. Mökissä on sähköt ja 
painevesi sekä  kertalämmitteinen sauna. Rannassa on savusauna, palju ja perinteinen 
saaristolaistyyppinen muurattu savustuskaappi. 
Nurmeksesta on lyhyt matka Rauman 
tai vaikka Luvian edustan lohivesille... www.eraheppu.�

3.1.2020 Sääntömääräinen vuosikokous Rita’s Placen kokoustiloissa.

 Kisalehden teko Pihlavanlahti cupia varten joka valmistui toukokuussa

8.2.2020 Venemessumatka Helsinkiin järjestettiin täydellä linja-autolla.

6.5.2020 Meritaimen istutus Uksjoella Villamon hautomosta ja kanta on Karvianjoen. 
 Istutuksia tehtiin viiteen paikkaan , 2500 poikasta kuhunkin. 
 Istutus paikat oli Prinsjärvi , Tukkikoski , Korkeakoski , Myllyoja ja Luusua.

8.5.2020 Harjunpäänjokeen Holminkoskelle istutettiin meritaimenia 1988 kpl. 
 Istutusta valvoi Kalastusmestari  Kimmo Puosi ja meritaimenet toimitti  
 Vanhakylän kalaviljelyslaitos.        

Meri-Porin Urheilukalastajat järjesti neljä osakilpailua kaudella 2020. Kisakeskuksena toimii Reposaaressa 
Reposaaren kioski.

Yksi osakilpailu järjestettiin Kokemäenjoessa . Kipparikokous ja punnitus oli Etärannassa Taavisillan vieressä 
olevassa Jäätelöbaarissa.

Kilpailuja jouduttiin siirtämään ja muuttamaan pari kertaa Covil-19 viruksen vuoksi. Sen vuoksi kärsimme 
osallistumiskatoa Cupin kisoissa.

Kiitos kaikille osallistujille ja tukijoillemme kaudesta 2020.

Kaudesta 2020 tuli erilainen ja varmastikin monelle pitkään muistettava vuosi.

Kireitä siimoja kaudelle 2021!

  



13

Unimet Pori Oy
Ojantie 11, 28130 Pori 
aukioloaika  8.00-16.30

puh. 0103210280                     
info@unimet.�     

KOMPONENTTEJA JA RATKAISUKYKYÄ VAATIVIIN PROJEKTEIHIN
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KALAVESIEN PUOLESTA JO 32 VUOTTA!

www.vetouistelulehti.fi
puh. 03-7625 775

Meri-Porin Urheilukalastajien
TOIMINTASUUNNITELMA 2021:

 17.1.2021 Sääntömääräinen vuosikokous Rita’s Placen kokoustiloissa.
  Kisalehden teko Pihlavanlahti cupia varten.
  Venemessumatka on peruttu 2021. Seuraava messumatka järjestetään 
  helmikuussa 2022.  
 30.5.2021 Meritaimenien istutus tapahtuu Pro Agria Länsi-Suomen kanssa
  Harjunpäänjokeen keväällä 2021.

 Meri-Porin Urheilukalastajat järjestää seuraavat uistelukilpailut 2021:
 Pihlavanlahti cup 2021 viisi osakilpailua. 
 Kisakeskuksena toimii seuran asuntovaunu Reposaaren Satamapuistossa VPK venevajan vieressä.

Pihlavanlahti cupin osakilpailut:
 15.5.2021 1. osakilpailu Motonet uistelu  klo. 10.00 - 18.00
 16.5.2021 2. osakilpailu Lohi uistelu   klo. 08.00 - 16.00 
 29.5. 2021 3. osakilpailu KalaValtanen uistelu   klo. 10.00 - 17.00
 7.8.2021 4. osakilpailu Kuha uistelu   klo. 11.00 – 18.00    
 9.10.2021 5. osakilpailu Tools uistelu   klo. 10.00 – 16.00

Viidestä osakilpailusta neljä parasta tulosta lasketaan lopputuloksiin.                 
 SM-kisoihin osallistuu kolme venekuntaa Pihlavanlahti cupista Lappajärvelle 31.7-1.8.2021.
Lokakuussa seuran jäsenille meritaimen treffit. Aika ja paikka sovittaan kauden aikana.

Kireitä siimoja kaudelle 2021 ja pysykää terveinä!
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Meri-Porin Urheilukalastajien ry.

MPUK juhlauistin 30 v
60,00 € / rasia

sis. 5 kpl Jade vaappuja ja rasian. 
Tuotto käytetään meritaimenien istutukseen 2021.

RETCO OY Welding Products 
Ojantie 36, 28130 Pori 

02 6341 900 
retco@retco.fi

www.retco.fi
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Bonusta
keräät
käyttämällä
etukorttia –
sitä vihreää.
s-kanava.fi/satakunta
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Taimenistutus Uksjokeen 2020
Yleistä

Vuonna 2008 Uksjoelle tehtiin kalatalousviranomaisen tilaama kalataloudellisen kunnostuksen yleissuunnitelma, jossa puron 
varrelle hahmoteltiin kuusi kunnostettavaa kohdetta vaelluskalojen lisääntymisalueiksi. Näistä yksi, eli lähinnä Uksjärveä 
oleva kohde, on jo kunnostettu, mutta muut viisi kohdetta odottavat kunnostamista. Yleissuunnitelman pohjalta tehty 
kohdekohtainen suunnitelma valmistui 2016 ja se esiteltiin sidosryhmille Merikarvialla joulukuussa 2017.
Uksjokeen on istutettu vuodesta 2013 alkaen vuosittain meritaimenen poikasia. Ensimmäiset istutukset teki A.Ahlström oyj 
ja myöhemmin niihin on osallistunut myös Uksjärven järvenhoitoyhdistys ry. Tänä vuonna merkittävin panostus tuli Meri-
Porin urheilukalastajat ry:ltä, jonka ansiosta puroon istutettiin merkittävästi normaalia suurempi määrä. Tästä suuri kiitos 
Meri-Porin urheilukalastajille!
Suunniteltu kalataloudellinen kunnostus ei hankkeena ylitä lupakynnystä, mutta alueen maanomistajien keskuudessa esiin-
tyvän erimielisyyden johdosta ELY-keskus päätti 2018 keväällä, että selvyyden vuoksi on aiheellista hakea vesilain mukaista 
lupaa. Luvan hakijoiksi AVI suositteli kuntaa, eli Porin kaupunkia ja Merikarvian kuntaa. Lupahakemus on käytännössä ollut 
valmis jo lähes kaksi vuotta, mutta erinäisistä syistä johtuen sen lähettäminen lupaviranomaiselle on viivästynyt. Saadun tie-
don perusteella lupahakemus on tätä kirjoitettaessa Porin osalta valmis ja odottaa Merikarvian kunnan allekirjoitusta.
Syyskuussa 2015 tehty sähkökoekalastus antoi rohkaisevia tuloksia ja osoitti, että aikaisemmin istutetut meritaimenet ovat 
selviytyneet, samoin taimenen poikasista on kosolti havaintoja. Uksjoki on vesilain tarkoittama vaelluskalavesistö, joten on 
ollut perusteltua jatkaa vuonna 2013 aloitettuja taimenistutuksia ja olisi todella toivottavaa, että myös luvanhakuprosessiin 
jumiutunut kalataloudellinen kunnostus saataisiin vihdoinkin liikkeelle.

Istutettu kanta
Vuoteen 2016 asti istutuksissa käytettiin Isojoen kantaa olevia poikasia, jotka haettiin Villamon hautomolta Isojoelta. Leena 
Rannikolta saadun ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin tällä alueella on siirrytty vuodesta 2017 lähtien käyttämään Karvianjoen 
kantaa olevia poikasia. Villamon hautomo on sittemmin suljettu kalojen nousuesteiden poistamisen vuoksi Isojoessa, minkä 
jälkeen poikaset on saatu Isojoen Vanhakylän laitokselta.

Istutusaika ja -olosuhteet
Istutusta varten Isojoen Vanhakylän hautomo toimitti 12500 vasta-
kuoriutunutta poikasta pakattuna viiteen happipakkaukseen, 2500 
poikasta kussakin.
Viereisestä kuvasta nähdään, että poikasilla on ruskuaispussista 
runsaasti jäljellä. Poikaset olivat virkeitä sekä happipakkauksissa, että 
puroon päästyään.
Veden lämpötila oli 7 °C.

Istutuspaikat
Istutuksia tehtiin viiteen kohtaan, 2500 poikasta kuhunkin. Uutena 
istutuskohtana oli yläjuoksulla oleva Myllyoja. 
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KOKOANSA
SUUREMPI

Snapper 410

Pituus :
Leveys:
Valmistusmateriaali:
Henkilölukumäärä:
Moottori:

Flatfish 400

4,00 m
1,65 m

2/4(F-malli)
Tohatsu 
3,5-9,9 hv

4,10 m
1,80 m
Merialumiini 3 - 5mm
4
Tohatsu 
20-30 hv

VAKAUTTA JA TILAA PIENESSÄ PAKETISSA

SUOMESSA SUUNNITELTU JA VALMISTETTU

Hinnat alkaen:
410 Snapper + Tohatsu 20
400 Flatfish + Tohatsu 3.5

11 990 € +tk
5 440 € +tk

Katso lisätiedot: www.radicalmotors.fi
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Seuraavissa kuvissa näkyvät istutuspaikat ja olosuhteet istutushetkellä.

Ensimmäinen 2500 poikasen pakkaus 
istutettiin luusuassa olevan pohjapadon 
alapuolella olevaan kutusoraikkoon.
Kuvasta näkyy myös, että Uksjärvessä 
oli varsin hyvin vettä, jolloin siitä virtasi 
vettä lähes koko pohjapadon leveydeltä.

Toiset 2500 kpl istutettiin kohtaan, missä 
Myllyoja (kuten puron yläpäätä nimite-
tään) virtaa Uksjärventien ali. Vierei-
sessä kuvassa Timolla on sylissään koh-
talainen saalis: 2500 Karvianjoen kantaa 
olevaa meritaimenta.

Kolmannet 2500 kpl istutettiin Korkeakosken ala-
päähän (kuva Timo Johansson).

Seuraavat 2500 kpl istutettiin Tukkikoskeen (kuva 
vuodelta 2019):
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Yhteenveto istutuksista
Uksjokeen on nyt istutettu meritaimenta seuraavasti:
• Keväällä 2013 vastakuoriutuneita 3000 kpl puron yläpäähän, 
• Joulukuussa 2014 edellisenä keväänä kuoriutuneita 700 kpl 
Prinsjärven kohdalle, 
• Keväällä 2015 vastakuoriutuneita 2000 kpl puron yläpäähän ja 
• Keväällä 2015 vastakuoriutuneita 2000 kpl Prinsjärven 
kohdalle, 
• Syksyllä 2015 800 kpl edellisenä keväänä kuoriutuneita neljään 
kohtaan: yläpäähän, Korkeakoskeen, Taampinkoskeen ja 
Prinsjärven kohdalle, 200 kpl kuhunkin, 
• Keväällä 2016 4000 kpl vastakuoriutuneita neljään kohtaan, 
nimittäin yläpäähän, Korkeakoskeen, Taampinkoskeen ja 
Prinsjärven kohdalle, 1000 kpl kuhunkin. 
• Keväällä 2017 4000 kpl vastakuoriutuneita neljään kohtaan 
• Keväällä 2018 5000 kpl vastakuoriutuneita neljään kohtaan 
• Keväällä 2019 4000 kpl vastakuoriutuneita neljään kohtaan 
edellä olevan kartan mukaisesti 
• Keväällä 2020 12 500 kpl vastakuoriutuneita viiteen kohtaan 
edellä olevan kartan mukaisesti. 
eli yhteensä 38 000 kpl, joista 36 500 kpl vastakuoriutuneita ja 
loput 1500 yhden kesän nähneitä. 
Kevään 2016 istutuksiin asti kaikki ovat olleet Isojoen kantaa. 
Vuodesta 2017 lähtien istutukset ovat olleet Karvianjoen kantaa.
Ulvila 6.5.2020 Ilpo Koppinen

Viimeiset 2500 kpl istutettiin Prinsjärven 
alapuolelle (kuva Timo Johansson):
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Vetouistelun Pihlavanlahti Cup
2021 –säännöt

1 §
Kilpailun nimi on PIHLAVANLAHTI CUP 2021 
Pihlavanlahti cupiin kuuluvat seuraavat osakilpailut:  varapäivät
1. 15.5.2021 Motonet uistelu 10-18.00 22.5 
2. 16.5.2021 Lohi uistelu 08-16.00 23.5 
3. 29.5.2021 KalaValtanen uistelu 10-17.00 30.5 
4. 7.8.2021 Kuha uistelu 11-18.00 8.8 
5. 9.10.2021 Tools Pori uistelu 10-16.00 9.10
Kilpailuissa on ½ tuntia (30 min) siirtymäaika alussa ja lopussa.
Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjiä
ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista.
Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.
Kilpailukeskuksena toimii VPK venehallin vieressä oleva asuntovaunu Satamapuisto 20.

2 § ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSU
Kilpailuun ilmoittaudutaan esittämällä tosite kilpailumaksun ennakkosuorituksesta tai maksamalla kilpailumaksu, 
Suosittelemme ennakkoilmoittautumista ja tilille maksamista. MPUK:n jäsenet 30 € ja ei jäsenet 40 € /venekunta 
kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Myös voi maksaa koko Cupin osanottomaksun kerralla 140 €/
venekunta sis. kipparin jäsenmaksun 20 €. Jos kippari ja koko miehistön ikä on 21 vuotta tai alle. Kyseinen venekunta 
voi osallistua Pihlavanlahti cupiin ilmaiseksi. Joukkuekilpailun osallistumismaksu on 0,- €/venekunta/cup. Joukkueen 
muodostaa 2-3 venekuntaa. Pihlavanlahti cupin ennakko-osallistumismaksut suoritetaan tilille FI85 4450 0010 0166 47. 
Pankkisiirtolomakkeeseen on merkittävä kipparin nimi ja mahdollinen Pihlavanlahti cupin kilpailunumero. 
Kilpailijoille annetaan kilpailualueen kartta, sekä kilpailukortti ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailukortti 
on palautettava punnituspaikalle tai kilpailutoimistoon viimeistään 1 tunti kilpailun päättymisen jälkeen tai 
ilmoitettava tekstiviestillä kilpailun järjestäjälle poistumisesta / jos jää vielä merelle kalastamaan. Kilpailukortin 
palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet. Aiheettomista etsintätoimista aiheutuneista kustannuksista 
vastaa kyseisen venekunnan kippari.

3 § VENEKUNTA
Kilpailussa kilpaillaan venekunnittain sijoituksen mukaan määrätyvistä Pihlavanlahti cupin pisteistä. Kilpailusijoitus 
määräytyy sääntöjen perusteella, 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 kilpailussa. Varakippari ei saa olla varakipparina muissa venekunnissa 
saman  kilpailukauden aikana. Venekunnan miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu. Järjestäjän edustajalla on oikeus 
tarkistaa kipparin/ varakipparin henkilöllisyys.
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4 § JOUKKUE
Joukkueen muodostaa kaksi tai kolme venekuntaa. Osallistumisesta joukkuekilpailuun on kerrottava 
ilmoittauduttuessa osakilpailun järjestäjille. Joukkueen nimi merkitään kilpailukorttiin. Joukkueessa kilpailevan 
venekunnan on osallistuttava myös henkilökohtaiseen kilpailuun. 

5 § KIPPARIKOKOUS
Jokaisessa osakilpailun alussa pidetään kipparikokous. Kipparikokous alkaa puoli tuntia ennen siirtymäajan 
alkamista. Kilpailijoille selvitetään kilpailuaika, kilpailualue, rantautumisalue sekä käytettävät viestiliikennekanavat 
kipparikokouksessa, joka pidetään kilpailukeskuksessa. Jokaisesta venekunnasta on oltava kippari tai miehistöön 
kuuluva edustaja läsnä kipparikokouksessa. Kipparikokouksessa ilmoitetaan punnitaanko kilpailukalat 
suolistamattomina tai suolistettuina mutta kidukset paikoillaan.
Ilmoittautuessa, kipparikokouksessa, punnituksessa ja palkintojen jaossa. Kilpailijoilla täytyy olla kasvomaskit ja 
etäisyydet pidettävä vähintään 2,0 metriä. 

6 § KALOJEN ALAMITAT JA KERROIN
Kalalajit alamitta kerroin
Merilohi 61 cm 10 
Meritaimen 60 cm 15 (rasvaevä leikattu) 
Kirjolohi 41 cm 10 
Kuha 43 cm 3 
Ahven 26 cm 2 
Hauki  55 cm 1 
Säynävä 50 cm 1 
Toutain 50 cm 1
4. osakilpailussa Kuhakunkussa kuhan kerroin on 10. 
2. osakilpailussa Lohi uistelu punnitukseen vain merilohi. 
Muissa uistelu kilpailuissa otetaan punnitukseen 2 kpl:ta lohia / venekunta. 
Jos tuo punnituksen meritaimenen rasvaevällä, kilpailusuoritus hylätään. Ainoastaan rasvaevättömiä 
meritaimenia saa tuoda punnitukseen.
Pituus mitataan kalan yhteen puristetun leuan kärjen yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen. Kalan pituutta ei saa 
keinotekoisesti muuttaa.

7 § PUNNITUS
Kalat tuodaan punnitukseen kipparikokouksen ohjeiden mukaisesti. Kalat mitataan ja punnitaan vain kilpailuprikkaa 
vastaan. Sellaisen kalan tuominen punnitukseen, jonka mitta ei täytä sille lain asettamaa alamittaa, aiheuttaa koko 
kilpailusuorituksen hylkäämiseen.
Jos viralliseen punnitukseen tuotu kala on 3 cm tai enemmän alle sille asetetun kilpailun alamitan seuraa siitä, että 
koko venekunnan saalis mitätöidään. Osakilpailussa sallitaan vain kolme alamittaa punnituksessa, jos on neljä tai 
enemmän alamittoja venekunnan suoritus hylätään.
Vain järjestäjän edustaja pitää kiinni kalasta virallisessa mittauksessa. Mikäli kilpailija ei ole tyytyväinen mittauksen tai 
punnitukseen, Hänellä on oikeus pyytää yhtä uutta mittausta ja/tai punnitusta tuomarineuvoston läsnä ollessa.
Tällöin kyseinen kilpailija siirtyy mittaus- ja punnitusjonon viimeiseksi ja uusi mittaus/ punnitus suoritetaan 
vuorollaan tuomarineuvoston saavuttua paikalle. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi tehdä protestia.

8 § VENEKUNNAN- JA JOUKKUEKILPAILUN PISTEYTYS    
Kilpailutulos lasketaan seuraavasti: lajikohtainen pistekerroin x kalan paino. Kilpailun paremmuuden ratkaisee 
saaliin yhteispistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee suurimman yksittäisen kalan paino ja tämän jälkeen arpa.  
Venekuntakohtaisessa cup- osakilpailussa saavat pisteitä kaikki mitantäyttäviä kaloja punnitukseen tuoneet venekunnat 
siten, että osakilpailun voittaja saa 20 pistettä, toiseksi tullut saa 19 pistettä ja kolmas 18 pistettä. Seuraavat aina 1 
pisteen vähemmän siten, että 20. sija ja siitä eteenpäin kaikki hyväksytyn punnitustuloksen saaneet kilpailijat saavat 1 
pisteen. Saaliitta jääneille ei pisteitä jaeta. Joukkue kilpailun pisteytys lasketaan seuraavasti:
Joukkueen venekuntien pisteet lasketaan yhteen ja ensimmäinen saa 10 pistettä, toinen 7 pistettä, kolmas 5 pistettä, 
neljäs 3 pistettä viides 2 pistettä ja loput hyväksytyn punnitustuloksen saaneet yhden pisteen.
Tasapistetilanteessa lopullisen sijan cupissa ratkaisee: 
1. Osakilpailusijoitusten paremmuus eli kenellä on enemmän parempia sijoituksia.
2. Arpa, jos kohdan yksi tulos on sama. 
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9 § 
Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Vieheet on laskettava pyyntiin. 

10 § 
Merialueella yhtäjaksoisesti pyynnissä olevien vapojen, miehistön ja uistelussa käytettäville apuvälineille ei aseteta 
rajoituksia.
Huom! Etelä- ja Kolpanselällä yhtäjaksoisesti pyynnissä olevien vapojen määrä max. 8 vapaa/venekunta ja 
plaanarien käyttö sallittu max. 15 metrin runkonaruilla. Plaanareissa lippu pakollinen. (Alue selvitetään 
kilpailijoille kipparikokouksessa).
Lahdella sallitaan raksin, takiloissa jäykän käyttäminen, kaksoisuistimen ja litkojen käyttö. Vapojen pituutta ei ole 
rajoitettu.

11 § 
18–64 vuotiailla tulee olla kuitti kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Todiste maksun suorittamisesta on esitettävä 
järjestäjille pyydettäessä. Todisteen puuttuessa kilpailija voidaan kilpailutoimikunnan päätöksellä sulkea kilpailusta ja 
mahdolliset saadut pisteet mitätöidään.

12 § 
 Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa näiden sääntöjen, vesiliikennesääntöjen että kalastuslain 
ja – säännösten noudattamisesta. Kelluntaväline on pakollinen jokaiselle veneessä olijalle. 

13 § 
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu (Force majeure). Esimerkiksi kova tuuli, aallokko tai jokin muu este. 
Järjestäjällä on oikeus myös keskeyttää kilpailu ( liputtamalla ja/tai ilmoittamalla viestikanavalla) sään muutoksen 
tai muiden vaaratekijöiden uhatessa. Kilpailun siirtämisestä varapäivälle, ilmoitetaan edellisenä päivänä Meri-Porin 
Urheilukalastajien ja vetouistelu.com kotisivuilla. Myös ilmoitetaan tekstiviestillä cupiin osallistuneille kippareille.

14 § 
Jos viranomainen keskeyttää venekunnan matkan venekunta suljetaan pois kilpailusta. 

15 §
Kilpailuveneessä tai sen miehistöllä ei saa olla kilpailuun hyväksyttäviä kaloja ennen kilpailun alkua. Kilpailukaloiksi 
kelpaavia kalalajeja ei saa käyttää täkykaloina..

16 § 
Valvontaa suorittavat valvontaveneet, sekä rantautumispaikan ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava 
valvojien ohjeita ja määräyksiä.

17 § 
Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa Pihlavanlahti Cup toimikunnan nimeämä puheenjohtaja, sekä kaksi kilpailuun 
osallistuvaa venekunnan kipparia. Tuomarineuvosto käsittelee mahdolliset protestit. Protestin aika on 20 min tulosten 
julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 50 € ja se maksetaan takaisin, mikäli käsitelty protesti hyväksytään. 
Muussa tapauksessa protestimaksu jää järjestäjälle.Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika. Protestit on 
jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle.

18 § HYLKÄÄMISEEN JOHTAVIA SEIKKOJA 
1. Heittouistelu, pilkkiminen, onkiminen 
2. Rantautuminen muualle kuin kartassa merkityille alueille.  
3. Alamittaisen kalan tuominen punnitukseen. ( kts.6§ ) 
4. Punnituksesta myöhästyminen.  
5. Veneiden kohtaaminen kilpailun aikana.  
6. Muiden veneliikenteelle määrättyjen sääntöjen rikkominen.  
7. Kilpailun aikana poistuminen kilpailualueelta/ uisteleminen kilpailualueen ulkopuolella 
8. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä on kielletty. 
9. Venekunnan kippari on pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva 
kilpailija kilpaile päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa. 
10. Kalan pituuden tai painon keinotekoisesti muuttaminen.
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19 §
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.

20 § PALKINTOJEN JAKO
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa heti protesti ajan jälkeen. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkintojen 
jälkitoimitukseen. Mikäli kilpailija on poistunut paikalta. Kilpailija vastaa itse palkinnoista aiheutuvista veroista ja 
muista kuluista.

21 §
Pihlavanlahti cupin kolme parasta venekuntaa ja ensimmäinen joukkue kutsutaan vuoden 2022 vetouistelun Suomen 
mestaruuskilpailuun. Kutsutun venekunnan kieltäytyessä tai ollessa estynyt osallistumaan SM- kilpailuun, sen tilalle 
ovat oikeutettuja varasijoille 4-6. Pihlavanlahti cupissa sijoittuneet venekunnat sijoittumisjärjestyksessä.

22 §
Järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailuvene kilpailupaikalla ja milloin tahansa kilpailun aikana. Järjestäjät voivat estää 
puutteellisesti tai sääntöjen vastaisesti varustetuiksi todetun kilpailuveneen osallistumien kilpailuun.

23 § TALLENNUKSET
Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta 
edistävään tarkoitukseen.

24 § MUUTOKSET JA LISÄMÄÄRÄYKSET
Mahdollisista muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä ilmoitetaan kipparikokouksessa.

25 § PALKINNOT
Pihlavanlahti Cupin osakilpailuissa palkitaan kolme parasta ja sijoitukset 5, 10 ja 15. 
Suurin kalan saaja saa lahjakortin kisoissa : Motonet , KalaValtanen ja Tools Pori uistelu.
Lohi uistelussa merilohi joka on pituudeltaan lähin 1,0 m ( 1000 mm) voittaa lahjakortin.
Kuha uistelussa suurimman kuhan saanut voittaa lahjakortin.
Neljän osakilpailun tulokset viidestä huomioidaan loppusijoitukseen.
Loppusijoituksissa kolme parasta palkitaan ja voittaja saa kiertopalkinnon. 
Myös kauden aikana suurimman merilohen saaja saa kiertopalkinnon.
Joukkue kilpailussa ei jaeta palkintoja tai pokaaleja.

26 §
Venekunta sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä maksamalla osallistumismaksun mihin hyvänsä kilpailuun.

27 §
Venekunnan rikkoessa näitä sääntöjä. Kilpailun tuomarineuvosto päättää harkinnastaan rikkeen vakavuuden  
mukaan joko: 
- Antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä osakilpailussa.
- Jättää rikkeen Pihlavanlahti cupin toimikunnan käsiteltäväksi.
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Pihlavanlahticup
Kalalaji Alamitta Kerroin

Merilohi 61 cm 10
Meritaimen 60 cm 15
Kirjolohi 41 cm 10
Kuha 43 cm 3
Hauki 55 cm 1
Ahven 26 cm 2
Säynävä 50 cm 1
Toutain 50 cm 1

Yleinen hätänumero 112
Petri Ranne 0400 595 416
Ari Hellman 045 345 4680
Jouko Hesso 0500 590 440 
Meri VHF kanava L1

EI NAVIGOINTIIN!!!!
www.meriporinurheilukalastajat.fi
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KILPAILUKESKUS 
JA VENEENLASKULUISKAT
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Huono työpäivä? Hyvä työpäivä?
Neuvomme voi olla se ratkaiseva tekijä.

TOOLS Pori, Haapamäentie 4-6, avoinna arkisin klo 7−16.30
Puh. 010 5850 230, faksi 010 5850 231, info.pori@tools.fi, www.tools.fi
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Meritaimenen istutus 
kaudella 2020

Meri-Porin Urheilukalastajat istuttivat meritaimenia Uksjokeen ja Harjunpäänjokeen toukokuussa 2020. Uksjo-
keen istutettiin 12500 vastakuoriutunutta poikasta jotka oli pakattu viiteen happipakkaukseen, 2500 poikasta kus-
sakin. 

Uksjoen istutus paikat oli Prinsjärvi, Tukkikoski, Korkeakoski, Myllyoja ja Luusua.

Uksjoella yhteistyö kumppanina oli Ilpo Koppinen ja meritaimen poikaset tulivat Isojoen Vanhakylän hauto-
mosta.

Harjunpäänjokeen istutettiin meritaimenen poikasia 2065 kpl. Meritaimenet olivat rasvaevättömiä, kaksi vuoti-
aita, keskipituus 222 mm ja keskipaino 63 g. Istutusta valvoi Kalastusmestari Kimmo Puosi ja meritaimet toimitti 
Vanhakylän kalaviljelylaitos Oy.

Samana päivänä istutettiin lisäksi meritaimenia Merikarvialle, Poriin ja Luvialle.
Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja Pihlavanlahti cupin osallistujille että mahdollistitte nämä meritaimenen 
istutukset.

MPUK:n hallitus

 

 

 

 

 

VALITSE ALKUPERÄINEN  

ABICOR® BINZEL –POLTIN 

LAAJASTA VALIKOIMASTA : 

 

MIG-HITSAUSPOLTTIMET 

TIG-HITSAUSPOLTTIMET 

PLASMALEIKKAUSPOLTTIMET 

ROBOTTIHITSAUSPOLTTIMET 

 

 

 

ABICOR BINZEL Finland Oy 

Kartanontie 53, 28430 Pori 

p. (02) 634 4600, faksi (02) 634 4650 

www.binzel-abicor.com, info@binzel.fi 
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Unimet Pori Oy
Ojantie 11, 28130 Pori 
aukioloaika  8.00-16.30

LAAJA KOMPONENTTIVALIKOIMA JA TIETO 
JOHTAA PARHAISIIN RATKAISUIHIN

puh. 0103210280                     
info@unimet.�     
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Jussin Moottori- ja Laitehuolto
Kielokatu 114, 28120 Pori
posti@jussinmopoauto.fi
www.jussinmopoauto.fi

 Jussi Marine /
Jussin Moottori- ja Laitehuolto


