
TERVETULOA PURUVEDEN 38. SOUTU-UISTELU KILPAILUUN! 
 

- Veneessä täytyy olla kelluntavälineet ja mahdollisimman iso äyskäri 
- Täkyraksin käyttö on sallittu 
- Matkapuhelimen ja GPS-paikantimen käyttö on sallittu 
- Veneisiin voidaan tehdä pistokokeita 

 
Kalojen alamitat ovat:                    
Rasvaevätön TAIMEN 50 cm  Rasvaevätön JÄRVILOHI 60 cm 
HAUKI 50 cm KUHA 45 cm 
HARJUS ja AHVEN 35 cm MUUT KALAT 40 cm 
   
Rasvaevällinen lohikala ja nieriä ovat rauhoitettuja! 

 
Kilpailijan on suolistettava saalis, munuaiset pitää jättää. Kidukset on oltava paikoillaan. Selkärangan 
on oltava ehjä. Kalat pitää tainnuttaa ja verestää välittömästi ja säilyttää mahdollisimman viileässä 
ja suojaisessa paikassa. 
 
Kala otetaan vastaan, jos kilpailija niin haluaa. Ratkaisu tapahtuu punnituspaikalla Karjalan Kievarin 
rannassa. Jos kala osoittautuu alamittaiseksi – venekunta hylätään! Alamittaista lohikalaa ei saa olla 
veneessä. Pyydä toimitsijalta tarkistusmittaus tarvittaessa, kun luovutat kalan. 
 
Saadut kalat voidaan luovuttaa kesken kilpailun lähtöpaikkojen valvojille, jotka toimittavat kalat 
punnitukseen ja kylmiöön. Valvojat merkitsevät kilpailukorttiin kuittauksen vastaanotetusta kalasta. 
Kalojen vastaanottopisteet löytyvät kartasta paikat 1-4. 
 
Sunnuntaina kilpailijoiden on toimitettava kalat johonkin neljästä lähtörannasta (kartan paikat 1-4) 
klo 14.05 mennessä eli veneen tulee olla rannassa viimeistään klo 14.00, jotta saalis hyväksytään 
mukaan kilpailuun.  
 
Punnituksessa kalat merkitään leikkaamalla pyrstöevä. Kolme suurinta lohikalaa pidetään 
järjestäjien hallussa aina noin klo 16 pidettävään palkintojen jakotilaisuuteen asti. Muut kuin 
kärkisijojen kalat kilpailija voi hakea merkittynä Kievarin torialueelta Karjalan Kalamiesten kioskin 
läheltä kilpailun protestiajan jälkeen. 
  
LÄHTÖPAIKAT sekä kalojen vastaanotto 
1. KARJALAN LOMAKESKUS  040 560 4854 
2. MÄNTYRANNAN LEIRINTÄALUE  040 762 6886 
3. KARJALAN KIEVARI   050 349 2444 
4. RUOKKEEN LOMAKYLÄ   046 573 3030 
 
LUVALLISET RANTAUTUMISSAARET 
5. LEVONSAARI, sauna 
6. AITTOSAARI, taukokahvila + makkaraa 
7. LINNASAARI. ei jatkuvaa päivystystä 
8. TIIROSAARET, ei jatkuvaa päivystystä 
 
Ongelmia? Soita: 
 
- Karjalan Kalamiehet puh: 050 349 2444 
- Ongelma vesillä päivystys puh: 050 349 2444 
- Myrskyn aikana voi rantautua lähimpään rantaan 
 



 

HÄTÄNUMERO:112 
 

 

Milloin soitat hätänumeroon 112?   

Käytä hätänumeroa oikein 

Jos epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 kuin olla 

soittamatta. 

Milloin soitat hätänumeroon 112? 

• Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle. 

• Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa. 

Soita hätänumeroon 112 esimerkiksi, kun 

• huomaat onnettomuuden tai tulipalon 

• huomaat meneillään olevan tai tapahtuneen rikoksen 

• on tarvetta ambulanssille tai sosiaaliviranomaiselle 

Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. On hyvä, että hätäpuhelun soittaa henkilö, jota asia koskee, 

mikäli tämä vain on mahdollista. Hänellä on useimmiten sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee 

määritellessään avun tarvetta. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi pahimmillaan viivästyttää avun paikalle 

tuloa. 

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat hätätilanteessa tärkein 

sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua.  

 

      

          

 

 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6061&lang=fi_fi&readid=slotcontent&url=https://www.112.fi%2ffi%2fhatanumero_112%2fmilloin_soitat_112

