
Miekojärven Uistelumaraton saa jatkoa myös ensi kesänä

Miekojärven Veneseuran väki kokoontui marraskuun sinisessä hämärässä pohtimaan menneen kesän suurtapahtumaa - Uistelumaratonia ja 
Suurta uistintestiä. Päällimmäiseksi tunnelmaksi nousi, että kyseessä oli innostava ja hyvähenkinen tapahtuma, joka toi uutta väkeä mukaan
seuran toimintaan. Tapahtuma toi myös taloudellisesti positiivisen tuloksen ja mahdollistaa järvipelastustoiminnan ja pelastusvene 
Tiirapaasin ylläpidon Miekojärvellä.

Menneen kesän 2021 uutuutena oli kotimaisten uistinvalmistajien kanssa järjestetty Suuri uistintesti. Uistinvalmistajien palaute 
tapahtumasta oli positiivista ja 10 valmistajaa on halukas jatkamaan tulevanakin kesänä Uistelumaratonin yhteydessä järjestettävää 
uistinten testaamista.

Uistelumaratonin tavoitteena on koota talkoovoimin uistelemalla kalaa Tuoreen kalan kalamarkkinoille. Yhteistyö kaupallisten kalastajien 
kanssa toi merkittävä summan Veneseuran järvipelastustoimintaan. Samalla edistettiin kotimaisen ja paikallisen kalan suoramyyntiä 
Miekojärven Sirkkakosken kalasatamasta.

Lisäksi kesän 2021 uutena juttuna olivat paikallisten käsityöläisten myyntipöydät kalamarkkinoiden yhteydessä ja kalastusvälineiden Nyt 
nappaa -kirpputori. Nämäkin saivat innostuneen vastaanoton. Lauantaina ollut järvipelastuksen ja Tiirapaasin teemapäivä kokosi isosti 
pelastusveeneeeen tutustujia. Ja koeajokin Tiirapaasin kyydillä kiinnosti. Kestomenestyjä on Uistelumaratonviikon päättänyt ikärajaton 
onkikilpailu.

Testistä tietoa uistelijoille

Päätöspäivänä huutokaupattiin Uistintestin parhaat ottipelit jokaiselta valmistajalta. Tässä alla nimet ja numerot.
Voit tsekata vaappujen kuvat täältä veneseuran kotisivuilta Uistelumaraton -sivulta.

Heta nro 57, Jade 151, Jenna 146, Jesse 19, JiiÄr 128, Julma 23, Kilikero 115, Kuusamo 38, Sala 97, Sepen Tuuri 77, Toha 43. 
Ykköseksi ja arvokkaimmaksi huutokaupassa nousi Jade Vaapuilta nro 151, jonka hinnaksi nousi 45 €.

Eniten kalaa 104 tuntia kestäneessä uistintestissä tuli Jade Vaapuilla, toiseksi eniten JiiÄrillä, kolmanneksi eniten Kilikero -vaapuilla. 
Tapahtuman suurin hauki 6,3 kg nousi Jenna Vaapulla nro 149 ja suurimman 2,3 kg kuhan ottipeli oli Tohan vaappu nro 43. Yhteensä 
kaloja 104 tunnin aikana nousi 183 kpl, joista kuhia oli 150 kpl.

Tervetuloa Miekojärvelle myös kesällä 2022

Veneseuran Trolling team päätti, että Uistelumaraton 100+5 h ja Suuri uistintesti järjestetään tulevan vuoden heinäkuussa 12.-17.7.2022.

Talkooväellä on monenlaisia kehittämisideoita. Oheistapahtumia on tarkoitus monipuolistaa edelleen ja Suuri Uistintesti saa mm. 
liveseurannan. Tapahtuman markkinointiinkin ideoitiin jo uusia juttuja.

Kesän 2021 Suuren uistintestin vaaput arvottiin Miekojärven Trolling teamin tapaamisessa Uistelumaratoniin osallistuneiden venekuntien kesken. 

Kesän 2022 tapahtuman valmistelu on siis käynnistynyt ja meidät tavoitat näiden yhteyshenkilöiden kautta:

Uistintesti | Matti Sirkka p. 040 7529880
Kalamarkkinat | Hannu Laukkanen p. 0400 290292
Kotisivut, fb | Päivi Sirkkala p. 045 6779328
Järvipelastus, Tiirapaasi | Markku Sirkka p. 044 5615398
Miekojärven Uutiset, markkinointi | Jukka Sirkkala p. 0400 228590
Veneseura, talous | Seppo Joona p. 0400 179024

Kesän 2021 tapahtumiin voit palata Veneseuran sivuilla ja samalla voi seurata uuden 2022 tapahtuman kehittämistä.

Löydät meidät täältä: www.miekojarvi.fi, fb: Miekojarvi.fi ja Instagram: Miekojarven trolling team


