
TOSI RAUTU –uistelukilpailu 2015 

Nimet ovat venekuntien nimiä, kalat punnittu perattuna.	  

Keskiviikko	  24.6.	  -‐	  Venekuntia	  starttasi	  19,	  joista	  17	  kisaa	  4-‐päivän	  kilpailussa.	  

1.	  Lehto	  Aarre	  ja	  Lippo	  Jari	  	   1585	  g	  

2.	  Loukusa	  Paavo	  ja	  Jaakko	  	   1340	  g	  

3.	  Koivisto	  Matti	  ja	  Tiermas	  Hannu	  	   1270	  g	  

4.	  Saarelainen	  Jukka-‐Pekka	  ja	  Luotola	  Pasi	  	   1165	  g	  

5.	  Aula	  Pentti	  ja	  Paananen	  Markku	  	   1105	  g	  

6.	  Paananen	  Markku	  ja	  Aula	  Pentti	  	   	  	  985	  g	  

7.	  Säynäjäkangas	  Jorma	  ja	  Leinonen	  Olavi	  	   	  	  930	  g	  

	  

Torstai	  25.6.	  -‐	  Venekuntaa	  starttasi	  20.	  	  

1.	  Puurunen	  Janne,	  Gröötilä	  Juha,	  Kontiosalo	  Mauri	  	   1545	  g	  

2.	  Muje	  Juha,	  Hirvonen	  Mika	  	   1185	  g	  

3.	  Leinonen	  Olavi,	  Säynäjäkangas	  Jorma	  	   1125	  g	  

4.	  Kuiri	  Jorma,	  Hauhia	  Vesa,	  Miettunen	  Olli	  	   1065	  g	  

5.	  Säynäjäkangas	  Jorma,	  Leinonen	  Olavi	  	   	  	  965	  g	  

	  

Perjantai	  26.6.	  -‐	  Venekuntia	  starttasi	  25.	  

1.	  Lehto	  Aarre	  ja	  Jari	  Lippo	  	   2405	  g	  

2.	  Aula	  Pentti	  ja	  Paananen	  Markku	  	   2040	  g	  

3.	  Porsanger	  Ari	  ja	  Antti	  Mustonen	  	   1590	  g	  

4.	  Kuosmanen	  Eero	  ja	  Marko	  Koivukangas....	  	   1450	  g	  

5.	  Blomster	  Matti,	  Nuutti	  ja	  Reijo	  Myyryläinen	  	   1235	  g	  

6.	  Muje	  Juha	  ja	  Hirvonen	  Mika	  	   1030	  g	  

	  

Lauantai	  27.6.	  -‐	  Venekuntia	  starttasi	  25.	  

1.	  Paananen	  Markku	  ja	  Aula	  Pentti	  	   3600	  g	  

2.	  Hedemäki	  Jarno,	  Ekdahl	  Aarne	  ja	  Kontila	  Joonas	  	   1630	  g	  

3.	  Loukusa	  Paavo	  ja	  Jaakko	  	   1280	  g	  

4.	  Moilanen	  Teuvo,	  Maija	  ja	  Tero	   1205	  g	  

5.	  Säynäjäkangas	  Jorma	  ja	  Leinonen	  Olavi	  	   1115	  g	  

6.	  Illikainen	  Juha-‐Matti,	  Yliaska	  Aleksi	  ja	  Nilirova	  Jesse	  	   1095	  g	  

7.	  Puurunen	  Janne,	  Gröötilä	  Juha,	  Kontiosalo	  Mauri	  ja	  Jaakko	  Luiro	  	  975	  g	  

                                                                                                 

 
                                                                                                >> seur. sivulla lisää tuloksia	  



NELJÄN PÄIVÄN KILPAILU 

Yhteissaalis (max. 1 rautu/päivä): 

1.	  Paananen	  Markku	  ja	  Aula	  Pentti	  	   	   4585	  g	  

2.	  Lehto	  Aarre	  ja	  Lippo	  Jari	  	   	   	   3990	  g	  

3.	  Aula	  Pentti	  ja	  Paananen	  Markku	  	   	   3145	  g	  

4.Säynäjäkangas	  Jorma	  ja	  Leinonen	  Olavi	  	   	   3010	  g	  

5.	  Loukusa	  Paavo	  ja	  Jaakko	  	   	   	   2620	  g	  

6.	  Puurunen	  Janne,	  Gröötilä	  Juha,	  Kontiosalo	  Mauri	  ja	  Jaakko	  Luiro	  2520	  g	  

7.	  Muje	  Juha	  ja	  Hirvonen	  Mika	  	   	   	   2215	  g	  

8.	  Koivisto	  Matti,	  Tiermas	  Hannu,	  Kuusela	  Veli-‐Matti	  	   1270	  g	  

9.	  Blomster	  Matti	  	   	   	   	   1235	  g	  

10.	  Saarelainen	  Jukka-‐Pekka	  ja	  Luotola	  Pasi	  	   	   1165	  g	  

11.	  Leinonen	  Olavi	  ja	  Säynäjäkangas	  Jorma	  	   	   1125	  g	  

12.	  Illikainen	  Juha-‐Matti,	  Yliaska	  Aleksi	  ja	  Nilirova	  Jesse	  	   1095	  g	  

13.	  Kuiri	  Jorma,	  Hauhia	  Vesa	  ja	  Miettunen	  Olli	  	   1065	  g	  

 

Lauantain 27.6. Lapin Vapaa-ajankalastajien rautumestaruuskilpailu 
Kilpailuun osallistui 15 venekuntaa, sekä 4 joukkuetta.  
 
Tulokset: Venekuntakohtainen  

1. Paananen Markku, Aula Pentti           3600 g  (1kpl) Saana Veikot  
2. Moilanen Teuvo, Maija, Tero           1205 g  (1kpl) Inarin Uistelijat/ 

Juutuan Erä- ja kalamiehet  
3. Säynäjäkangas Jorma, Leinonen Olavi          1115 g  (1kpl) Posion Kalamiehet  
4.   Illikainen Juha-Matti, Yliaska Aleksi, Nilirova Jesse 1095 g  (1kpl) Pyssykylän Uistelijat  

 
Tulokset: Joukkuekilpailu  

1. Paananen Markku, Aula Pentti          3600 g  Saana Veikot 
Lehto Aarre    Tornion Kalamiehet  
Blomster Matti     Tornion Kalamiehet  

2. Moilanen Teuvo, Maija, Tero           1205 g Inarin Uistelijat  
Porsanger Ari, Mustonen Antti   Inarin Uistelijat  
Pirilä Riitta, Leo Karjalainen, Riku   Inarin Uistelijat 

3. Illikainen Juha-Matti, Yliaska Aleksi, Nilirova Jesse 1095 g  Pyssykylän Uistelijat  
Kumpula Eino, Mäkelä Jyrki    Pyssykylän Uistelijat  
Niemelä Timo, Kaisanlahti Hannu   Pyssykylän Uistelijat  

	  

	  


