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Tässä muutamia tulevia tapahtumia ja ajankohtaisia asioita:      

VUOSIKOKOUS 
• Saaristomeren Uistelijoiden sääntömääräinen vuosikokous pidetään Turussa Torstaina 11.2.2010 klo 18.30 

Merikoululla . Paikka on Åbo Navigationsinstitut, Malminkatu 5 (WTC:n yläpuolella, Kakolan sataman puolella). 
• Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. 
• Tilaisuudessa on olut/kahvitarjoilu. 
• Vanha Hallitus pääosin jatkaa, mikäli kokous sen hyväksyy. Uusia tuoreita kasvoja kylläkin toivotaan osallistumaan 

seuran toimintaan. Jos toiminta kiinnostaa, olet tervetullut ilmoittautumalla mukaan. 
• Vuosikokouksessa jaetaan Saaristocupin palkinnot (lopputulos) sekä ”suurin kala” -kilpailujen pokaalit. 
• Kokouksessa keskustellaan samalla tulevien kalamiesiltojen teemoista. 
• Kaikki jäsenet mukaan. Tervetuloa . 

KALAMIESILLAT 
• Helmikuun kalamiesilta vuosikokous. 
• Maaliskuun kalamiesilta Torstaina 4.3.2010 klo 18:00 Merikoululla. Saunotaan ja kuullaan kokemuksia lohenuistelusta 

Ahvenanmaalla. 
• Huhtikuun kalamiesilta (1.4.2010). Päätetään vuosikokouksessa aihe ja paikka. 
• Toukokuun kalamiesilta (6.5.2010). Päätetään vuosikokouksessa aihe ja paikka. 

SAARISTO CUP LOPPUTULOKSET 2009 
 1. Heikkinen Jari (taimen 1.48kg ja kuha 1.5 kg) 20 p, 2. Mäkiranta Anssi (lohi 4.85 kg) 10 p, 3. Kaartoaho Mikael (kuhaa 

2x0.45 kg) 9 p 
 

SUURIN KALA KILPAILU 2009 
• Kilpailun lohisarjan voittajat ovat Teppo Kosonen, Jari Talja ja Mika Salonen. Merilohi 12.1 kg, pituus 102 cm. 

Pyyntipaikka Ahvenanmaa Eckerön länsipuoli 21.5.2009 klo 18, viehe Northern King "Ukraina". 
• Kilpailun taimensarjan voittajat ovat Mikael ja Sami Kaartoaho. Meritaimen 5.77 kg, pituus 77 cm. Pyyntipaikka Väärämaa 

8.11.2009 klo 14:30, viehe SMU 20v Vetotiura. 
    
SAARISTOMEREN UISTELIJOIDEN INTERNET SIVUT 
• Saaristomeren Uistelijoiden internet sivut osoitteessa <http://www.saaristomerenuistelijat.fi/> 
• SMU:n sähköpostiosoite on smu@saaristomerenuistelijat.fi 
• SMU:n saalistietojen sähköpostiosoite on saaliit@saaristomerenuistelijat.fi 
• Jatkossa tiedotus tulee siirtymään yhä enemmän seuran sivuille, muista seurata niitä 
 
SEURAN 20V UISTIMET 
• Uistimia on edelleen jäljellä ja ainakin syksyn perusteella taimenpelti toimii kts. suurin kala kisa. 
• Uistimia on saatavilla seuran tapahtumissa ja puheenjohtajalta. 
 
JÄSENASIAT 
• Kaikkiin jäsenmaksuihin sekä osoitteenmuutoksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä: Mika Salonen, email: 

mika.salonen@nosturiexpertit.fi tai gsm 0400-675 956. 
• Muistakaa pitää sähköpostiosoitteenne ajantasalla, jotta tiedotukset saapuvat perille 

 
ISTUTUSRAHOJEN KÄYTTÖ 
• Seuraa on lähestytty ammattikorkeakoulun ja TE-keskuksen taholta, jos haluaisimme osallistua yhteiseen hankkeeseen, 

jossa olisikin tavoitteena parantaa taimenten luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia normaaleiden istukasistutusten 
sijaan. Myös WCTT:ä on tarkoitus kysyä osallistumaan samaan hankkeeseen. 

• Käydään ehdotus läpi ja keskustellaan jäsenistön mielipiteestä ja innokkuudesta osallistua kyseiseen toimintaan. 
 
• Vaikka saatkin tämän tiedotteen, saattaa jäsenmaksu si olla maksamatta. Ole ystävällinen ja tarkasta et tä olet 

maksanut tämän jäsenmaksun. Nimesi putoaa pois jäse nrekisteristä automaattisesti toisen maksamattoman 
vuoden jälkeen (ketään ei muistuteta maksamattomist a jäsenmaksuista tämän enempää).  
 
Terv. Johtokunta 


