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Siimasoppa/Pikatiedote

Tässä muutamia tulevia tapahtumia ja ajankohtaisia asioita:

VUOSIKOKOUS
• Saaristomeren Uistelijoiden sääntömääräinen vuosikokous pidetään Turussa Torstaina 13.2.2014 klo 18.30
Panimoravintola Koulussa, historianluokassa, Eerikinkatu 18, Turku.
• Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
• 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 Torstaina 13.2.2014 vuosikokous.
• Maaliskuun kalamiesilta Päätetään vuosikokouksessa aihe ja paikka.
• Huhtikuun kalamiesilta. Päätetään vuosikokouksessa aihe ja paikka.
• Toukokuun kalamiesilta. Päätetään vuosikokouksessa aihe ja paikka.

SAARISTO CUP LOPPUTULOKSET 2013
1. Aro Juha 2. Pihkanen Juha 3. Talja Jari

SUURIN KALA KILPAILU 2013
• Kilpailun lohisarjan voittaja on Saarinen Tommi. Merilohi 16.2 kg, pituus 113 cm. Pyyntipaikka Ahvenanmaa Eckerön
eteläpuoli 29.5.2013, klo 20:05, syvyys 5m, viehe: VK-raksi.
• Kilpailun taimensarjan voittaja on Korkiakoski Harri. Meritaimen 4.66 kg, pituus 69 cm. Pyyntipaikka Seili, Kaksoiskarit
8.11.2013, klo 13:10, plaanari, viehe: Kosto Dooris.

SAARISTOMEREN UISTELIJOIDEN INTERNET SIVUT
• Saaristomeren Uistelijoiden internet sivut osoitteessa 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

JÄSENASIAT
• Kaikkiin jäsenmaksuihin sekä osoitteenmuutoksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä: Mika Salonen, email:
mika.salonen@nosturiexpertit.fi tai gsm 0400-675 956.
• Muistakaa pitää sähköpostiosoitteenne ajan tasalla, jotta tiedotukset saapuvat perille.

ISTUTUSRAHOJEN KÄYTTÖ
• Istutusrahoja on päästy viime aikoina käyttämään aika huonosti, koska taimenistukkaita ei ole saatu ja yhteistyökuviot
WCTT:n, Livian ja muiden tahojen kanssa ovat tahtoneet kuivua kasaan. Seuran kassassa onkin nyt jonkin verran
käyttämättömiä rahoja ja keskustellaan niiden käytöstä meritaimenen olojen ja kalastuksen parantamiseksi.

SEURAN T-PAITA
• Seuran logolla varustettuja t-paitoja on vielä jäljellä. Osta oma paitasi vuosikokouksessa ja tue taimenistutuksia !
• Vaikka saatkin tämän tiedotteen, saattaa jäsenmaksusi olla maksamatta. Ole ystävällinen ja tarkasta että olet
maksanut jäsenmaksusi. Nimesi putoaa pois jäsenrekisteristä automaattisesti toisen maksamattoman vuoden
jälkeen. Mikäli et halua jatkaa seuran jäsenenä niin voisitko ystävällisesti ilmoittaa siitä jäsenkirjurille niin
saamme pidettyä jäsenrekisterin ajan tasalla.
Terv. Hallitus

