Saaristomeren Uistelijat ry

Tammikuu 2017

Pikatiedote

Tässä muutamia tulevia tapahtumia ja ajankohtaisia asioita:

VUOSIKOKOUS
• Saaristomeren Uistelijoiden sääntömääräinen vuosikokous pidetään Turussa Torstaina 16.2.2017 klo 18.30 Alfåns
Håkans, Hevoskarintie 23, 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 16.2.2017 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 2016
1. Mikael ja Sami Kaartoaho 2. Juha Aro 3. Jouni Laitinen

SUURIN KALA KILPAILU 2016
• Kilpailun lohisarjan voittaja on Toni Lilja. Merilohi 17.8 kg, pituus 106 cm. Pyyntipaikka Ahvenanmaa Eckerö 24.5.2016,
klo 18:00, viehe: Tiura Magnum, väri: kelta/vihreä/oranssi.
• Kilpailun taimensarjan voittaja on Juha Aro. Meritaimen 2.23 kg, pituus 58 cm. Pyyntipaikka etelä Airisto 12.11.2016

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.antero.salonen@gmail.com tai gsm 040-7220422.
• Muistakaa pitää sähköpostiosoitteenne ajan tasalla, jotta tiedotukset saapuvat perille.

ISTUTUSRAHOJEN KÄYTTÖ
• Viime vuonna osallistuimme Airisto-Velkuan meritaimenten kasvatuskokeiluun merivesialtaissa 1000:- euron panoksella.
Lisäksi avustimme poikasten merkkaus/vapautustapahtumassa loppusyksyllä. Samaa kokeilua on tarkoitus jatkaa tänäkin
vuonna.

• 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

