Talvikokous 2019
Sulkavankylän metsästysseuran talvikokous pidettiin sunnuntaina 3.2.2019 klo 19:00
alkaen metsästysseuran majalla. Kokoukseen osallistui 15 seuran jäsentä. Kokouksen
alussa arvottiin pienpetokisan palkkiot. Pienpetokisaan osallistui 20 seuran jäsentä
vaihtelevalla määrällä pienpetoja. Seuran alueella, vuonna 2018 pyydettyjä
pienpetoja ilmoitettiin kilpailuun yhteensä 121 kpl. Pienpetokilpailun saalismäärä
laski edellisvuoteen verrattuna 17 pienpetoyksilön verran, lieneekö aiempien
vuosien tehokas pyynti verottaneen pienpetokantoja. Etenkin minkkien saalismäärä
oli pudonnut suuresti edellisvuodesta 12 minkin verran.
Vesa Laitila luopui kokouksessa puheenjohtajan virasta ja hänen tilalleen seuran
puheenjohtajaksi valittiin Kari Asunmaa. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat
Kari Asunmaa, Martti Kontola ja Veikko Lahti. Veikko Lahti ja Martti Kontola
ilmoittivat kokouksessa luopuvansa johtokuntapaikoistaan. Johtokunnan jäseniksi
kaudelle 2019 – 2021 valittiin yksimielisellä kokouksen päätöksellä Hannu Lahti,
Janne Kontola ja Vesa Laitila. Muut johtokunnan jäsenet ovat Ville Neste, Jukka
Rinta-Opas ja Jarmo Valkealahti. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin
uudelleen Arto Korpi Ja Jarmo Linna, varalle Onni Mastosalo ja Veikko Maja.
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2018 tilit, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja
toimintakertomus. Kokouksessa vahvistettiin talous- ja toimintasuunnitelma sekä
jäsen- ja liittymismaksut kuluvalle vuodelle.
Seuran jäsenmaksu ja seuran liittymismaksu päätettiin pitää ennallaan.
Vierailijamaksu ja vierailijakäytäntö päätettiin pitää ennallaan. Vierailijamaksu 10€/
Vierailija. Seuran jäsenen on oltava vierailijan mukana jahdissa. Vierailijan saalis on
pois jäsenen kiintiöstä. Tuhoeläinten metsästyksessä ei vaadita vierailijamaksua,
mutta ilmoitus vierailijasta on tehtävä ennen jahdin alkua jollekin johtokunnan
jäsenelle ja seuran jäsenen on oltava mukana jahdissa. Vierailijakortti maksetaan
tilisiirtona seuran pankkitilille, johon löytyy erilliset tarkentavat ohjeet seuran
nettisivuilta.
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan kuuluvat uusien jäsenten saaminen mukaan
toimintaan, riistapeltojen teko ja hirvieläimille nuolukivien vienti maastoon. Riistan
ruokintaa jatketaan edellisten vuosien tavoin. Pienpetokisa järjestetään kuluvana
vuonna sekä kilpailu- ja ampumatoimintaan osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi päätettiin että seura järjestää kilpailun myös haittalintujen/varislintujen
metsästykseen. Varislintujen metsästyksessä 5 linnusta saa yhden
osallistumisyksikön kilpailuun. Varislintumetsästyksen palkkiot jaetaan seuran
talvikokouksessa. Metsästysseuran johtokunta valmistelee kilpailun muilta osin.
Seuran alueella suoritetaan talvikokouksessa valittujen vetäjien johdolla
riistakolmiolaskennat kesä- ja talvilaskentana. Riistakolmiolaskentojen vetäjinä
toimivat Janne Kontola ja Erkki Peltonen. Hirvieläinasiat käsitellään hirven ja
valkohäntäpeuran osalta jatkossakin omissa kokouksissaan. Hirven ja
valkohäntäpeuran kaatolupia haetaan entiseen tapaan yhteisluvilla. Seura päätti että
haetaan yhteislupakokouksessa 8 valkohäntäpeuran kaatolupaa.
Johtokunnan esitys 30 kauriin kaatoluvan myöntämisestä seuran alueelle ja kauriin
metsästyskäytännön päättämisestä seuran kesäkokouksessa, hyväksyttiin
yksimielisesti kokouksessa. Kokous päätti että seuran alueella on mahdollista
suorittaa tulevana keväänä kaurispukin kevätjahtia. Lisäksi kokouksessa päätettiin,
että myös vierailijalla on kauriinmetsästysoikeus ja vierailijan kaurissaalis on pois sen
seuran jäsenen kiintiöstä jonka mukana vierailija on jahdissa.
Kokouksessa päätettiin, että metsästysseuran jaostot ovat ampumajaosto,
riistanhoitojaosto, kenneljaosto sekä riistanlaskentajaosto.
Ampumajaoston puheenjohtajana toimii Esa Mäki-Neste ja jaoston jäseniä ovat Onni
Mastosalo, Ari-Matti Lahdenmäki, Pekka Ikkala, Aatu Linjala ja Markus Paananen.
Riistanhoitojaoston puheenjohtajana toimii Erkki Peltonen ja jäsenet Lauri Neste ja
Veli Kujala.
Kenneljaoston puheenjohtajana toimii Jukka Mäki ja jäseniä ovat Vesa Laitila, Kari
Asunmaa, Veli Kujala, Jyrki Laitila, Esa Mäki, Esa Mäki-Neste, Ari-Matti Lahdenmäki,
Pasi Huhtala, Jani Pollari, Heikki Korpi ja Jyrki Leppälä.
Riistakolmiolaskentojen vetäjinä toimii Janne Kontola ja Erkki Peltonen, jotka
keräävät porukan kutakin riistakolmiolaskentaa varten.
Suurpetoyhdyshenkilöinä seuran alueella toimivat Esa Mäki-Neste, Hannu Kujala ja
Vesa Ranta-Knuuttila.
Kokouksen muissa asioissa päätettiin että seura hakee varislinnuille poikkeuslupaa
uudelleen, edellinen poikkeuslupa on jo päättynyt. Johtokunta hoitaa poikkeusluvan

hakemisen. Ilma-ase harjoitusammunnat Kunto-Lutrassa 18.2.2019 ja 25.3.2019.
Ammunnat ovat ilmaiset Sulkavankylän Metsästysseuran jäsenille.
Harjoitusammunnoissa käytettävissä Alavuden Ampujien ilma-aseet ja panokset,
joten omia aseita ei välttämättä tarvita. Metsästysseura järjestää SulkavankylänLänsipuolen metsästysseurojen väliset pilkkikilpailut 30.3.2019, paikka ja kellonaika
ilmoitetaan myöhemmin seuran kotisivuilla ja lakeuden portin toiminta/seurat
palstalla. Kokouksessa päätettiin, että järjestetään Metsästäjäliiton nuorisotyöhön
liittyvä nuorten yön yli eräleiri seuran majalla kesä-heinäkuulla 2019. Seuran
johtokunta järjestelee eräleirin asioita. Kokouksessa keskusteltiin metsästysmajan
remontoinnista siten, että tehtäisiin makuukamareista ja majan ns. kylmästä
päädystä yhtenäinen kokoustila. Kustannusarvio remontista on sen verran suuri, että
se vaatisi rahoituksen saamista remontille. Kesäkokoukseen mennessä johtokunta
tarkentaa remonttisuunnitelmaa. Johtokunta selvittää mahdollisen Eu- rahan/tuen
hakemisen ja saamisen mahdollisuutta remontille.
Metsästysseuran tapahtumien ilmoittelussa käytetään Lakeuden Portti -lehden
seuratoiminta palstan lisäksi myös seuran kotisivuja
(www.sulkavankylanmetsastysseura.com). Sivuston ylläpitäjänä toimii Tapio Linjala.
Talvikokouksen puheenjohtajana toimi Janne Kontola ja sihteerinä Ville Neste.
Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina kokouksessa toimivat Vesa Neste ja AriMatti Lahdenmäki

