Talvikokous 2016
Sulkavankylän metsästysseuran talvikokous pidettiin perjantaina 29.01 klo 19:30
alkaen metsästysseuran majalla. Kokoukseen osallistui 23 seuran jäsentä. Kokouksen
alussa arvottiin pienpetokisan palkkiot. Pienpetokisaan osallistui 21 seuran jäsentä
vaihtelevalla määrällä pienpetoja. Seuran alueella, vuonna 2015 pyydettyjä
pienpetoja ilmoitettiin kilpailuun yhteensä 181 kpl. Pienpetokilpailun saalismäärässä
oli nousua edellisvuoteen verrattuna 21 pienpetoyksilön verran.
Seuran puheenjohtajana jatkaa Vesa Laitila. Johtokunnan erovuorossa olleet jäsenet
valittiin uudelle kaudelle. Erovuorossa johtokunnasta olivat Jarmo Valkealahti, Esa
Mäki-Neste ja Ville Neste. Muut johtokunnan jäsenet ovat Veikko Lahti, Kari
Asunmaa ja Martti Kontola. Toiminnantarkastajiksi valittiin uudelleen Arto Korpi Ja
Jarmo Linna, varalle Onni Mastosalo ja Veikko Maja. Kokouksessa vahvistettiin
talous- ja toimintasuunnitelma sekä jäsen- ja liittymismaksut kuluvalle vuodelle.
Seura päätti nostaa jäsenmaksun 35 euroon, liittymismaksu päätettiin pitää
ennallaan. Vierailijamaksu ja vierailijajahtikäytäntö päätettiin pitää ennallaan.
Vierailijamaksu 10€/ Vierailija. Seuran jäsenen on oltava vierailijan mukana jahdissa.
Vierailijan saalis on pois vierailijan kutsuneen jäsenen kiintiöstä. Tuhoeläinten
metsästyksessä ei vaadita vierailijamaksua, mutta lupa täytyy kysyä ennen
metsästystä johtokunnalta ja seuran jäsenen on oltava mukana jahdissa.
Vierailijakortteja myyvät johtokunnan jäsenet.
Vuoden 2016 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.
Seuran alueella suoritetaan talvikokouksessa valittujen vetäjien johdolla
riistakolmiolaskennat kesä- ja talvilaskentana. Riistakolmiolaskentojen vetäjinä
toimivat Martti Kontola ja Erkki Peltonen. Hirvieläinasiat käsitellään hirven ja
valkohäntäpeuran osalta jatkossakin omissa kokouksissaan. Hirven ja
valkohäntäpeuran kaatolupia haetaan entiseen tapaan yhteisluvilla. Johtokunnalle
tuli ennen kokousta esitys kauriin vapauttamisesta muillekin seuran jäsenille kuin
kauris ja peuraporukan jäsenille. Kauris esitettiin vapautettavan siten, että 5 kaurista
vapaaksi riistaksi kaikille seuran jäsenille ja 5 kappaletta seuran kauris- ja

peuraporukalle. Johtokunnalle annettiin kokouksessa valtuudet valmistella esitys
kauriinmetsästyksen säännöistä/ehdoista kesäkokoukseen, jossa ne sitten
vahvistetaan. Kokouksessa päätettiin seuran kauriskiintiöksi 10 kaurista.
Kokouksessa päätettiin, että 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 Matti Sytelä,
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 Martti Kontola ja Erkki Peltonen, jotka
keräävät porukan kutakin riistakolmiolaskentaa varten.
Suurpetoyhdyshenkilönä seuran alueella toimii Esa Mäki-Neste.
Yhteisrusakkojahti järjestetään helmikuun 6 ja 7 päivä. Kokoontuminen seuran
majalle klo 9:00, Säävaraus. Yhteisrusakkojahtiin ovat myös vierailijat tervetulleita.
Yhteisrusakkojahtiin ei vaadita vierailijamaksua.
Metsästysseurojen Sulkava – Länsipuoli väliset pilkkikisat järjestetään 12.3.2016
Eteläisellä Edesjärvellä.
Kokouksessa keskusteltiin seuran hakemien Varislupien paremmasta
hyödyntämisestä. Saalismäärät ovat olleet varsin pieniä ja jahtiin innokkaita
metsästäjiä on ollut vähän.
Metsästysseuran tapahtumien ilmoittelussa käytetään Lakeuden Portti -lehden
lisäksi myös seuran kotisivuja (www.sulkavankylanmetsastysseura.com). Sivuston
ylläpitäjänä toimii Tapio Linjala.
Talvikokouksen puheenjohtajana toimi Veli Kujala ja sihteerinä Ville Neste.

