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Jäsentiedote kesä 2014
Metsästysvuosi on juuri alkamassa ja metsän riistalla on ollut kesärauha. Pidämme kesäkokouksen
elokuun 8. päivänä perjantaina ja päätämme yhdessä tulevan metsästyskauden asioista. Tervetuloa
mukaan.
Hallitus
Kevätkokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja puheenjohtajaksi Maria Käkelä 0500 830 710.
Sihteeriksi valittiin Jani Harjuntausta 044 555 1447. Hallituksen jäsenet ovat Timo Ala-Laurila 050 336
4702, Hannu Hakala 050 517 7118, Jouko Järvenpää 050 302 9593, Jarmo Yläviteli 044 523 9469 ja
Ilkka Vähätalo 040 538 2253.
Maksut
Maksut pysyvät samoina, eli liittymismaksu on 500 euroa. Jäsenmaksuksi päätettiin kevätkokouksessa
40 €. Vuosikortin hinta on 80 €. Päiväkortin hinta on 10 € ja niitä saa hallituksen jäseniltä.
Vapaaehtoinen Jahti-lehtimaksu on 10 euroa. Palauttamattomasta riistakortista veloitetaan 10 €.
Kesäkokous
Kesäkokous pidetään perjantaina 8.8. kello 18 alkaen majalla. Kokouksen asioina ovat mm.
metsästyssäännöt, riistakiintiöt, rauhoitusalueet, lajikohtaiset rauhoitukset ja vierasoikeusjärjestelmä
sekä hirviporukoihin ilmoittautuminen. Esityslista on seuran nettisivuilla.
Talkoot
Talkoita on pidetty syksyn aikana majalla. Ympäristöä on siivottu ja kunnostettu sekä puut ovat
liiterissä. Myös Vatulan ampumaradalla on osallistuttu talkoisiin. Kiitos kaikille talkoisiin
osallistuneille. Tulevista talkoista ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja sähköpostitse.
Vatulan ampumaurheilukeskuksen jäseninä osallistumme edelleen talkoisiin Vatulassa. Seuraavat
kilpailut ovat 30.8. tuplahirvenjuoksut, joihin tarvitaan meiltä kaksi talkoolaista.. Ilmoittautumiset
Vatulan talkoisiin Maria Käkelälle 0500 830 710 tai maria.kakela@ippnet.fi.
Metsästysmaja
Majan vuokrahinnat ovat 50 € päivä, 100 € viikonloppu ja 200 € viikko. Jäsenille on 50 % alennus.
Majan varauksia hoitaa Jarmo Virtanen 043 217 0259, jarmohenrik@gmail.com.
Ampumatoiminta
Vatulan ampumaradalla seuran jäsenillä on mahdollisuus harjoitella ammuntaa. Radan avain on
Maria Käkelällä. Avoimet harjoitusajat löytyvät ampumaradan nettisivuilta
www.vatulanampumarata.net.
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Luhalahden metsästysseuran ja Saukon Seudun Metsästäjien yhteiset seurakilpailut pidetään
lauantaina 9.8. Luhalahden ampumaradallaalkaen kello 10. Lajeina ovat pienoishirvi ja haulikko.
Saukon Seudun metsästäjien parhaat ampujat palkitaan. Yhteyshenkilö on Ilkka Vähätalo.
Tiedottaminen
Seuran ajankohtaisista asioista tiedotetaan nettisivuilla www.saukonseudunmetsastajat.net. Jäsenille
lähetetään jäsenkirjeiden lisäksi tiedotteita myös sähköpostitse. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi
seuran sihteerille jani.harjuntausta@gmail.com. Suurpetohavainnoista ilmoitetaan Ilkka Vähätalolle
040 538 2253, joka toimii riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilönä.

Pidetään maanomistajiin ja asukkaisiin hyvät suhteet ja noudatetaan metsästyssääntöjä. Eläimille
kannattaa tehdä ruokintapaikkoja ja seurata riistakantoja. Tiedotetaan yhteisjahdeista kauden
kuluessa.
Hyvää metsästysvuotta toivottaa hallitus.

Kuva riistakamerasta kesäkuussa.

