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TERVEHDYS TEILLE METSÄSTÄVÄT NAISET,  MIEHET ja JUNIORIT!

Uusi metsästyskausi lähestyy kovaa vauhtia! Toki vanhaa on vielä jäljellä ja uuden säännöstön mukaan
metsästettävää riittää, kun villisika on porsaiden seuraamaa emakkoa lukuun ottamatta metsästettävissä
läpi vuoden.

Riistalaskenta meni talvella ohi, kun lumiolosuhteet sotkivat ”pakan”. Ikävää, mutta nyt näin. Metsästettävien
lajien kiintiöiden sekä metsästyksen kestävän kehityksen ja kannansäätelyn vuoksi laskenta sekä
saalisilmoittaminen ovat edelleen tärkeässä roolissa. Apuna tässä on Oma riista –sivut.

Hirvitalousalueiden mukaiset verotussuunnitelmat ovat olleet kertaalleen käytössä ja saatujen toteutuma-
tietojen pohjalta saanemme jälleen esityksen kannan pienentämisestä. Kaatokiintiöt tulevat kasvamaan. Eri
asia on miten itse näemme syksyllä verotustarpeen. Valkohäntäpeura on käsittääkseni levinnyt sen verran,
että pyynti jatkunee viime vuoden malliin.

Seuran talvikokouksessa 2016 valittiin johtokuntaan Pekka Sokura (pj), Pekka Mikkonen (vpj), Sisko
Sairanen, Jorma Taipale, Mikko Ikonen, Sami Rounela, ja Sauli Laapas. Järjestäytymiskokouksessaan
johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Pekka Mikkosen, sihteeriksi Mikko Ikosen ja rahastonhoitajaksi Arja
Pesarin (johtokunnan ulkopuolelta). Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Perälä, varalla Timo Nurmiainen
sekä Risto Laapas, varalla Matti Lautala.

Jäsenmaksut ovat tämän tiedotteen liitteenä. Pyydän kaikkia liittymään Suomen Metsästäjäliittoon meidän
oman seuramme kautta. Vain siten saamme ääntämme kuuluville piirin ym. kokouksissa. Talven -16
kokouksissa äänimäärämme oli vain reilut 30, vaikka listoilla on lähes kolminkertainen jäsenmäärä!!! SML:n
jäsenmaksu on vain 13 €/v ja siihen sisältyy todella hyvä Jahti-lehti.

Seuramme suurpetoyhteyshenkilö on Sauli Laapas. Ilmoita jälkihavainnot Saulille puh.  044 5460 498.
Seuran metsästysmaiden koekäytön yhteyshenkilö sekä ratatoimikunnan edustaja on Matti Haikonen

§ Seuran kesäkuun talkoot pidetään la 11.6.2016. Kokoontuminen hirvikopilla kello 9.00.
§ Kesän aktiviteetteihin kuuluu myös ampumaharjoittelu! Tervetuloa siis Taavetin ampumaradalle

seuraavina maanantai-iltoina 6.6.- , 20.6.- , 4.7.- , 18.7.- , 1.8.- , 22.8.- , 5.9.- , 19.9.- , klo 17.00 –
20.00. Mahdollisuus harjoitteluun sekä hirvi- että haulikkoradoilla.

§ Seuran oma ampumakilpailu (hirvi&haulikkolajit) pidetään 13.8.-16 lauantaina, klo 10.00-15.00
Taavetin ampumaradalla.

§ Seuran kesäkokous pidetään pe 12.8.-16 kello 19 Seurapirtillä. Käsitellään metsästystä koskevia
asioita.

§ Kesän koiranäyttely on yksipäiväinen ja se pidetään su 7.8.2016 Taavetin urheilukentällä.
Toimitsijoita tarvitaan! Seuramme täyttää ensi vuonna 50 vuotta ja näyttely on meille tärkeä
varainhankinta-tapahtuma. Uudet ilmoitukset näyttelyjulkaisuun ovat erityisen tervetulleita!

Seuran hirvikopin maa-alueen vuokrasopimus on uusittu 50 vuodeksi. Tästä SUURKIITOS Ala-Outisen
Karille ja Liisalle!

Metsästysseuran tiedotteet on myös luettavissa seuran kotisivuilla www.suoanttilanms.fi. Lisäksi
tapahtumista ilmoitellaan tekstiviesteillä. Seuran tiedotteet pyritään lähettämään vain sähköpostilla.
Päivittäkää yhteystietonne sihteerille (ikonenmikkoj@gmail.com) tai tekstiviestillä (044-5548268)

Mukavan rentouttavaa kesäkautta!

Pekka Sokura, puheenjohtaja


