
 

 

 

 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Tervehdys teille metsien naiset, miehet ja nuoret! Teille, joille metsästys harrastuksena antaa paljon mukavia 

hetkiä luonnossa!  Toki se myös vaatii harrastajaltaan aika lailla. 

Kesä painaa jälleen päälle ja sen myötä valmistautuminen tulevaan jahtikauteen. Sihteeri on ansiokkaasti, 

taas kerran, koonnut tulevat tapahtumat siirrettäväksi kunkin omaan kalenteriin oikealle paikalleen. 

Tapahtumat löytyvät myös seuran uudistetuilta verkkosivuilta. Osoite on www.suoanttilanms.fi            

Saimme aiheellista palautetta siitä, että meitä ei löydetty verkosta. Kiitos palautteesta, nyt löytyy!                      

Muista ilmoittaa sihteerille oma s-postiosoitteesi! Se takaa nopeimman tiedonsaannin.  

Toivon teidän erityisesti ottavan huomioon muutamia asioita/tapahtumia: 

- Seuran tiedottaja Sisko Sairanen on jälleen varannut meille ampumaratavuorot sekä harjoitteluun 

että kesän kilpailuihin. Ne ovat tärkeitä itse kunkin ampumataidon ylläpitämiseen. Hyvä ampuja on 

porukassa arvostettu ja ”kertalaakillaan” riistaa arvostava sekä kunnioittava henkilö. Muistattehan 

merkitä kaikki käytetyt kiekot vihkoon. Tehtyjen merkintöjen mukaan maksamme kiekot RHY:lle. 

- Siskolta on kyselty tekstiviestien jakelusta; kaikkia ei ole tavoitettu. Mikäli olet jäänyt ”sivuun” 

tarkasta, että Siskolla on oikea numero! 

- Seuramme on mukana järjestämässä kaikkien rotujen koiranäyttelyä Taavetissa la-su 1.-2.08.2015. 

Lauantaina on pentunäyttely ja sunnuntaina avoin näyttely. Seuramme rahastonhoitaja Arja Pesari 

on lupautunut näyttelyn rahastonhoitajaksi. Hänen lisäkseen järjestelyihin tarvitaan viime vuoden 

malliin muutamia henkilöitä perjantai-iltana rakentamaan näyttelyä sekä lauantaina ja sunnuntaina 

erilaisiin avustaviin tehtäviin. Toivon myös jäsenistön hyödyntävän suhteitaan niin, että saamme 

näyttelyjulkaisuun uusia ilmoituksia (Luumäen metsästysseuralla on valmiina ilmoittajalista, jonka he 

hoitavat, emmekä mene heidän ”tontilleen”). Aikaa on toukokuu. Lisätietoa saa puheenjohtajalta ja 

johtokunnan jäseniltä.  

Kaikki me tiedämme, että ilmoitustulojen hankkiminen on tässä taloustilanteessa tiukkaa, mutta 

sitähän varainkeruu on aina. Pieni työ on kuitenkin palkitsevaa, koska siten paine jäsenmaksujen 

korotuksiin vähenee. Julkaisut painetaan molemmista näyttelyistä erikseen, mutta ilmoitusmaksu 

tulee vain kertaalleen eli yhdellä maksulla ilmoitus kahteen painokseen! 

- Talkoopäivä 5.9.2015 hirvikopilla on samalla nuorten ja koko perheen päivä. Järjestämme 

”jälkikasvulle” muutamia rasteja, joissa testaamme luonnossa liikkumisen perustaitoja. 

TERVETULOA! 

- Riistapeltojen siemenet on aiemmin saatu RHY:n kautta, mutta nyt ne hankitaan seuran omaan 

”piikkiin”. Ostokset olen tehnyt Risto Häkämiehen avustuksella ja siemenet on jaossa kolmelle 

suunnitellulle pellolle. Apulantaa toivomme saavamme viljelevien jäsentemme ”pussinpohjilta”.  

- Jäsenmaksujen osalta toivon teidän miettivän jäsenyyttä Suomen Metsästäjäliitossa. Pienellä rahalla 

(13 €) saa Jahtilehden 5 nroa (irtohinta a` 8,50 €)) ja seura saa äänen piirikokouksessa. Nyt meillä 

on 85:stä seuran jäsenestä vain 35 SML:ssa eli meillä on 35 ääntä. (Muutama jäsenemme on tosin 

liiton jäsen toisen seuran kautta) Olkaa hyvä, harkitkaa. Kiitos! 

Toivotan kaikille antoisia päiviä kesän tapahtumissa, rentouttavaa loma-aikaa ja hyvää tulevaa jahtikautta. 

Pekka Sokura 

p. 050 3658280 

http://www.suoanttilanms.fi/

