
Talvikokous 2020

Sulkavankylän metsästysseuran talvikokous pidettiin perjantaina 31.1.2020 klo 19:00 
alkaen metsästysseuran majalla. Kokoukseen osallistui 21 seuran jäsentä. Kokouksen 
alussa arvottiin pienpetokisan/varsilintukisan palkkiot. Pienpeto ja varislintukisaan 
osallistui 18 seuran jäsentä vaihtelevalla määrällä pienpetoja. Seuran alueella, 
vuonna 2019 pyydettyjä pienpetoja ilmoitettiin kilpailuun yhteensä 142 kpl. 
Varislintuja ilmoitettiin kisaan yhteensä 155 kappaletta ja 5 varislinnusta sai kisassa 
yhden arpalipukkeen, joten arpalipukkeita varislinnuista tuli kisaan kaikkiaan 31 
kappaletta. Pienpetojen saalismäärässä oli nousua edellisvuoteen 21 pienpetoyksilön
verran. Etenkin kettuja ja minkkejä oli saatu hyvin saaliiksi aiempaan verrattuna 

Seuran puheenjohtajana jatkaa Kari Asunmaa. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa 
olivat Ville Neste, Jarmo Valkealahti ja Jukka Rinta-Opas. Erovuorossa olleet valittiin 
uudelleen johtokuntaan tulevalle kaudelle 2020-2022. Muut johtokunnan jäsenet 
ovat Janne Kontola, Hannu Lahti ja Vesa Laitila. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2020 
valittiin uudelleen Arto Korpi Ja Jarmo Linna, varalle Onni Mastosalo ja Veikko Maja.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 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 vierailijakäytäntöä muutettiin edellisvuodesta siten, että enintään 
5 vierailijaa/seuran jäsen voi olla kerrallaan mukana jahdissa. Muuten 
vierailijakäytäntö päätettiin pitää ennallaan (saalis pois jäsenen kiintiöstä, 
tuhoeläinmetsästäjältä ei peritä jäsenmaksua, ilmoitus johtokunnalle vierailijasta 
ennen jahtia ja seuran jäsenen on oltava mukana jahdissa).  Vierailijamaksu 10€/ 
Vierailija. Vierailijakortti maksetaan tilisiirtona seuran pankkitilille, johon löytyy 
erilliset tarkentavat ohjeet seuran nettisivuilta. 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan kuuluvat uusien jäsenten saaminen mukaan 
toimintaan, riistapeltojen teko ja hirvieläimille nuolukivien vienti maastoon. Riistan 
ruokintaa jatketaan edellisten vuosien tavoin. Pienpeto/ varislintukisa järjestetään 
kuluvana vuonna sekä kilpailu- ja ampumatoimintaan osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan. Pienpeto/ varislintumetsästyksen palkkiot jaetaan seuran talvikokouksessa. 



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 10 valkohäntäpeuran kaatolupaa. 

Johtokunnan esitys kauriin kaatoluvista ja seuran omasta kaatoilmoitusmenettelystä 
luopumisesta seuran alueella hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa. Vierailijalla on 
myös kauriinmetsästysoikeus. Vierailijoilla tulee olla vieraskortti.  Kaataja hoitaa 
lakisääteisen kaatoilmoituksen. Johtokunnalla valtuudet päättää metsästyksen 
lopettamisesta jos kauriskanta sitä edellyttää. Metsäkauriin metsästyksessä 
noudatetaan valtionaikoja. 

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, Jyrki Leppälä ja Hannu Lahti. 

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 käsiteltiin mm seuraavia asioita:

Vuonna 2019 seuran alueelle saatuja varislintujen poikkeuslupia. 1.4 - 31.7 väliselle 
varislintujen rauhoitusajalle on voimassa poikkeuslupa metsästykselle. 
Poikkeusluvan viimeinen vuosi on 2023. Poikkeuslupia on naakalle 100 
kappaletta/vuosi ja varikselle 200 kappaletta/vuosi. Poikkeuslupa-aikana saaliiksi 



saadut varislinnut tulee ilmoittaa oma-riistaan, Janne Kontola antaa ohjausta 
tarvittaessa. 

Ilma-ase harjoitusammuntoja järjestetään, johtokunta ilmoittaa 
harjoitusammuntojen ajat myöhemmin Lakeuden Portin seuratoiminta palstalla ja 
seuran nettisivuilla. Harjoitusammunnoissa käytettävissä Alavuden Ampujien ilma-
aseet ja panokset, joten omia aseita ei välttämättä tarvita. 

Metsästysseura järjestää Sulkavankylän-Länsipuolen metsästysseurojen väliset 
pilkkikilpailut LA 21.3.2020 Isolla Rimmillä, pilkkiaika klo 10:00-14:00. 
Kokoontuminen ja ilmoittautuminen klo 9:00 alkaen. Kokoontumispaikka Rimmintien
ja Kantatie 66 risteykessä, josta tarkempi opastus. 

Seuran jäseniä, jotka eivät ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan seuran 
yhteystietoihin, pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoite seuran sihteerille, Heinä-
Elokuun vaihteessa tulevaa seuran jäsenmaksun laskutusta varten. Seuran 
jäsenmaksut lähetettäisiin mieluiten jäsenistölle sähköpostitse, mikäli 
sähköpostiosoite löytyy, niin vältytään postituskuluilta.

Kokouksessa kehotettiin seuran jäseniä käymään internetissä oma-riista palvelussa ja
hyväksymään siellä seuran lähettämän jäsenkutsun. Jäsenkutsun hyväksymällä jäsen 
pääsee mm. tarkastelemaan seuran metsästysaluekarttoja ja jäsenen tekemät 
saalisilmoitukset tulevat myös seuran yhteyshenkilöille nähtäväksi ja sitä kautta 
päästään seuraamaan seuran alueella toteutunutta metsästystä. Oma riista 
jäsenkutsun hyväksymisen yhteydessä jäsenen tulisi laittaa yhteystiedot näkyväksi 
seuran yhteyshenkilöille, niin sitäkin kautta saadaan jäsenistön yhteystietoja pidettyä
seuran jäsenrekisterissä ajan tasalla. 

Metsästysmajan peruskorjaus. Talkootyöt aloitetaan purkutöillä lauantaina 
maaliskuun 28. päivä. Talkoopäivät 28-29.3.2020 , 4-5.4.2020 , 18-19.4.2020 , 25-
26.4.2020 , 2-3.5.2020 , 9-10.5.2020. Lisätietoa talkoista laitetaan vielä erilliselle 
tiedotteelle seuran nettisivuille. Metsästysmajan peruskorjaus -hanketta voivat 
seuran jäsenet tukea vapaaehtoisella kannatusmaksulla (50€ tai 100€). Jos seuran 
jäsen ei pysty talkoisiin osallistumaan, niin kannatusmaksulla voi halutessaan tukea 
hanketta. Seura tarjoaa talkooväelle kahvit ja käristemakkarat talkoissa, mutta muut 
eväät täytyy olla talkoolaisilla itsellään.     



Metsästysseuran tapahtumien ilmoittelussa käytetään Lakeuden Portti -lehden 
seuratoiminta palstan lisäksi myös seuran kotisivuja 
(www.sulkavankylanmetsastysseura.com). Sivuston ylläpitäjänä toimii Tapio Linjala.

Talvikokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Lahti ja sihteerinä Ville Neste.

Pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina kokouksessa toimivat Vesa Neste ja 
Heimo Montti

http://www.sulkavankylanmetsastysseura.com/

