
 

 
MARJASUON METSÄSTYSSEURA RY. 

JÄSENTIEDOTE 1/2017 
 

Vuosikokous 2017 
Marjasuon metsästysseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin vanhalla majalla 
3.2.2017. Kokouksen päätöksiä pähkinänkuoressa: 
 
Johtokunta:  
Johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Arto Laaksonen, varapuheenjohtajaksi Tomi 
Alatalo ja sihteeriksi valittiin Antti Lehtinen. Johtokunnan jäsenet: Pauli Takamäki, Jukka 
Vähä-Savo, Seppo Viitasaari, Kalevi Koivisto, Antti Koivisto ja Teija Koivisto. 
 
Maksut: Jäsenmaksu 30 €, liittymismaksu (maanomistaja) 100 €, liittymismaksu (maaton) 500 €, 
vieraskortit 20 €/pv ja 30 €/vkl, kausikortti 100 €. 
Vieraskortteja myyvät: Seppo Viitasaari (050 5287069), Tauno Laaksonen (040 5363148),  
Seppo Hakola (050 3562021) ja seuran puhelinnumerosta (0400 603337) 
 
Jäsenistö: 
Koejäsenet Antti Lehtinen ja Krista Vasankari hyväksyttiin jäseniksi. 
Jäseniä seurassa on nyt 78. 
 
Hirvijahti: 
Hirviporukan jahtipäällikkönä jatkaa Pasi Mustakoski (0500 730976).  
Hirviporukkaan ilmoittautumiset vappuun mennessä jahtipäällikölle. 
Hirvijahtiin osallistuville kokous määritti 50 tunnin talkoovelvoitteen kylätalolla ennen jahdin 
alkua. 
 
Peurajahti: 
Peuraporukan jahtipäälliköksi valittiin Jarkko Mäki (0400 531032). 
Peuraporukkaan ilmoittautumiset viimeistään hirvijahdin aloituksen yhteydessä jahtipäällikölle. 
 
Reviiri-palvelu: 
Päätettiin ottaa reviiri-palvelu käyttöön. Asia on valmisteluvaiheessa ja johtokunta tiedottaa siitä 
myöhemmin lisää. 
 
→ Reviirin päätehtävä on pitää huolta metsästysseuran sopimuskannasta. Reviiri sisältää kaikkien 
sopimusten tiedot. Sopimukset elävät sen mukaan kun niitä tehdään ja irtisanotaan tai 
määräaikaiset sopimukset päättyvät. Tästä sopimustiedosta Reviiri tekee karttatietoa. Kartat ovat 
saatavilla seuran jäsenille suoraan puhelimessa ja selaimessa käytettävässä karttapohjamuodossa 
samoin kuin erilaisina karttatulosteina esimerkiksi PDF-dokumenttien tai paperikarttojen 
muodossa. 
 

 



 

 
Oma riista-palvelu: 
Kannustamme kaikkia jäseniämme liittymään Suomen riistakeskuksen ylläpitämään Oma Riista – 
palveluun, joka on seuran puolesta otettu käyttöön viime kesänä.  
Rekisteröityminen ja käyttö on maksutonta. Lisää tietoa: oma.riista.fi 
Neuvoja ja apuja löytyy tarvittaessa. 
Seuran oma riista-palvelun yhteyshenkilö on Arto Laaksonen (puh. 044 0166600). 
Seuran yhteyshenkilö kutsuu seuran jäsenen, seuran oma riista-sivulle, tämän ensin 
rekisteröidyttyä oma riista-palvelun käyttäjäksi ja ilmoitettua metsästäjänumeronsa Artolle. 
Oma riista palvelun käyttäjä voi siis olla sellainenkin henkilö joka ei kuulu mihinkään 
metsästysseuraan. Seurojen on täytynyt nimetä yhteyshenkilöt, jotka kutsuvat jäsenensä oman 
seuran piiriin tuossa palvelussa. Tämän jälkeen pääset tarkastelemaan mm. metsästysalueemme 
karttaa. Kartat on luotu erikseen hirvieläimille ja pienriistalle. Näistä kartoista selviää myös 
rauhoitusalueet. Kartalle merkitylle alueelle kirjataan havainnot ja saaliit. Kyseinen palvelu on 
luotu saaliiden ja havaintojen kirjaamiseen ja raportointiin. 
Siksi se on myös jahtipäälliköiden tärkeä työkalu.  
 
Nimityksiä: 
Puheenjohtajan nuija siirtyi seuramme pitkäaikaiselta puheenjohtajalta Tomi Alatalolta  
Arto Laaksoselle (pj.mmsry@gmail.com puh. 044 016 6600).  
Uutena sihteerinä ja rahastonhoitajana Teija Koiviston jälkeen aloittaa Antti Lehtinen 
(sihteeri.mmsry@gmail.com puh 045 676 9947). 
Arto ja Antti kiittävät luottamuksesta. 
 
Tomi ja Teija ovat ansainneet kaikkien kiitokset yhteisen toimintamme eteen tehdystä 
ansiokkaasta työstä puheenjohtajana ja sihteerinä. Tomi jatkaa seuran varapuheenjohtajana. 
 
Raha-asiaa: 
Metsästäjäliiton jäsenmaksu vuodelle 2017 on 13 euroa, ja se kerätään liittoon kuuluvilta jäseniltä 
seuran jäsenmaksun yhteydessä.  Menneiden vuosien rästimaksut laskutetaan jäsenmaksun 
yhteydessä. Lasku on tämän jäsentiedotteen liitteenä. 
 
Harrastuskäyttöön tarkoitetut VHF radiopuhelimet on vapautettu luvanvaraisuudesta 1.1.2017, 
joten VHF lupamaksuja ei enää kerätä. 
 
Muita asioita: 
Keskusteltiin jahtikauden avajaistapahtuman järjestämisestä kylätalolla 12.8.2017. Seuran 
kotisivuhanke sai kannatusta. Johtokunta jatkaa kyseisten asioiden valmistelua.  
Seuralla oleva puhelin (0400 603337) on kevään ja kesän aktiivisena talkooaikana Tomi Alatalon 
käytössä ja jahtikauden aikana jahtipäälliköiden käytössä. Tulevana syksynä hirvijahdin aikana Pasi 
Mustakoskella ja peurajahdin aikaan Jarkko Mäellä. 
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Kylätalohanke: 
Kylätalohanke etenee vauhdilla. Hankkeen luotsina ja primus moottorina jatkaa Tomi Alatalo. 
Talkoohenki on ollut korkealla ja tulokset näkyvät. Uusi harrastehalli (lahti- ja paloittelutilat) otettiin 
osittain käyttöön syksyllä 2016. Uudet tilat ovat saaneet paljon kehuja ja kiitosta, mutta valmiit ne eivät 
vielä ole. 
 
→ Hanke on mittava ja suuret koitokset ovat vielä edessä. Toivommekin seuramme jäsenistöltä aktiivista 
osallistumista kylätalon talkoisiin.  
Metsästysseuran puhelin on valjastettu myös kylätalohankkeen käyttöön. Kevään ja kesän aikana tuo 
puhelin on Tomin hallussa ja sillä viestitetään talkooajankohdista ryhmätekstiviestin muodossa. Mikäli 
nämä viestit eivät ole sinua aiemmin tavoittaneet, mutta haluat tiedon talkoopäivistä, lähetä kyseiseen 
puhelimeen tekstiviestillä puhelinnumerosi niin sinut lisätään tekstiviestiryhmään. 
 
Tiedätkö yrityksen tai yhteisön, joka on halukas tukemaan hanketta?  
Jos tulee ajatuksia, ota yhteyttä Tomi Alataloon. 
Marjasuon metsästysseura tarjoaa kylätalohankkeen yhteistyökumppaneille näkyvyyttä seuran 
tapahtumissa sekä tulevilla nettisivuilla.  
Vapaaehtoiset lahjoitukset hankkeen tueksi ovat myös erittäin tervetulleita. 
 
Nettisivut ja Jahtikauden avajaiset: 
Seuralle toteutetaan yhteiseksi iloksi ja hyödyksi nettisivut kevään 2017 aikana.  
Nettisivujen tarkoituksena on helpottaa tiedottamista ja viestintää, sekä kerätä kokouspöytäkirjat, kartat, 
ohjeet  ynnä muut helposti saataville. Mitä sinä toivot seuran sivuilta?. 
 
Elokuussa 2017 järjestetään kylätalolla Jahtikauden avajaiset. Tapahtumaan tulee muun muassa 
metsästyssimulaattori. Myös muuta erä- ja metsästyshenkistä toimintaa kaivataan.  
 
Lähetä tai rimpauta nettisivuja tai jahtikauden avajaisia koskevat ideat ja toiveet sihteerille: 
sihteeri.mmsry@gmail.com 
 
Yhteystiedot: 
Muista päivittää osoitetietosi myös seuran sihteerille, mikäli niihin tulee muutoksia.  
 
Tulevaisuutta, kesäkokous 2017: 
Kesäkokouksen ajankohtaa ei vielä ole sovittu. Kokous kutsutaan koolle tutuksi käynein keinoin ja 
toivottavasti myös nettisivut ovat tuolloin jo käytössä. Kokousasioina tullaan käsittelemään ainakin 
saaliskiintiöt, koirien koulutukseen liittyvää (sovittiin vuosikokouksessa, että jatketaan keskustelua 
kesäkokouksessa) ja rauhoituksia. Ajankohtaisena villisika, jonka olemme aiemmin rauhoittaneet ja näin 
ollen kantamme poikkeaa riistakeskuksen näkemyksestä, joka on tullut ilmi RHY:n vuosikokouksessa. 
Kesäkokouksessa tarkistamme kantamme mm. tähän asiaan.  
 

 
Hyvää kevättä ja mielekkäitä talkoopäiviä kaikille! 

 


