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                 Riistanhoidon ja metsästyksen asiantuntijapalvelut                    

JÄSENSEUROILLE !  1/2017 

Uusi toimintavuosi on hyvässä vauhdissa ja ilmoituksia toimijoista tulee kiitettävällä vauhdilla piirin sivuilla  olevaan 

lomaketietokantaan, jonka perusteella päivitetään alkutalven aikana  tiedot vuosikirjaan ja osoitetietoihin 

sähköpostissa  seuroille. 

TÄRKEÄÄ  TPM- HANKE  5 – vuotta  alku  oli hyvä mutta lisää joukkueita tarvitaan – palkintoja  riittää 

tehoviikoilla 3. - 11.9.2016 sekä 11. - 19.3.2017. 

Kilpailuun osallistutaan joukkueittain. Joukkueen minimikoko on kaksi henkilöä, joista vähintään toisen pitää olla 

aikuinen (yli 18 v). Kahta aikuista kohden pitää olla vähintään yksi nuori (alle 18 v). 

Palkinnot jaetaan kahden tehoviikon suoritusten perusteella.   

Kun  haluat luoda oman joukkueen tai liittyä ylläpitäjäksi  jo  luotuun joukkueeseen  tai haluat tallentaa saaliin, 

kirjaudu sisään.  

Jos sinulla ei ole tunnuksia, ota yhteys oman seurasi suurpetohenkilöihin tai Erkki Pentinniemeen.  

Lisää aiheesta piirin kotisivuilla: https://www.sml-kymenpiiri.fi/  TPM  

 

AMPUMARADOISTA : 

Ratavastaavaa ja järjestyssääntöä koskevat vaatimukset 

Vanha ratalupa jatkuu sellaisenaan, mutta ratavastaava on ilmoitettava  ja  järjestyssääntö  päivitettävä. 

Ratavastaava: 

Ilmoitettava poliisihallitukselle 1.12.2017 mennessä. 

Ampumaratalaki 5 § Ampumaratalupa;   Ampumaradan järjestyssääntö: 

Oltava ampumaradalla päivitettynä 1.12.2017 mennessä (ei tarvitse ilmoittaa) 

Ampumaratalaki, 9 § Järjestyssääntö 

PS: Muistakaa myös pitää kirjaa laukaisumääristä,  jos niitä jossain vaiheessa tullaan kysymään 

 

Pidetään villisiat kurissa  ja järjestyksessä , ettei vahinkoja  synny.  Villisian  osalta  tulee   lisää  etuja 

metsästysseuroille nähtävästi hyvinkin nopealla aikataululla, - odotellaan.  

Suomalainen  Metsästäjä saa  todella  ison  sulan  hattuunsa,  mikäli  Afrikkalaisen sikaruton rantautuminen 

Suomeen torjutaan.  Oikealla asenteella tämä onnistuu ja laitetaan havaintoja Villisian kantakirjaan myös näkyville. 

Kertokaa  kansalaisille  että  villisika  kolarin jälkeen kannattaa pysyä autossa ja soitella apuja .  Ainakin  jos 

kysymyksessä on iso sika. Se on kolhittuna hyvinkin aggressiivinen. 

Liitteenä   vuosikokouskutsu . Vuosikertomus sekä toimintasuunnitelma tulee  postin mukana. 

 

Tämä kirje tulee vielä osittain vanhojen yhteystietojen osoitteilla  uusien  päivitys  on  työn alla. 

Materiaalia seurassanne ohjautuu kuitenkin varmasti oikeille henkilöille, Kiitos ! 

 

PS: iltaisin kun noita rusakoita tuossa pihapiirissä seuraa niin tulee  mieleen  että  niillä  on  jotain  mielessään liittyen 

lajin  tulevaisuuteen. 

Erkki Pentinniemi TJ 
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