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TIEDOTE 1/2017
PIIRIN JÄSENSEUROILLE
Nuorisotyötä tekevät metsästysseurat
Taas on aika palkita kuluneen vuoden aikana nuorisotyötä tehneitä metsästysseuroja
nuorisotyöavustuksella. Matti Lehvilän rahastosta palkitaan metsästysseuroja, jotka ovat vuoden aikana
tehneet merkittävää nuorisotyötä. Avustus myönnetään anomusten mukaan. Avustuksen suuruudesta ja
niiden saajista piirihallitus päättää ennen maaliskuulla pidettävää vuosikokousta. Avustukset jaetaan
seuroille piirin vuosikokouksessa maaliskuulla.
Anomuksien on oltava piirillä viimeistään 15.2.2017, joko sähköpostilla tai kirjeellä piirin
osoitteeseen.
Postiosoite: Holmintie 7, 29900 Merikarvia
Sähköposti: reijo.holmi@metsastajaliitto.fi
Piirin vuosikokous 2017
Piirin vuosikokous pidetään Säkylässä la 25.3.2017, Huovinrinteen Upseerikerholla. Kun päätätte
seuranne vuosikokouksessa jäsenmaksuista, niin tiedoksi, että piirihallitus ei esitä piirin jäsenmaksuun
korotusta, joten se pysyy viimevuotisella tasolla. Virallinen kokouskutsu tulee myöhemmin.
Ajankohtaista
Marraskuulla Porissa pidetty Suomen Metsästäjäliiton syysliittokokous päättyi yllättävästi siihen, että itäja eteläsuomen piirit antoivat Liiton hallitukselle ja puheenjohtajistolle epäluottamuslauseen, jonka
johdosta hallitus ja puheenjohtajisto erosivat. Liitto oli ilman hallitusta ja puheenjohtajia ylimääräiseen
liittokokoukseen asti, joka pidettiin Seinäjoella 30.12.2016. Siellä rivit taas kasattiin ja uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Laatumaan johtaja Tuomas Hallenberg ja varapuheenjohtajaksi Saarioisilta
eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä. Hallitukseen valittiin kuusi uutta jäsentä, joiden joukossa
oli myös piirimme puheenjohtaja Timo Lähdekorpi. Tapahtuneesta kerromme tarkemmin
vuosikokouksessa. Lisätietoa on myös Liiton lähettämässä seurakirjeessä.
Miettikää myös seuranne vuosikokouksissa liittymistä keskitettyyn jäsenmaksulaskutukseen, se auttaa
sihteerin/rahastonhoitajan tehtäviä merkittävästi. Asiasta järjestetään kaksi koulutustilaisuutta, toinen on
Kankaanpäässä to 23.2.2017 ja toinen Säkylässä ti 28.2.2017 koulutuksista tarkemmin liitteenä olevassa
koulutuskalenterissa ja piirin kotisivuilla. Piiri järjestää kevään aikana myös muita koulutuksia, tutustukaa
niihin liitteenä olevasta kalenterista.
Ampumaratojen kartoitus on edelleen kesken, joten jos vielä ette ole ilmoittanut tietoja hallussanne
olevista ampumaradoista niin tehkää niistä pikaisesti ilmoitus piirille. Tarvitsemme tiedot sijainnista, mitä
lajeja siellä pystytään ampumaan, onko radalla ympäristölupa voimassa, arvio kuinka paljon vuodessa
laukauksia ammutaan ja kuka on radan vastuuhenkilö. Tämä siksi että saisimme mahdollisimman paljon
ampumaratoja merkittyä maakuntakaavaan, jolloin niiden toiminta olisi turvattu jatkossakin. Lähettäkää
tiedot minulle sähköpostilla osoitteeseen: reijo.holmi@metsastajaliitto.fi
Kilpailun järjestäjille tiedoksi, että Liitto on tehnyt sopimuksen Hirviurheilu.com:n kanssa hirvenhiihdon
ja -juoksun tulospalveluohjelman vapaaseen käyttöön jäsenseuroille. Tutustu ohjelmaan Hirviurheilun
kotisivuilta www.hirviurheilu.com
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