PoMs tiedote jäsenille 2015
seuran nettisivut: http://pomarkunmetsastysseura.net/
Puheenjohtaja: Pekka Vanhatalo p. 0400- 468691
pekka.vanhatalo@dnainternet.net,
Johtokunta: Varapj. Mikko Katava p.0400-189126,
Aimo Lehtonen p.0400-593771 aimo.lehtonen@hotmail.fi,
Jouko Velhonoja p.044-5495123 jouko.velhonoja@dnainternet.net
Jyrki Mäkelä p. 0400-321694 makela.jyrki@hotmail.fi,
Kauko Lehtonen p. 040-5911661 kauko.lehtonen47@luukku.com,
Voitto Lehtonen p.0500-791452 mailto:voitto.lehtonen@pp.inet.fi,
sihteeri Jouko Velhonoja p.044-5495123 jouko.velhonoja@dnainternet.net
Toiminnantarkastajat: Jarmo Saunajoki ja Erkki Kallio, vara Pentti Sippola ja Pekka Finnberg.
Seuran kirjanpito: Jyrki Mäkelä, tili: Länsi-Suomen Osuuspankki FI2357023440006298
Metsästyksen johtaja: Antti Kiilholma
Kilpailu ja ampumaratatoimikunta: pj Kauko Lehtonen, muut Kauko Rajamäki, Sauli Setälä,
Voitto Lehtonen, Pentti Vanhatalo, Jouko Kiilholma, Pekka Vanhatalo, Jarkko Huhtala,
Antti Aappola, Timo Kiilholma, Vesa Vanhatuuna, Ari Mäensivu, Mikko Katava, Jyrki
Mäkelä, Santeri Tuulensuu, Ville Viljanen, Eemeli Lehtonen ja Jouko Velhonoja.
Maanvuokraustoimikunta: pj Jyrki Mäkelä, muut Mikko Katava, Pekka Vanhatalo, Matti
Särkijärvi, Juhani Vettenniemi, Keijo Kiviniemi, Jouko Kiilholma, Jouko Aappola,
Heimo Leppäniemi Jari Tuulensuu ja johtokunnan jäsenet.
Riistanhoitotoimikunta, keskusta pj. Osmo Tuominen, muut Eino Katava, Aulis Salmio, Jarmo
Salmio, Mikko Katava, Mika Tuominen, Ville Viljanen, Teemu Isoviita, Juha Lindgren
ja Eemeli Lehtonen. Tuuna pj. Jouko Kiilholma, muut Hannu Särkijärvi, Timo
Kiilholma, Santeri Tuulensuu, Janne Mäkelä, Juho Mäkelä ja Keijo Kiviniemi.
Kenneltoimikunta: pj Jari-Pekka Salmio, muut Antti Aappola, Juhani Koskinen, Hannu Särkijärvi,
Väinö Mäkelä, Jyrki Mäkelä, Voitto Lehtonen, Kauko Grönholm, Jari Vettenniemi, Jussi
Leppäniemi, Mika Hatanpää, Jouko Kiilholma,Jari Laino, Ari Vuorisalo ja Jukka
Mansikkamäki.
Hirvisuulien isännät: Aulis Salmio ja Jouko Kiilholma
Vaveluodon isäntä: Veikko Gönholm 0400-176736, vuorokausimaksu 20 €, varaukset tehtävä
isännälle 5 vuorokautta ennen mökille menoa, mökin voi vuokrata viikoksi kerrallaan
maksu 90 € viikko. Mökille pääsee vuokravuorokautta edeltäneenä päivänä, sovittava
aika isännän kanssa. Avaimen saa isännältä, myös puheenjohtajalta tai sihteeriltä voi
saada avaimen. Jos et pääse mökille muista peruuttaa ajoissa, muuten maksat täydet
vuorokausimaksut.
Sulkkimajan isäntä: Sami Tuomola 040-7004599. Sulkkimajaa koskee samat säännöt kuin
Vaveluotoa, hinnat vuorokausimaksu 10 €, viikko 45 €. Avaimen saa isännältä, näin
varmistetaan, että maja on vain sinun käytössäsi.
Jätekeräykseen tarkoitetut jätteet tuotava mökeiltä ehdottomasti itse pois. Maja ja
ympäristö on jätettävä siistiin kuntoon, joten siivoa jälkesi. Mökkien käyttöön liittyviä
sääntöjä saa isänniltä. Puutteista ja vahingoista ilmoitettava välittömästi isännälle, jos
aiheutat vahinkoa on se myös korvattava, mökkiä vuokrataan vain jäsenille.
Ampumarata Paukkula: Isäntä Kauko Lehtonen, haulikkorata Vesa Vanhatuuna.
Keskiviikkoiltaisin ampumaradan isännät ja valvojat pitävät harjoituksia, kivääriradalla
toukokuun vko 21 alk. klo 17.00, haulikkoradalla kesäkuun alusta klo 18.00 alkaen.
Hirvieläinjahtiin aikovilla valvontavuoroja kivääriradalla.Viikot 26 ja 27 kiväärirata
poissa käytöstä uuden laitteiston asennustöiden vuoksi. Osallistukaa talkoisiin.
Vieraskortit: Johtokunnan jäseniltä, jäsen saa tuoda 6 kertaa kauden aikana a´5 € kerta, vieraan
ampuma riista vähennetään jäsenen kiintiöstä.
Riistakortti: Jäsenen palautettava riistakorttinsa sihteerille vuoden loppuun mennessä, tai
maksettava 10 €.

Vapaajäsenet: Vuosikokouksen 27.1.07 päätöksellä 65 v ikä ja 30 v seuran jäsen. Vapaajäsenet
maksavat Jahtilehdestä 16 € vuosimaksun, seura maksaa jokaisesta jäsenestä Suomen
Metsästäjäliitolle
Talkoot: Jäsenen osallistuttava talkoisiin tai muuhun vastaavaan toimintaan vuoden aikana,
talkoot ilmoitetaan riistakortissa. Talkoopäivät ampumaradalla ja kiinteistöissä
ilmoitetaan Luoteisväylässä ja Kankaanpään seudussa seuratoimintaa palstoilla,
Maksut: Huom! Seuran jäsenmaksulaskut lähetetään metsästäjäliiton kautta, maksua
korotetaan 10 €, jos maksu suoritetaan heinäkuun viimeisen päivän jälkeen. Suositus että
maksetaan heti laskun tultua, maksettaessa käytä viitenumeroa. Maksujen
myöhästyminen on esteenä hirvieläinjahtiin pääsyssä.
Metsästysmaaluettelo: Luettelot vuokramaista pitää kaikkien metsästävien jäsenten hankkia.
Luettelo saatavissa Jyrki Mäkelältä ennen metsästyskauden alkua, tiedot saa myös
sähköpostilla tilattuna. Myös karttatuloste laminoitu A3 tuloste 5 € ja A4 tuloste 3 €.
Hirvieläinjahti: Jahtiin aikovien on todistettavasti käytävä ampumassa Paukkulassa kolme kertaa
sinä vuonna kun aikoo hirvieläinjahtiin, ennen jahdin alkua jahtiin hyväksytyllä aseella.
Ammunnoissa on kaksi kertaa käytävä ampumassa oman seuran kilpailukalenterissa
mainituissa harjoituksissa, kilpailuissa tai hirviammuntakokeissa jotka ovat oman seuran
valvomia, vaikka hirviammuntakokeen korttia ei saisikaan, käy se yhdestä
ammuntakerrasta. Kolmas kerta on aseen kohdistaminen jolloin ammutaan 100 metriltä
vähintään 8:n osuma. Tähän aseen kohdistamiseen on varattu kaksi kilpailukalenterissa
mainittua lauantaita, kuitenkin ennen hirvieläinkokousta. Aseen kohdistamisen 100
metriltä voi myös suorittaa Kauko Lehtosen valvonnassa keskiviikkoisin, Lehtoselta
pyydettävä merkintä aseen kohdistamisesta, veloitus keskiviikkona kohdistamiselta 5€.
Henkilökohtaisesti on kohdistettava ne aseet joilla aikoo hirvieläinjahtiin. Jos on
ampunut ko vuonna muualla hirvikokeen lävitse hyväksyttävästi ja on esittää kortti, käy
se yhdestä ammuntakerrasta. Ammunnan ja kohdistamisen laiminlyönti johtaa
hirvieläinporukasta poistamiseen.
Vuokrasopimukset: Jokainen jäsen on velvollinen vuokraamaan seuralle uusia metsästysmaita
sekä uusimaan vanhoja vuokrasopimuksia. Lomakkeita saa maanvuokraustoimikunnan
jäseniltä. Pekka Vanhatalo ja Jyrki Mäkelä neuvovat uuden maanvuokrasopimuksen
täyttämisessä.
Rauhoitusalueet: lsonsuon valtionpuisto, toinen alue Honkakoskella tie 23 - Kankaanpään raja Kynäsjärvi kalattoman ojan suuhun - Santahuhta - Jokihaara - Tuunajärven tie väliin
jäävä alue.
Rauhoituspäivät: Jouluaatto, Joulupäivä ja Tapaninpäivä.
Seurasta erottaminen: Seura voi erottaa jäsenen, joka 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen
maksujen suorittamisen; 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen
vastaisesti; 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 4) toimii
seuran tarkoitusperien vastaisesti. Muista olla esimerkillinen seuran jäsen ja täytä
velvoitteet seuraa kohtaan. Jos eroat seurasta ilmoita siitä kirjallisesti sihteerille,
vältytään karhukirjeiltä. Seuran jäseneksi ilman liittymismaksua pääsee henkilö joka
omistaa Pomarkussa 40 ha maata, maanomistajaksi katsotaan henkilö jolla on
omistuksessaan 5 ha maata. Vieraspaikkakuntalaisella ei ole mahdollisuutta päästä
seuran jäseneksi.
RHY:n petoyhdyshenkilöt: Niinisalo Erkki 040-5127615, Kiekara Lasse 050-3422426, Alakruuvi
Raimo 0500-184785, PoMs petoyhteyshenkilöt Mikko Katava 0400-189126 ja Jyrki
Mäkelä 0400-321694.
Majavaluvat: Palauttakaa tiedot sihteerille Huhtikuun loppuun mennessä.
Koulutus: Osallistukaa koevalvojan koulutukseen, sekä ampumatuomarien koulutukseen,
Jahtilehdestä Satakunnan kurssitiedot.
Tiedot ja muutokset: Riistakorttien palautus osoitteeseen PoMs Jouko Velhonoja,
Kivijärventie 197, 29630 Pomarkku, myös osoitemuutokset ja muut tiedot.
Maksuviitteet: Ampumarata 9302. Vieraskortit 9328. Vaveluoto 9331. Sulkkimaja 934.

