Vehniän Eräveikot ry

JÄSENTIEDOTE 1 / 2021
Vehniän Eräveikot ry:n vuosikokous pidettiin kämpänmäellä 30.5.2021. Kokoukseen osallistui 31 seuran
jäsentä ja 2 jäseneksi hakevaa. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Seppo Tarvainen ja sihteerinä Jouni
Rautio. Vuosikokouksen valitsemat toimihenkilöt ja jaostot ovat alkaneena toimintakautena 2021 seuraavat:

Johtokunta:
Ari Tolmunen
Mikko Nissinen
Eemeli Hytönen
Mikko Ojala
Jari Nieminen
Jouni Huviranta
Jarkko Liukkonen
Jouni Rautio
Marja-Liisa Suuronen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Johtokunnan jäsen
Sihteeri
Rahastonhoitaja

0407011926
0442952127
0401781730
0445225208
0500974769
0407598843
0503836173
0405799316

Jäsen- ja liittymismaksut:
Jäsenmaksu on vuonna 2021 varsinaisilta jäseniltä 60 € ja maanvuokraajajäseniltä 45 €. Liittymismaksu on
paikkakuntalaisilta 250 € ja kylän ulkopuolella asuvilta 400 €. Alle 18-vuotiailta ei peritä liittymismaksua ennen
kuin täyttää 18, ja jäsenmaksu on 45 €. Vapaa ehtoinen kannatus maksu vapaa jäsenille 20 €. Viivästyneistä
maksuista 5 € muistutus maksu.
Vuoden 2021 toimintaa:
−

Ampumakilpailutoimintaa jatketaan entiseen tapaan. Seuran omat kilpailut hirvi- ja luodikkoammunnassa
järjestetään Rajamäen radalla. Haulikko ja hirvi kilpailut Valkolaa vastaan La 17.7 klo 12:00 Valkolan
radalla. Tule mukaan! Ellet itse kilpaile, tule mukaan toimihenkilöksi.

−

Kenneljaosto järjestää vanhaan tapaan ajo- ja haukkukokeita. Alueita varataan koemaastoiksi. Tiedossa
on, että 2.7, 17.7 ja 7.8 kanakoirien vesityökokeet.

−

Hirvenmetsästyksessä jatketaan yhteistoimintaa rhy:n puitteissa. Kaikkien hirviporukkaan haluavien (myös
vanhojen hirvimiesten) on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti jahtivouti Jarkko Liukkoselle
puh. 050 383 6173 viimeistään elokuun loppuun mennessä.

−

Riistakolmiolaskennat tehdään tänäkin vuonna rh-jaoston voimin helmikuussa ja heinäkuussa.

−

Riistan ruokintaa voit tehdä joko omalla tavallasi tai yhteistyössä jaoston kanssa.

−

Ampumaradoista on ruutiaseille käytettävissä vain Rajamäen rata. Hirviradat ovat rhy:n ratoja. Vehniän
Eräveikkojen omat harjoitusillat kaikille seuran jäsenille hirviradalla 75 m ovat ke 5.5, ke 19.5, to 10.6,
to 24.6, ke 21.7, to 26.8 ja ke 15.9 alkaen klo 16.00-20.00. Luodikkorata on maksullinen. Luodikkorakan
kausikortti on 20€. Osallistuminen harjoitusiltaan tai hirvikokeeseen oikeuttaa myös luodikkoradan käytön
samana iltana/ päivänä. Kivääri- ja hirviradat ovat normaalisti käytössä, paitsi kesäaikana 1.6-1.8
välisenä aikana, jolloin radoilla ei saa ampua sunnuntaisin. 1.7-14.7 välisenä aikana radat ovat
kokonaan suljettu.

−

Nuorisojäseniksi valittiin Roosa Harjunen, Rasmus Jäntti ja Otto Heikkinen

−

Koejäseneksi valittiin Janne Kääminen

−

Eräveikkojen hihamerkkejä on saatavana Risto Tarvaiselta hintaan 5 € / kpl.

−

Eräkämppä on jäsenten vapaasti käytettävissä. Avaimen saa Seppo Tarvaiselta, Risto Tarvaiselta,
Marjatta Orraiselta, Ari Tolmuselta, Keijo Saloselta tai Markku Autiolta.

−

Kokousilmoitukset julkaistaan vanhaan tapaan Laukaa-Konnevesi lehdessä ja nettisivulla.
www.vehnianeraveikot.net

−

Jäsentiedotteet julkaistaan vain sähköisesti. Elokuun jäsentiedotteessa julkaistaan taas vuosikokouksessa
hyväksytty pistetaulukko, jolla kauden aikana saatu saalis ja ansaitut toimintapisteet ilmoitetaan. Ilmoitus
tehdään netissä tai sähköpostilla.

−

Seuran paras koira- kilpailun voitti Seppo ja Anna-Liisa Tarvaisen omistama Eräaamun Beci.

−

Seuran sisäinen pienpetokilpailu jatkuu myös. Tässä kisassa olet mukana automaattisesti, kun palautat
vuoden vaihteessa toiminta- ja saalisilmoituksesi. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että kilpailusaaliiseen
lasketaan mukaan vain seuran alueelta itse pyydetyt pienpedot.

−

Seuran kota sijaitsee Vattulantien varressa reilu kilometrin päässä Vehniäntieltä. Se on avoinna kaikille
liikkujille.

−

Meillä on kotisivut. Osoite on www.vehnianeraveikot.net. Josta voit seurata kokouksien, talkoo ja
riistakolmion laskennan ajankohdat.

−

Eräveikoille on luotu oma WhatsApp ryhmä. Ryhmä on tarkoitettu tiedonantoon ei hauskojen kuvien tai
videoiden jakamiseen
Suurpeto jälki - tai näköhavainnot ilmoita Risto Tarvaiselle 040 7345 514 taikka suoraan Laukaa Rhy:n
petoyhdyshenkilö Pekka Kumpukallio puh: 040 6608745. Ilmoita tarkka havainto paikka.

Jos haluat jäsentiedotteen sähköpostiisi, pyydän ilmoittamaan sihteerille
osoitteeseen
jouni.rautio77@elisanet.fi
Kiitos!
Kaikkien jäsenten syntymä ajat ei ole tiedossani. Jos on tullut jäsenmaksu 70 v. täyttäneelle ilmoita sihteerille.
Sähköpostiin tai postitse:
Jouni Rautio, Jokiraitti 10 41140 Kuikka.

Toimeliasta kesää!

Jouni Rautio
sihteeri

Ps.1. Jäsenmaksut postitetaan 15.6 ja eräpäivä on kuun vaihteessa, jos edellisen vuoden jäsenmaksu on
jäänyt maksamatta, on se lisätty tätä vuotta koskevaan jäsenmaksulomakkeeseen. Jäsenmaksun
maksaminen on jäsenyyden säilymisen edellytys.
Ps.2. Muistathan ilmoittaa, jos osoitteesi muuttuu.

Vehniän Eräveikot ry
TOIMINTAPISTEET 2021
Maanvuokraus ( min. 5 ha) ………………………………
Kokoukset ja edustukset .. ................... ............……….
Osallistuminen valistustilaisuuksiin ...............................…
Kilpailijana omanseuran kilpailut.............................……..
Kilpailijana seuraa edustanut (esim. Rhy)………………..
Johtokunnan toimeksiannosta kilpailutai näyttelytoimitsijana................................................…….
Jaoston vetäjänä toiminen...........................................…….
Talkoot, seuran järjestämänä................. .......................….
Ruokintapaikan teko ja hoito yli talven jäniksille, kanalinnuille tai hirvieläimille…………………………………
Riistapellon teko ja hoito........................................……
Viljan hankinta ja ruokintapaikalle kuljetus, n. 50 kg ...….
Riistakolmiolaskentaan osallistuminen......................….
Koirakokeiden järjestäjänä tai tuomarina toimiminen...…..
Koirakokeissa oppaana toiminen ................................……
Koiranäyttelyn talkoossa toiminen ......................….
Vahinkoeläinten hävittäminen: Villisika……………….
Kettu.............................
Näätä, villiminkki,
Supikoira
Mäyrä ................................
Varis, harakka........................................................... ...……
Hyvityspisteet ampumatta jääneestä riistakiintiöstä ( kanalinnut)...........................................….
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Hyvitys lasketaan kuitenkin siten, että maksimihyvitys on 10 pistettä. Esimerkki: Et saanut lainkaan
saalista. Hyvityspisteet ovat 10, vaikka 5 x 3 = 15.
Vaadittava pistemäärä on 30. Pistehankinta ja saavutettavat pisteet koskevat kaikkia Vehniän
Eräveikot ry:n jäseniä lukuun ottamatta maanvuokraajia.

Koejäseniltä vaaditut velvoitteet.
- kokous
- riistakolmiolaskenta
- talkoot

Jaostot
Riistanhoitojaosto:
Vetäjä Mikko Ojala (puh. 044 522 5208)
Kilpailujaosto:
Vetäjä Teppo Rutanen (puh. 050 4146427)
Kenneljaosto:
Vetäjä Katri Toivola (puh.050 444 9121)
Maanvuokrausjaosto:
Vetäjä Veikko Wacker (puh. 050 305 9033) Jarkko Liukkonen (puh. 050 3836173)
Muut seuran jäsenet avustavat tarpeen mukaan.
Hirvijaosto:
Vetäjä ja metsästyksen johtaja Jarkko Liukkonen (puh. 050 3836173)
Naisjaosto:
Vetäjä Marjatta Orrainen (puh. 050 5612 649)
Pr-jaos:

– riistajuhla: hirvijaos ja koejäsenet
– erätulet: johtokunta ja koejäsenet
Todettiin, että jaostojen toimintaan voivat osallistua kaikki, vaikka nimi ei olisikaan jaoston
listalla.

