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Hyvä Jäsen!

Johtokunta
Johtokunnan puheenjohtajana toimii Risto Kalve, varapuheenjohtajana Teemu Heimo ja sihteerinä 
toimii Kalle Sevon. Muut johtokunnan jäsenet ovat:  Asko Ketola, Erkki Tolvanen, Esa Peltola, Jani 
Saaristo, Jarmo Silver, Kalle Sevon, Pekka Salo, Pentti Reponen, Reijo Jauhiainen, Teemu Heimo.

Jäsenasiat
Seurassa on jäseniä tällä hetkellä 276 kpl. Jäsenmaksu vuodelle 2011 on 25 €. Muistakaa 
maksaessa käyttää maksulapussa olevaa viitettä, jotta maksut saataisiin kohdennettua oikein. 
Mikäli perheessä on useampi jäsen, niin jokainen maksaa omalla viitteellään. Jos et enää metsästä 
tai muusta syystä et halua jatkaa seuran jäsenenä, niin ilmoita siitä kirjallisesti jollekin johtokunnan 
jäsenelle tai seuran sihteerille. Mikäli osoitteesi muuttuu, niin ilmoita siitä sihteerille, että postit ja 
Jahti-lehti saataisiin oikeaan osoitteeseen.

Tiedottaminen
Kulujen pitämiseksi kurissa pyrimme hoitamaan tiedottamista sähköpostitse ja seuran nettisivujen 
kautta. Mikäli et ole saanut sähköpostia seuralta, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi sihteerille. 
Osoite on: pmssihteeri@gmail.com

Seuran nettisivut löytyvät osoitteesta: www.paimionmetsastysseura.com  
Lähettämällä materiaalia sähköpostitse sivuston ylläpitäjälle paimionmetsastysseurary@gmail.com 
mahdollistat sivuston uusiutumisen.

Ampumarata
Ampumaratakausi on tarkoitus avata vko 14, jos lumitilanne sen sallii.
Haulikkoradalla harjoitusajat ovat keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 17.30 - 21.00. 
Muuna aikana ampuminen on kielletty. Haulikkoradan valvontaviikkolistat on nähtävillä seuran 
nettisivuilla. Pienoishirviradalla harjoitusajat ovat tiistaisin kello 17.30 - 21.00. Torstaisin erikseen 
sopimuksen mukaan. Pienoishirviradalla ampuminen on sallittu ainoastaan 22 cal. aseilla. 
Muusta ampumaratojen käytöstä on sovittava etukäteen ampumajaoston vetäjien kanssa.

Riistanhoito
Pienpetometsästys on tärkeä osa riistanhoitoa ja kaikkien jäsenten toivotaan harjoittavan sitä 
kykyjensä mukaan. Olemme hankkineet seuralle loukkuja pienpetopyyntiin, lisää hankitaan, mikäli 
siihen löytyy innokkaita. Kiinnostuksen voi ilmaista riistahoidon vetäjälle tai sihteerille. Mieluiten 
sähköpostitse.

Talkoot
Majalla on pihan siivous- ja polttopuutalkoot 7.5.2011 alkaen klo 9. Sauna lämmitetään, 
virvokkeita ja purtavaa tarjolla talkooväelle.

Seuran yhteystietoja
Puheenjohtaja: Risto Kalve 050-3521958, risto.kalve@luukku.com
Sihteeri: Kalle Sevon 040-7282035, pmssihteeri@gmail.com
Ampumajaoston vetäjä:     Teemu Heimo 0400-824661, heimoteemu@gmail.com
Riistanhoitotoimikunnan vetäjä: Esa Peltola 0400-206853, esa.peltola@ kolumbus.fi
Majan isäntä:                      Jukka Tuominen 0400-528 340

Jani Saaristo 044-5374610, jani.saaristo@turku.fi
Nettisivuston ylläpitäjä:     Esa Peltola 0400-206853, 

paimionmetsastysseurary@gmail.com
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