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Virttaan Erä-Veikot ry JÄSENTIEDOTE  

18.4.2021 
 
Erä-Veikkojen puheenjohtaja Sami Kivistö                                                                    
Johtokunnan jäsenet                    2020-2022  2021-2023  
  Mika Kivistö    Aarno Salonen 

Jari Tuominen  Antti Ojala 
   Toni Valtanen  Janne Välimäki 
   Ville Toivonen Jari Kivistö 
        
Majanhoitaja  Aarno Salonen ja varamiehenä Tauno Ojala 
Varapuheenjohtaja  Ville Toivonen 
Sihteeri    Toni Valtanen 
Rahastonhoitaja  Antti Ojala 
 
Maksut vuonna 2021 

Jäsenmaksu 40 €, Seuran liittymismaksu 250 €, Lahtivajamaksu 300 €. Lahtivajan avaimen 
saa kuitata sihteeriltä lahtivajamaksun maksamisen jälkeen. 

 
Jäsenmaksujen laskutus 

Tapahtuu sähköisesti Suomen metsästäjäliiton kautta. 
Tarkasta ja korjaa omat tietosi (osoite, puh. numero ja Sähköpostiosoite) tai laita ne viestinä 
Sihteerille. OMAMETSOSTA, Ohje lopussa. 
Jäsenmaksua ei peritä 70 vuotta täyttäneiltä, eikä heillä ole myöskään riistanhoitovelvoitetta 
(VEV:n säännöt, 5§).  
Mikäli jäsenmaksuista tulee kysyttävää, niin lisätietoja saa rahastonhoitajalta. 

 
Kilpailukalenteri 2020 

VE-V:n ja AMS:n kilpailukalenteri 2021 on jäsentieodotteen liitteenä.  Kalenteri löytyy 
myös seuran nettisivuilta kohdasta Toiminta/Kilpailukalenterit. 

 
Hirvi-, peura- sekä kaurisjahtiin luotiaseella  

Jahtiin osallistuvan on käytävä ampumassa kolme kertaa liikkuvaa hirvikuviota 
korkeapaineaseella ennen peura- ja hirvikokousta. Ampumasuoritukset tulee pystyä 
jahtikokouksessa todistamaan. Erä-Veikkojen harjoitusillat ovat torstaisin klo 18:00 (katso 
kilpailukalenteri).  
Jäsentiedotteen viimeisellä sivulla on irti leikattava kortti ampumasuoritusta varten, johon 
merkitään pvm, paikka ja varmentaja. Tämä metsästyssäännön mukainen kortti vaaditaan 
kaikilta ja se on esitettävä hirvi- ja peurakokouksessa. 
 

Kauriin (haulikko- ja jousi) ja peuran (jousi) metsästys  
Jousella tai haulikolla metsästettäessä täytyy olla kolme ammuntasuoritusta paikallaan 
olevaan maaliin. Korttiin otetaan merkintä ampumasuorituksesta samoin kuin luotiaseella. 

 
Metsäkauris- ja pienriistasaalis 

Kaatoilmoitus tehdään sähköisesti netissä Oma riista –palvelussa ( https://oma.riista.fi) ja 
kauriskaadosta ilmoitetaan aina myös jahtipäällikölle. Tehkää ilmoitus myös muusta 
riistasta, että saamme kokonaiskuvan seuran alueella saadusta saalista. 
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Suurpetohavainnot 
 Ilmoitetaan Jari Tuomiselle puh. 050 598 4512. 
 
Reviiri Reviirin avulla seura pitää metsästysalueiden vuokrasopimukset tallessa ja järjestyksessä. 

Kun vuokrasopimukset ovat Reviirissä, niin näette Reviiriin tallennetut ajan tasalla olevat 
metsästysalueet kartasta. Vuokrasopimuksia puuttuu Reviiristä edelleen runsaasti. Palauta 
hallussasi oleva metsästysvuokrasopimuslomake/-lomakkeet sihteerille. 

 
Seuran kotisivut internetissä: www.vev.fi 

Ampumakokeet, Kilpailut yms. löytyy nyt sieltä. Seuratkaa kotisivujen tiedottamista. 
Jos sinulla ei ole vielä jäsensivuille käyttäjätunnusta ja salasanaa, niin ne saa tilattua 
nettivastaava Marjut Peltolalta, s-posti: marjut.peltola@ideatasku.fi tai tekstiviestillä puh. 
040 661 7025.  

  
Uusia Jäseniä 

Johtokunta hyväksyi Raul Peegelin 31.3.2021 pidetyssä kokouksessa varsinaiseksi 
jäseneksi.  
 

Tulevia tapahtumia 
 
-Polttopuu- ja siivoustalkoiden ajankohta tiedotetaan myöhemmin. 
-Majan katon korjaustalkoot jatkuvat mm. terassin teolla. Asiasta tiedotetaan erikseen. 
 

 

Hirvi- ja peurakokous 
Pidetään majalla 28.8. peuraporukoiden välisen kilpailun jälkeen. 
 

Yhteystiedot: 
Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja Majanhoitaja Jahtipäällikkö 
Sami Kivistö Toni Valtanen Antti Ojala Aarno Salonen Sami Kivistö 
Paratusojantie 407 Kivitie 6 Huovintie 11 As 6 Rekontie 16 Paratusojantie 407 
32440 ALASTARO 32560 VIRTTAA 27910 SÄKYLÄ 32560 VIRTTAA 32440 ALASTARO 
puh. 050 595 9323 puh. 040 739 6683 puh. 0503036936 puh. 0500 467 218 puh. 0505959323 
sami.kivisto@hotmail.com toni.valtanen4@gmail.

com 
a.ojala@gmail.com sitronen@kolumbus.fi sami.kivisto@hotmail

.com 
  
 
Nimi:  

VE-V/ ampumasuoritus liikkuvaan 2020 

 Päivä Paikka Varmentaja 

   
   
   
   
 

Nimi:  

VE-V/ ampumasuoritus jousi 2020 

 Päivä Paikka Varmentaja 

   
   
   

 
 

 

Nimi:  

VE-V/ ampumasuoritus haulikko 2020 

 Päivä Paikka Varmentaja 
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1.  Kirjaudu omametsoon: 
(Löytyy googlella: omametso) 
-omametso.metsastajaliitto.fi/Kirjautuminen/Login 
 
Jos et ole aiemmin kirjautunut paina alhaalta: Tilaa uusi salasana tästä. 
 
 
2. oikealta ylhäältä: JÄSENYYS / JÄSENTIEDOT 

 
 
3. Tarkista tiedot: 
-osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja metsästäjänumero 
 
 paina lopuksi alhaalta: Päivitä yhteystiedot 
  
HUOM. Suositeltavaa olisi käyttää laskutustapana sähköpostilaskua, se on seuralle kuluton laskutus ja 
helpottaa huomattavasti seuran kirjanpitoa. 
 
Jos ei onnistu tai ongelmia niin laita viestillä  nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä voiko laskutuksen hoitaa 
sähköpostilla, niin yritän laittaa ajantasalle toista kautta.  
 
Toni 0407396683   


