Aro-Toivakan kyläosaston toimintakertomus kaudelta 2015
Puheenjohtajana toimi Petri Risku.
Johtokuntaan kuului Janne Ala-Ikkelä, Juhani Vaskivuori, Jari Malkamäki, Reijo
Kuusela, Jarmo Itäluoma ,Ville Pääkkönen ja Kimmo Keto-Aro. Lisäksi äänettömiä
jäseniä nuorisojäsen Eero Hautala sekä jäsenmaksujen karhuaja Mauno Itäluoma.
Johtokunta kokoontui kauden aikana kolmesti. Kaikissa kokouksissa oli Ville, Jarmo ja
Juhani. Kahteen kokoukseen osallistui Petri,Reijo,Janne ja Manu. Kerran Jari,Kimmo ja
Eero.
Johtokuntaan vuonna 2015 valittiin Janne Ala-Ikkelä, Juhani Vaskivuori,Jari
Malkamäki,Kimmo Keto-Aro ja Jarmo Itäluoma.
Vuosikokous pidettiin 5.3.-15 ja Kesäkokous 3.8.-15. Molemmat kokoukset järjestettiin
Erähovilla.
Riistakolmiot kierrettiin keväällä ja syksyllä. Janne A-I kirjasi tulokset valtakunnan
verkkoon.
Kyläosaston vuosijuhlaa vietettiin maanomistajapeijaisten muodossa keväällä Erähovilla.
Juhlassa luovutettiin ansiomerkkejä joita juhlittiin illalla saunanlauteilla.
Hirvimiehet järjesti hirviharjoitukset kesällä yhdessä Mattila-Harjan porukan kanssa.
Kyläosaston omat ammunnat pidettiin Sotkassa kahtena päivänä kesän aikana.
Osallistujia ammuntakilpailussa yhteensä 21 jäsentä, eli n. 20% A-T:n metsästäjistä
osallistui!
Haulilajien osalta kilpailu ammuttiin tasoituskiekoin ikäsarjoittain. Hirvenkuvassa
ratkaisi osumat, eikä tasoituspisteitä jaettu.

Sml:n ampumakilpailuissa kävi kesän aikana Laakso Jari, Olavi Hietarinta, Jarmo
Itäluoma,Mauno Itäluoma,Markku Uusirajasalo ja Kimmo Keto-Aro. SM- kisoissa
Hyvinkäällä oli A-T:stä Olavi Manu ja Jarmo.
Sahankylään raivattiin riistapeltoa hiukan vajaa puoli hehtaaria, sekä parannettiin tietä
sähkölinjan alla. Markku Uusirajasalo istui juhannusyönäkin kaivamassa ja
kääntelemässä mättäitä omalla kaivinkoneellaan.
Rinta-Valkaman riistapelto osoittautui varsinaiseksi hirvien suosikiksi, josta
hirvenhaukkukokeisiin ja jahtiinkin löytyi helposti koirille haukuttavaa.
Rhy:tä avustettiin hirvikolareissa sekä peura ja kauriskolareissa monen miehen toimesta
vuoden mittaan.
Peura ja kaurisjahteihin osallistui kauden aikana 25 metsästäjää. Saalista tuli 8 kaurista ja
kaksi peuraa.

Uusia jäseniä liittyi 2 kpl.
Manu teki kesän mittaan kovasti työtä jäsenmaksujen kanssa, ja tulos näkyy
ilahduttavasti myös tilillä. Toivotaan ensi kesästä kevyempää jäsenmaksurumbaa..
Jäsenmäärä 18.1.2016 125 jäsentä, joista maanomistajajäseniä 65 kpl.
Jäsenmaksu tällä hetkellä maksamatta kolmella jäsenellä.
Pienpetokisaan ilmoitettiin 45 saaliiksi saatua pienpetoa 9 metsästäjän toimesta.
Kyläosasto maksoi petopyytäjille 600€, joka jaettiin saalismäärän mukaan pyytäjien
kesken.
Kyläosasto arpoi 100€ lahjakortin kauden 14-15 saalistilaston palauttaneiden kesken,
jonka voitti Markku Keski-Filppula. Arvonnassa oli mukana neljän jäsenen
saalisilmoitus.
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