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Auramo

Läsnä:

Nimilista liitteenä

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15
2 § Puheenjohtajaksi valittiin Jari Niemi ja sihteeriksi Anne Kiho. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Kivelä ja Kai Lehtinen.
3 § Kokouksen todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan työjärjestys.
5 § Metsästysasioita hyväksyttiin seuraavasti
-Sammalnevan kosteikolla metsästäessä muistettava: teräshaulien käyttö on kielletty ja aina
alueella liikuttaessa on oltava huomioliivi päällä.
-Pienriista:
Metsäkanalinnut, metsästys asetusten mukaan
Jänis ja rusakko, ei kiintiöitä, metsästys asetusten mukaan
-Metsäkauris, Yhteisjahtina ja kyttäämällä, viisi kaurista kyttäämällä, yksi kauris/henkilö,
Tapio Kiho ja hallitus päättää yhteisluvan määrästä. Yhteisjahdista ilmoitus seuran
kotisivuilla. Kauris pukin kyttäyksestä keväällä päätetään erikseen hallituksessa syksyn
kaatojen ja jäljelle jääneen kannan mukaan.
Metsäkauriin ja peuran jahtiin osallistujilta 20€ osallistumismaksu, mikä suoritettava ennen jahtia
Tapio Kiholle, maksu koskee sekä kyttäys että yhteisjahtiin osallistujia. 20€ maksu menee
metsäkauriin ja peuran talviruokintaan. Kokouksessa kiertänyt lista jahtiin osallistujista.
Kotisivuilla ilmoitus metsäkauris ja peura kokouksesta, missä käsitellään mm talviruokintaa. Ennen
kyttäykseen lähtöä ja saalis ilmoitus Tapio Kiholle.
-Majava, yhteislupa, Heimo Kivioja yhteyhenkilö
-Hirvi, 8+8, yhteisjahtina, osallistujilta edellytetään 30 laukausta harjoittelua ennen jahdin
alkua. Ennen luvan alkua passipaikkojen raivaus.
-Peura, 5 lupaa.
-Ilves, liitytään yhteislupaan
-Susi liitytään mahdolliseen yhteisjahtiin

-Joulurauha; jouluaatto ja joulupäivä
Rauhoitusalueet:
Vuotarin merkitty suojelualue, Taalaan jokivarsi ja entiset pohjoispään rauhoitusalueet sekä
lusikkanevan alue, pienriistan osalta.
Vieraskortilla metsästys:
Vieraskortilla 10€/2 vrk, peräkkäiset päivät, myös sorsa- ja kyyhkyslupia myydään samalla
periaatteela, ei koske kanalintuja eikä majavaa.
Seuran jäsen saa tuoda enintään kaksi vierasta kerralla jahtiin, maksu ennen jahtia.
Pienpetoja saa metsästää lumikelillä ilman maksua seuran jäsenen mukana, enintään kaksi
vierasta, ilmoitus aina Marko Rinnetmäelle tai Matti Niemenmaalle.
Jäseniä muistutetaan saalisilmoitus velvollisuudesta myös nolla saalis ilmoitettava.
Salametsästyksen ilmiantopalkkioksi esitetään entisiä:
-hirvi 1000€
-muut hirvieläimet 300€
-pienriista 200€
6 § Uusien jäsenien hyväksyminen
Seuran jäseneksi hyväksyttiin seuraavat henkilöt hallituksen esittäminä seuran
liittymissääntöjen mukaisesti:
Haavisto Ari 1700€ liittymismaksulla (§4)
Haavisto Joni 1700€ liittymismaksulla (§4)
Kiho Arttu 150€ liittymismaksulla (§2)
Kiho Santeri 150€ liittymismaksulla (§2)
Tammilehto Verneri 150€ liittymismaksulla (§2)
Rantala Leevi 220€ liittymismaksulla (§1), Mikko Koskela hoitaa maksun
Ruinu Annika 150€ liittymismaksulla kahden vuoden koeajalla (§2)
Niemi Jaana 150€ liittymismaksulla kahden vuoden koeajalla (§2)
Niemi Jatta 150€ liittymismaksulla kahden vuoden koeaika (§2)
Piilola Emilia 20€ liittymismaksulla (§1)
Pääsky Tero 150€ liittymismaksulla, kahden vuoden koeaika (§2)
Lepistön hakemus käsitellään kun jäsenhakemus toimitettu

Jäsenyys astuu voimaan kun liittymismaksu on maksettu.
7 § Tiedotettavia asioita
-Hirvenhiihtokilpailut järjestetään ensi vuonna
-Koisevaan asennettu puomi, numeroyhdistelmän saa maanomistajat, seuran jäsenet ja
kyläläiset ilman Antti Rinnetmäeltä, Jari Niemeltä ja Pekka Hellsteeniltä. Muilta 5€
kertamaksu tai 15€ loppuvuosi. Ensivuoden kerta ja kausimaksut määritetään hallituksen
kokouksessa myöhemmin.
-Auramon lihankäsittelytilan lattia on kunnostettu, tarkistus ennen jahtikauden alkua
-Uudentalon Päivi laittaa sähköpostia nuorten eräleiristä, mitä pitää sisällään ja mitä apua
odottaa seuralta
-Auramon keittiö ja uudenpuolen kattoremontti suunnitteilla. Kysytään Leader-rahoitusta
-viime viikon lopulla olleissa kolmenseuran kisoissa voitti Aure ja RHY:n kisoissa kiväärin
voitti Antti Heikkilä
-hirviradan avaimet Tammilehdon Esalla, Hellstenin Pekalla ja Juha Lähdekorvella, sovittu
että myös Auramolle teetetään avaimet molempiin ampumaratoihin
-ehdotettu radiopuhelimen hankintaa metsästyseuralla, hallitus miettii asiaa
-Matti Niemenmaalla nuolukiviä
-jäsenmaksuja maksamatta 11 kpl, oltava maksettuna ennen jahtien alkamista
-lihankäsittelytilan vuokra kolarihirviltä
-100€ /päivä ja 20€ seuraavat, ei Aureen seura
-oman seuran vuokran päättää Antti Rinnetmäki ja Veli-Matti Kivelä
-ensi kesänä kerpujen teko talkoot peuroille ja metsäpeuroille
-Erkki Piilola ja Ari Haavisto vetovastuussa keinoluolaston tekemiseen Sammalnevan
kosteikolle
-riistapeltojen perustusmaksu Aureen seuran rahoista ja talviruokinta katetaan 20€ peura- ja
kauris metsästyksen osallistumismaksusta
-koirakokeita:
-8.9 mäyräkoirien ajokokeet
-5.10 ajokoirien ajokokeet
-Marko Rinnetmäelle ilmoitus koirakokeista seuran alueella

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34

Jari Niemi puheenjohtaja

Anne Kiho sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat

Veli-Matti Kivelä

Kai Lehtinen

