AUREEN METSÄSTYSSEURA RY.

PÖYTÄKIRJA

KESÄKOKOUS
Auramo 13.8.2017

1. § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.
2.§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3.§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Niemi ja sihteeriksi Jouko Halmela. Pöytäkirjan
tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Kaitaranta ja Erkki Koskela.
4.§ Päätettiin metsästysasioista, saaliskiintiöistä, rauhoitusalueista ja vieraskortilla
metsästämisestä johtokunnan esittäminä seuraavasti:
Sammalnevan kosteikolla metsästettäessä muistettava: teräshaulien käyttökielto ja aina
alueella liikuttaessa on oltava huomioliivit päällä.
-Pienriista:
Metsäkanalinnut, metsästys asetusten mukaan.
Jänis ja rusakko, ei kiintiötä metsästys asetusten mukaan
Metsäkauris, yhteisjahtina, ensimmäinen jahtipäivä ilmoitetaan tekstiviestillä,
johtokunta päättää määristä.
Majava, yhteislupa entinen käytäntö, yhteyshenkilö Heimo Kivioja
-Hirvi, 8+8, yhteisjahtina entisen käytännön mukaan. Edellytetään 30 laukausta
harjoittelua ennen jahdin alkua.
-Peura, (valkohäntäkauris) 6+6 sallitaan kyttäämällä, esitetään perustettavaksi
3 kyttäyspaikkaa (Onkilammin alue, Sakarin maa ja Joukon maa), 1 peura/ henkilö+
maanomistaja on huomioitava. Lihat esitetään jaettavaksi jahtiin osallistuvien kesken.
Peuran ampuminen ei ole sallittu hirvijahdin aikana.
-Ilvesjahti, liitytään mahdolliseen yhteislupaan.
-Susijahti, liitytään mahdolliseen yhteislupaan.
-Joulurauha: jouluaatto ja joulupäivä

Rauhoitusalueet:
Entiset pohjoispään rauhoitusalueet, Vuotarin merkitty suojelualue ja Taalaan jokivarsi,
(pienriistan osalta).
Vieraskortilla metsästys:
Vieraskortti 10,00 €/ 2 vrk peräkkäiset päivät, myös sorsalupia myydään samalla
periaatteella. Ei koske kanalintuja eikä majavaa.
Seuran jäsen saa tuoda enintään 2 vierasta kerralla jahtiin, maksu ennen jahtia.
Pienpetoja saa metsästää lumikelillä ilman maksua seuran jäsenen mukana, enintään
2 vierasta, Ilmoitus aina Marko Rinnetmäelle tai Matti Niemenmaalle.
Muistutetaan saalisilmoitus velvollisuudesta.
5.§ Salametsästyksen ilmiantopalkkioiksi johtokunta esittää entisiä:
-Hirvi 1000,00 €
-Muut hirvieläimet 300,00 €
-Pienriista 200,00 €
6.§ Jäsenyysasiat
Seuran jäseniksi hyväksyttiin seuraavat henkilöt, johtokunnan esittäminä, seuran
vahvistettujen liittymissääntöjen mukaisesti:
1. Seppo Virala
2. Anne Kiho

350,00 – 42,00 = 308,00 €:n liittymismaksulla, suoraan

(§ 3)

20,00 + 90,00 = 110,00 €:n liittymismaksulla, suoraan

(§ 1)

3. Arttu Kiho

150,00 €:n liittymismaksulla (koejäseneksi, 2 v.)

(§ 2)

4. Santeri Kiho

150,00 €:n liittymismaksulla (koejäseneksi, 2 v.)

(§ 2)

5. Verneri Tammilehto

150,00 €:n liittymismaksulla (koejäseneksi, 2 v.)

(§ 2)

6. Ari Haavisto

1700,00 €:n liittymismaksulla

(koejäseneksi, 2 v.)

(§ 4)

7. Joni Haavisto

1700,00 €:n liittymismaksulla

(koejäseneksi, 2 v.)

(§ 4)

7.§ Sääntömuutos asiat
Päätettiin jatkaa johtokunnan esittämää sääntöjen päivittämistä Suomen
Metsästäjäliiton mallisääntöjä mukaillen. Myös seuraan liittymissääntöjen lisäämistä
osaksi seuran sääntöjä selvitetään.

8.§ Tiedotettavia asioita:
-Seuran haulikkomestaruuskilpailu kolmen seuran kisan yhteydessä.
-Seuran kiväärimestaruuskilpailu pidetään hirvikokouspäivänä.
-Nuolukivien paikoista ilmoitettava Pekka Hellstenille.
-Seuralle on valmistumassa kotisivut, Pekka Hellsten hopitaa asiaa.
-Historiikkia varten pyydetään toimittamaan valokuvia johtokunnalle tai työryhmälle.
-Reviiri ohjelma on jäsenten käytettävissä ja kaikki vuokrasopimukset päivitetty.

9.§ Muut esille tulevat asiat
-Olavi Kiviniemi kertoi historiikkityöryhmän tilanteesta ja esitti toiveen saada
metsästykseen tai seuraan liittyviä tarinoita. Lisäksi hän esitti, että seuralla olevat
vanhatkin valokuvat digitoitaisiin, Antti Heikkilä ja Mikko Koskela hoitavat homman.
-Heimo Kivioja: Hirvikokous/ seuran kivääri mestaruuskisa 30.09.2017 ja
hirvijahti alkaa 14.10, kokoontuminen Auramolle.
-Antti Heikkilä: Seuran haulikkokisan tulos

1. Antti Heikkilä
2. Mikko Koskela
3. Elo Kuirinlahti

3:n seuran kisan tulos

1. Juhtimäki
2. Aure
3. Länsi-Kuru

-Jari Niemi totesi, että Paattilan käytöstä ei tule rahaa m.m väärinkäytösten vuoksi,
maksujen perintää päätettiin tehostaa ja vaihtoehtona päätettin puomien asentaminen
ja lukitseminen, jonka avaimen saisi lunastaa korvausta vastaan.
-Hirvenhiihtokisoista käytiin keskustelu ja niitä päätettiin edelleen järjestää.
-Parkanoon on tulossa erämessut ja päätettiin selvittää niihin osallistumista m.m
haulikkoradan/ työvoiman muodossa. Asian selvittelyä hoitavat Kauko Kaitaranta ja
V-P Paulasalo.
-Olavi Kiviniemi esitti, että hirvieläinjahdissa koiran sijaintitiedot pitäisi jakaa
jahtiporukalle, joka on käytäntönä monessa seurassa.

10.§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25

Jari Niemi puheenjohtaja

Jouko Halmela sihteeri

Kauko Kaitaranta pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Koskela pöytäkirjan tarkastaja

