Länsipuolen metsästysseura ry

PÖYTÄKIRJA

Kesäkokous
Aika:
08.08.2018 klo 19.00.
Paikka:
Seuran maja
Läsnäolijat: Erillinen liite (16 osallistujaa)

1§

Kokouksen avaus
Vpj. Aimo Koivumäki avasi kokouksen. Hän kertoi kesän tapahtumista ja tulevista
tapahtumista. Riistatilanne Aimon mukaan on hieman arvoitus. Lintukannan odotetaan
parantuneen hieman viime vuodesta. Aimo toivoi, että saataisiin riistakolmiolaskenta
elvytettyä, koska sen ansiosta saataisiin täsmätietoa seuran kanalintukannasta.
Hirviluvat myönnettiin anotussa muodossa, mutta peuran lupia tuli kaksi vähemmän anotusta.

2§

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Tynjälä ja sihteeriksi Aimo Koivumäki.

3§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Salmela ja Lasse Vehkakoski, samat toimivat myös
ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä.

5§

Käsiteltiin sääntöjen 10 § pykälä
a) Metsästysajat/rauhoitukset
-metso, naarasteeri, koppelo, peltopyy ja riekko rauhoitettiin.
-metsästysajoiksi päätettiin valtion määräämät metsästysajat.
-sorsastus tulee lopettaa ensimmäisen viikon aikana klo 22.30 ja sen jälkeen 22.00.
-joulurauha kaikelle riistalle 24.-25.12.
-johtokunta sai valtuudet rajoittaa metsästystä, jos riistakannat niin vaatii.
b) Saaliskiintiöt
- kanalinnut 1 urosteeri, jänikselle ei kiintiöitä.
c) Vieraantuonti metsälle
-vieraan saa tuoda 2 kertaa, (max 2 vierasta kerralla) kauden aikana.
-saalis vähennetään isännän kiintiöstä, isännän oltava mukana vierasjahdissa.
-sorkkaeläinjahtiin voi tuoda vieraan ilman rajoitusta ja ilman maksua, samoin pienpetoja kettujahtiin. Vierailla ei ole osuutta lihaosuuksiin.
d) Vieraskortin hinta
- vieraskortin hinnaksi määrättiin 20 euroa. Maksu on maksettava seuran tilille isännän
toimesta ennen jahdin alkua. Tilinumero löytyy seuran nettisivuilta.
e) Korttien myyjät (koskee sorsalupia)
- Mikko Taipalus, Harri Runnakko, Timo Avara, Martti Seppälä
ja Aimo Koivumäki

6§

Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueiksi sovittiin Allasjärven pohjoispää, Isonmaan lahti ja Teerisalon mökin
ympäristö, kanalintujen osalta.

7§

Kauriin metsästys
a) Lupamäärä
Kauriille ei määrätty kiintiötä.
Kevätpukki päätettiin rauhoittaa.
b) Kauriinmetsästyksen johtaja
Kaurisporukan johtajan valinta annettiin kaurisporukan päätettäväksi.
Kauriskokous pidetään majalla elokuun viimeinen sunnuntai. Porukkaan ilmoittautumiset
Keijo Hakalalle viimeistään kokouksessa.
c) Metsästysaika
Hirvenmetsästyksen aikana sallitaan kyttäysjahti iltaisin. Ajavan koiran käyttö sallitaan
hirvenmetsästyksen aikana, silloin kun hirvijahti ei ole käynnissä.
Ajavaa koiraa ei saa käyttää ennen 29.9 olevaa aikaa. Metsästysaika valtion määräämä aika.

8§

Ilmoittautumiset syksyn hirvijahtiin
Hirvijahtiin ilmoittautumiset seuran sihteerille elokuun loppuun mennessä.

9§

Riistakolmiolaskennan tilanne
Riistakolmiolaskentaa ei ole suoritettu kuluvana vuonna. Heikki Tynjälä lupautui vetämään
jatkossa riistakolmiolaskentaa. Seuraava laskenta suoritetaan tulevana talvena.

10 §

Muut asiat
Keskusteltiin vuokrasopimusten ajan tasalle saattamisesta, johtokunta muiden jäsenten
avustamina hoitaa asian.

11 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

.

____________________________
Heikki Tynjälä pj.

_____________________________
Aimo Koivumäki siht.

____________________________
Seppo Salmela, pöytäkirjan tarkastaja

_____________________________
Lasse Vehkakoski, pöytäkirjan tarkastaja

