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Kesäkokous 2022
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6.8.2022 klo:11.00

Paikka:

Paanan koulu

Läsnä:

41 jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Martti Toivonen ja sihteeriksi Emilia Kulmala. Valittiin
pöytäkirjan tarkastajaksi sekä äänten laskijoiksi Teija Hellberg ja Kari Sundholm.

3. Todetaan kokous lailliseksi, sekä päätösvaltaiseksi. Kutsu ollut kotisivuilla sekä ke 27.7.2022
ilmestyneessä Forssan lehdessä.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Metsästysajat, - järjestelyt ja kiintiöt kaudella 2022 – 2023.
Metsästysajat lain mukaan, paitsi urosfasaani 1.10.2022 alkaen.
Rauhoitettuja ovat metso, koppelo, naarasteeri, metsäjänis, peltopyy sekä naarasfasaani
(rauhoitus ei koske kokeita/harjoituksia varten istutettuja fasaaneita)
Urosteerellä kiintiö 1/jäsen.
Johtokunta ehdotti kiintiöksi 2 kaurista / jäsen, joiden lisäksi keväällä 1 kaurispukki. Juha
Hirsimäki ehdotti että kauriilla ei rajoituksia, ehdotusta kannatettiin. Äänin 20 / 9 hyväksyttiin
johtokunnan ehdotus: 2 + 1 kaurista / jäsen.
-Peuramaksu, perusmaksu 40€/peura jonka lisäksi hirvi- ja peurakokouksessa päätetään
lopullinen hinta kulujen mukaan kun tiedetään osallistujien ja peurojen määrä.
Johtokunta ehdotti että mahdolliset vieraspeurat olisivat 300€/kpl, Kari Sundholm ehdotti
vieraspeuran hinnaksi 450€/kpl ja ehdotusta kannatettiin, äänin 11/18 hyväksyttiin Kari
Sundholmin ehdotus 450€/vieraspeura.
Hirvimaksut päätetään hirvi ja peurakokouksessa osallistujien kesken.
Ilveksen metsästyksessä osallistutaan Jokiläänin RHY:n pyyntilupaan.
Pienpetojen metsästyksessä voi olla vieras jäsenen mukana, tästä aina ilmoitettava
johtokunnan jäsenelle ennen jahtiin lähtöä.
Riistanhoito, seuran ostama vilja.
Johtokunta ehdotti että perustettaisiin seuralle 4-5 yhteistä kaikille avointa ruokintapaikkaa
joille seuran viljaa käytettäisiin. Omille ruokintapaikoille jäsenet hankkisivat itse mahdolliset
viljansa. Asiasta keskusteltua todettiin että viljan hinta tällä hetkellä hyvin epävarma mihin

suuntaan liikkuu, joten päätettiin seurata viljan hinnan kehitystä ja miettiä viljan hankinnan
ajankohtaa myöhemmin uudelleen, kuitenkin niin että koko kauden viljan hankinnassa
pysyttäisiin sovitussa budjetissa 3000€. Johtokunta tiedottaa asiasta myöhemmin.
Seuran ulkopuolisen koiramiehen osallistuminen seuran sorkkaeläinten yhteisjahteihin
ilmainen, ei lihaosuutta.
Johtokunta varaa rauhoitusoikeuden pienriistan kohdalla.

6. Käsiteltiin rauhoitusalueet kaudella 2022 – 2023.
Rauhoitettuja ovat Pehkusuon- ja ns. asfalttiaseman tienvälinen alue, siten että kyseisellä
alueella on sorsastus kielletty.
Haapajoki, Vaulammintien ja 10-tien välinen alue, sekä Niemen- /Korventien risteyksestä
Nikkasen kulman välinen ranta-alue.
Selkäinmäen alue rauhoitettu.
Luken alueet rauhoitettu kuten ennenkin.

7. Hirvieläinsääntö 2022 - 2023
Jahtipäällikkö Antti Seppänen esitteli ehdotuksen Hirvieläinsäännöiksi kaudelle 2022-2023.
Jahtipäällikön ehdotuksesta lisättiin sääntöihin kohta ” Kyttäämällä jokainen pari ampuu vain
omaa lupaansa. Seuruejahdeissa lupia voidaan jakaa jahtiin osallistujien kesken, jotta
ajojahdeista ei tulisi mahdottomia järjestää.”
Hyväksyttiin Hirvieläinsääntö kaudelle 2022 – 2023.

8. Käsiteltiin muut johtokunnan, tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen
kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Hyväksyttiin seuramme uudeksi jäseneksi Jaana Haavisto.

9. Keskusteltiin muista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
Haapajoen katselmus
Heinäkuussa tehty katselmus Haapajoelle. Paikalla ollut riistakeskuksen sekä riistasäätiö ja
KVVY:n henkilöt. Ensisijainen vaihtoehto olisi Sotka hanke, mutta jos tähän ei päästäisi niin
toissijainen vaihtoehto olisi KVVY:n Loimijoki hanke.
Hankkeessa tehtäisiin pieni pato jolla saataisiin säädeltyä veden pinnan korkeutta maltillisesti,
projekti on pitkä ja vie aikaa ennen kuin päästäisiin aloittamaan. Riistakeskus hoitaa hankkeen
suunnittelun. Yhteyshenkilönä toimii Samuli Laine.
Kesäjuhlat peruuntuivat, seuraavia peijaisia ajateltu vuodelle 2024.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liite 1 / Osallistujaluettelo.
Liite 2 / Kokouksen työjärjestys.
Liite 3 / Jäsenhakemus
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