KESÄKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 6.8.2021

OSALLISTUJAT:

1. Seuran puheenjohtaja Eero Pura avasi kokouksen klo:18:30 Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan,sihteerin ja pöytäkirjan sekä ääntenlaskijoiden valinnat.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Pura , sihteeriksi Aku Hovila ja
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Hovila ja Markku Syrjälä
3. Kokouksessa päätettiin seuraavaa Metsästyksestä,rauhoituksista ja alueista
-

Pienriistaa ja vahinkoeläimiä saa metsästää joka päivä (kts metsästys ajat).
Villisikaa saa metsästää naaras, jolla on porsaat rauhoitettu.
Metsäkanalintujen alueelliset metsästys ajat tarkistettava riistakeskuksen sivuilta.
Jokioisten kontion pienriistan metsästys ojaisilla.
Metsästys alueen karttakoodi 2021–2022 U7LZFYYAJN

Seuran jäsen saa metsästää kaurista seuraavin ehdoin.
- Metsäkauris 3kpl/jäsen, kokonaiskiintiö 20kpl
- Kaataja tekee kaatoilmoituksen riistakeskukseen
- Jahti kohdistetaan nuoriin uroksiin ja vasoihin
- Hirviseurueen jahtipäälliköllä hyväksytettävä aiottu kytispaikka ja aika sekä
mahdollinen luotiaseen käyttö
- Turvallisuussyistä on jahtiin pukeuduttava oranssiin lakkiin ja liiviin
- Saalisilmoitusvelvollisuus omariistaan ilmoitus Aku Hovila
- Pukin kevätjahti sallittu.
- Rauhoitukset: Naarasteeri, Naarasfasaani, ja Naarasmetso
- Metsästysalueet: 4410.6 ha
4. Saaliskiintiöt
Päätettiin seuraavaa:
- Kiintiö ei koske koulutus ja harjoitusmielessä luontoon laskettuja lintuja.
- Kauris 3kpl/jäsen, kokonaiskiintiö 20kpl
-MSJ-kontio noudattaa peuran kauriskiintiötä ojaisen alueella.
-1-uroslintu
5. Hirvikokouksen ajankohta
Pidetään kesäkokouksen jälkeen

6. Jäsenasiat
Uusia jäsen anomuksia ei ole tullut.
Jäsenmaksuksi päätettiin 35Eur.
Liittymismaksuksi päätettiin 60Eur.

7. Vierasasiat
Seuraaat esitykset hyväksyttiin:
- vieraskortti15 € viikonvaihde ja 10€/ päivä
- vuosikortti hinta 120€, yhteensä 15 kpl
Vieraskortin myöntäjät
Jouko Savela, Veikko Hovila, Timo Louhelo,
8. Riistanhoitotoimenpiteet
- Talviruokintapaikat kunnostetaan ja nuolukiviä jaetaan tarpeellinen määrä.
- Ruokintakatokset käytössä. Riistapeltoja on 2,1 ha riistakesantoa.
- Riistanhoito toimenpiteet talkootyönä

9. Muut asiat
- Peurajahti 2020-2021 Portaan Peuran jäsenille, jotka eivät kuulu jahtiryhmään.
- 1/Jäsen, Yhteensä Lupia 15 kpl
- Hinta 100Eur
- Halukkuus tulee ilmoittaa Eero Puralle __20.8.2021__ mennessä.
- Ennen jahtia luvat tarkastetaan ja pidetään info 27.8.2021
- Jahdin voi aloittaa 1.9 vahtimalla lupa voimassa vuoden loppuun saakka, maksetaan
kun lupakäytetty.
- Haavakko peura menettely
Tiina Patjas, jälkikoira
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:00
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