Sääksjärven metsästysseura

PÖYTÄKIRJA

Kesäkokous 4.8.2017 klo 18:00
Paikka: metsästysseuran maja
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Puheenjohtaja Seppo Ahvenkoski avasi kokouksen klo 18:01
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Ahvenkoski ja sihteeriksi Veikko Hankkila
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi
Todettiin läsnäolo ja puheoikeudet
- kaikilla läsnäolijoilla puheoikeudet
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jani Kiviaho ja Juha Lamberg
Uusien jäsenien esittely/toteaminen
- Uudet jäsenet: Jenni Herrala, Jouni Herrala, Piia Lehtimäki, Iida Hankkila, Aleksi Yli-Lankoski.
- Piia, Aleksi ja Iida olivat paikalla ja esittäytyivät
Jäsenyydestä luopuneiden toteaminen
- Mikko Finnilä todettiin eronneeksi
Metsästyssäännöt
- Noudatetaan edelleen hyviä metsästystapoja
Päätettiin saaliskiintiöt kaudelle 2017-2018.
- Teeri 2 kpl
- Metso 1 kpl
- Koppelo rauhoitettu
- Riekko rauhoitettu
- Peltopyy rauhoitettu
- Fasaania saa ampua vapaasti
- Kauris 12 kpl. Kaadosta ilmoitus välittömästi Veikko Hankkilalle. Veikko kirjaa ammutut eläimet
verkkosivulle.
Sorsanmetsästyksen säännöt
- Sorsanmetsästys Sääksjärven alueella päätettiin sallia hyvien metsästystapojen mukaisesti klo 22
asti. Päätettiin edelleen rauhoittaa Lahtelanlahden alue 400 m rannasta
Vierasoikeudet ennallaan
- vesilinnun metsästys Sääksjärven alueen mökkiläisille 20 €/syksy
- pienpeto-, jänis-, sorsa- sekä kyyhkymetsälle seuran jäsenen vieraana 5 euroa/päivä. Kettumetsälle
seuran jäsenen vieraaksi pääsee ilman maksua.
- Patanan tekojärven metsästysoikeudesta maininta nettisivuille, että Sääksjärven alue kuuluu
metsästysseuralle.
- Kanalinnuille ei vieraslupia.
- Kauris. Äänestettiin asiasta ja päätettiin kieltää vieraslupin myyminen kauriille
- Pienpetojen metsästys
 Jäsen voi kutsua vieraita pienpetometsälle mutta jäsenen on oltava mukana metsällä ja
vieraasta on ilmoitettava riistayhdyshenkilölle.
 Vieraiden pienpetojen metsästyksessä ajo saa jatkua sääksjärven puolelle, mutta siitä pitää
ilmoittaa seuran jäsenelle.
- Jos on kiinnostusta, voisi järjestää yhteisen ”kettupäivän” naapuriseurojen kanssa
Rauhoitusalueet
- Pilbacka ja Mäkelän Yrjön maat. Vääpekin puroa myöten porasenjokeen. Jokea pitkin myllylle ja
pikitietä pitkin Mäkelän Yrjön maihin.
Hirvenmetsästysasiat.
- Hirvimaksu 50€ maksettava hirvitilille tilille (FI37 5522 0220 0236 24) 15.9.2017 mennessä.
- Ensikertalainen maksaa lisäksi 30€
- Hirvikokous pidetään 1.10.2017 klo 13
- Hirvenmetsästyksen säännöt:
 hirvimaksun myöhästymisestä määrätään 50% korotus. Eräpäivän jälkeen maksava
metsästäjä huolehtii itse korotetun summan maksamisesta.
 vain hirvikokoukseen mennessä, kokonaan maksetut maksut huomioidaan
 Poissaoloista ja kesken päivän poistumisesta on aina ilmoitettava jahtipäällikölle.
- Jahtipäällikön ja yhdyshenkilöiden kulukorvaukset
 sovittiin jahtipäällikön ja riistayhteyshenkilön kulukorvauksiksi 50€ (hirvimaksu)
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Karhunmetsästysasiat.
- Karhumaksu 20€ maksettava seuran tilille ennen metsästystä 20.8.2017
- Karhuyhdyshenkilö Sampo Niemitalo
- Metsälle aikova sitoutuu noudattamaan karhunmetsästyssääntöjä allekirjoittamalla
ilmoittautumislomakkeen 13.8. mennessä. Lomake on metsästysmajalla. Myös osallistujan
puhelinnumero on merkittävä lomakkeeseen.
Peuralupa-asiat
- Luvalla saa ampua 2 vasaa
Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
- Ei ollut
Muut mahdolliset esille tulevat asiat joista ei voida tehdä päätöstä
- Puhuttiin jahtimaja-asioista.
 Hannu Honkonen ehdotti että neuvoteltaisiin kyläseuran kanssa Kouluniemen mahdollisesta
yhteiskäytöstä. Sovittiin että johtokunta selvittelee asiaa
- Puhuttiin Marja-Liisan tieasiasta.
 Matti Kjellbäck kysyy Arpalalta soraa.
- Maanvuokra-asioihin on kiinnitettävä huomiota ja pyrittävä saamaan kaikki mahdolliset maat
vuokralle.
Arvotaan vuoden jäsenmaksu paikallaolevien, saalisilmoituksen tehneiden jäsenien kesken
- Arvonnan voitti Jari Kantola
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:07
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