Suoanttilan Metsästysseura ry
Kesäkokous 17.8.2018 Seurapirtillä klo 19
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Risto Häkämies toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Sääntöjen mukaan ilmoitus tulee olla lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen
kokouksen ilmoitettua ajankohtaa. Ilmoitus on ollut Luumäen lehdessä 2.8.2018.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Läsnä oli 19 jäsentä.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /
ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Häkämies. Sihteeriksi valittiin Mikko
Ikonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Lautala ja Pekka
Mikkonen
4. Esityslistan hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat:
Uusi kota on pystyssä. Leader avustuksen saaminen on vielä epävarmaa.
Hirvilupia on tulossa alustavan tiedon mukaan 13.
Valkohäntäpeuralupia 4.
Seuran pankkitilin numero: FI22 5453 2350 1320 46
Jäsenmaksujen tilanne: Lähes kaikki ovat maksaneet. Maksamattomilla on
todennäköisesti ollut vanhentunut sähköpostiosoite.
Riistakolmiolaskentaa ei tehty, koska osallistujia ei ollut riittävästi.
Ruokintakatosten paikat ja ylläpito. Käytiin läpi paikat ja ylläpito. Lisätietoja
tarvittaessa riistanhoitojaoksen puheenjohtajalta (Esa Virolainen)
Hirvipeijaiset pyhäinpäivänä 5.11.2018
Seuran ampumakilpailut 18.8.2018 klo 10:00

6. Päätetään metsästysvuoden 2018 – 2019 metsästysjärjestelyistä
a)

Rauhoitusasiat
Esitys:
Johtokunta esittää metsäkauriin rauhoitusta purettavaksi.

Päätös:
Metsäkauriin rauhoitus puretaan.

b)

Saaliskiintiöt
Esitys:
Johtokunta esittää, että kiintiöitä ei aseteta muille, kuin kanalinnuille,
joiden kiintiöstä keskustellaan riistakolmiolaskennan valmistuttua.
Päätös:
Metsästyskiintiöt alkavalle metsästyskaudelle:
- Teeri 2
- Metso 1
- Ei muita kiintiöitä

c)

Vierasoikeus
Esitys:
Johtokunta esittää, että jäsenen mukana saa metsästää samaan aikaa
yksi vieras. Vieras metsästää isännän kiintiöstä.
Päätös:
Jäsenen mukana saa metsästää samaan aikaa yksi vieras. Vieras
metsästää isännän kiintiöstä.

d)

Hirviryhmän johtaja ja varajohtajat
Esitys:
Johtokunta esittää, että johtajan lisäksi nimetään koiranohjaajat
varajohtajiksi sekä yksi koiraton varajohtaja, joka toimisi ensisijaisena
varajohtajana.
Päätös:
Hirviryhmän johtajat valittiin seuraavasti:
Metsästyksen johtaja:
Ensisijainen varajohta:
Muut varajohtajat:

Mika Laakkonen
Risto Häkämies
Pekka Mikkonen
Marko Ilves
Sami Rounela
Kari Pötry

e)

Peuran metsästyksen johtaja ja varajohtajat
Esitys:
Johtokunta esittää, että nimetään johtaja ja kaksi varajohtajaa
Päätös:
Peuranmetsästyksen johtajaksi valittiin Pekka Mikkonen ja varajohtajiksi
Esa Virolainen ja Marko Ilves

f)

Suurpetovastaava
Päätös:
Suurpetovastaavaksi valittiin Kari Pötry ja seuran sisäiseksi päätiedottajaksi
Pekka Mikkonen, joka varmistaa hälytyksen perillemenon jokaiselle
karhunmetsästykseen osallistuvalle.

g)

Hirven ja peuranmetsästyksen aloitusajankohdat
Esitys:
Johtokunta esittää Hirvijahdin aloituspäiväksi 20.10.2018. Samana
viikonloppuna saamme jahtivieraita Saksasta, Hollannista ja
Yhdysvalloista. Samalla esitetään hirvikoiran irtipitorajoitusta kahdelle
edeltävälle viikolle.
Päätös:
Vierasjahtiin osallistumisesta syntyi keskustelua, joka johti äänestykseen.
Esitys vierasjahdin järjestämisestä yhdessä Toikkalan Erän kanssa kaatui
äänin 8 puolesta 10 vastaan ja lisäksi yksi jäsen jätti äänestämättä.
Koska päätimme olla osallistumasta vierasjahdin järjestelyihin, kokous
päätti myös hylätä esityksen koiran irtipitorajoituksesta.
Hirvijahdin aloituspäiväksi sovittiin 13.10.2018 klo 8:00 uudella grillikodalla.

h)

Jahtijärjestelyt
Esitys:
johtokunta esittää seuraavaa: Ampujilta edellytetään kolme
harjoituskertaa, jotka voivat koostua esim. seuran ampumavuoroista,
seuran kisoista ja ampumakokeesta ym. todistetusta
ammuntaharrastuksesta.
Hirvenmetsästys toteutetaan pääasiassa viikonloppuna toisen jahtipäivän
ollessa perinteistä miesajoa ja toinen koirajahtipäivä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin, sillä lisäyksellä, että Timo Nurmiaisen ja Pekka
Mikkosen yhteisomistuksessa olevalle nuorelle koiralle annetaan yksi lupa
henkilökohtaiseen käyttöön. Lihanjaossa noudatetaan kuitenkin mitä
myöhemmin päätetään.

i)

Saaliin jako
Esitys:
Johtokunta esittää saliinjaosta seuraavasti:
Hirvimaksun maksamalla lunastaa oikeuden ensimmäiseen lihanjakoon.
Seuraaviin lihaosuuksiin ovat oikeutettuja vain jahtiin osallistuneet
henkilöt. Osallistumiseksi riittää osanotto jompaankumpaan viikonlopun
jahtipäivään tai lihanleikkaukseen. Työstä tai sairaudesta johtuva syy
oikeuttaa yhteen vapaaseen jahtiviikonloppuun menettämättä lihaosuutta.
Muista tai em. syiden jatkuessa tulee oma osallistuminen korvata sijaisella
menettämättä lihaosuutta.
Peuranmetsästyksessä liha jaetaan saaliinjaossa paikalla oleville.

Päätös:
Hirvimaksun maksamalla lunastaa oikeuden ensimmäiseen lihanjakoon.
Seuraaviin lihaosuuksiin ovat oikeutettuja vain jahtiin osallistuneet henkilöt.
Osallistumiseksi katsotaan osanotto jompaankumpaan viikonlopun
jahtipäivään tai lihanleikkaukseen.
Ilman erillistä syytä jokaisella jahtiin osallistujalla on mahdollisuus yhteen
vapaaseen jahtiviikonloppuun menettämättä lihaosuutta. Oman
osallistumisen voi myös korvata sijaisella menettämättä lihaosuutta. Lisäksi
painavasta syystä, kuten sairaudesta johtuen voi jahdista olla pois
ilmoittamalla siitä jahtipäällikölle.
Peuranmetsästyksessä liha jaetaan saaliinjaossa paikalla oleville.

j)

Lihan myynti
Esitys:
Johtokunta esittää myytäväksi enintään kolmea hirveä. Rahat käytetään
ensisijaisesti kotahankkeen rahoittamiseen.
Päätös:
Kokous päätti olla asettamatta kattoa myytävien hirvien määrään, vaan
ohjeisti, että myydään tarvittava määrä seuran rahatilanteen mukaan.
Myyntihinnaksi päätettiin aikuinen 1250€ ja vasa 600€.

k)

Maksut hirvenmetsästyksessä
Esitys:
Johtokunta esittää hirvimaksuksi 50€. Lisäksi kerätään 100€ niin sanottu
”mutterimaksu” 100€, mikä kerätään jokaiselta hirvijahtiin osallistuvalta
yhden kerran seuraavan viiden vuoden ajan. Mutterirahaa kerätään kodan
rakennuskustannusten rahoittamiseksi. Maksut on suoritettava 30.9.2018
mennessä. Tämän jälkeen maksu on 10€ suurempi.
Päätös:
Hirvimaksu 50€. Lisäksi kerätään niin sanottu ”mutterimaksu” 100€, mikä
kerätään jokaiselta hirvijahtiin osallistuvalta yhden kerran seuraavan
viiden vuoden ajan.
Maksut on suoritettava 30.9.2018 mennessä. Tämän jälkeen maksu on
12€ suurempi.

l)

Maksut peuran metsästyksessä
Esitys:
Johtokunta esittää maksuksi 10€. Maksut on suoritettava 30.9.2018
mennessä. Tämän jälkeen maksu on 10€ suurempi.
Päätös:
Peuramaksu 10€.
Maksu on suoritettava 30.9.2018 mennessä. Tämän jälkeen maksu on 12€
suurempi.

7. Muut esille tulevat asiat
Kari Pötry keräsi nimilistan karhunmetsästykseen osallistujista ja kertoi
metsästysjärjestelyistä
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:31

Luumäellä 17.8.2018

Puheenjohtaja
Risto Häkämies

Sihteeri
Mikko Ikonen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Luumäellä ____/___ 2018

Matti Lautala

Pekka Mikkonen

