Suoanttilan Metsästysseura ry
Kesäkokous 7.8.2015 Seurapirtillä klo 19

1. Kokouksen avaus
Pekka Sokura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Jäseniä oli
paikalla 23 henkilöä. Pekka lausui myös kiitokset koiranäyttelyyn osallistuneille
talkoolaisille.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ilmoitus on ollut Luumäen lehdessä 30.7.2014. Lisäksi jäsenille on
ilmoitettu kokouksesta jäsentiedotteella 5.5.2015 ja seuran nettisivuilla.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /
ääntenlaskijaa
-puheenjohtajaksi valittiin Pekka Sokura
-sihteeriksi valittiin Esko Nyyssönen
-pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Nurmiainen ja Kari
Pötry
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan..
5. Ilmoitusasiat:
-Hirvilupia on saatu nykytiedon mukaan 6 + 6. Lisäksi seuralla on 2
valkohäntäpeuran kaatolupaa. Päätös lupien käytöstä tehdään jahdin alussa
-Hirvenmetsästystä koskeva kokous on LMS:n majalla 8.9.2015 klo 18
-Seuran pankkitilin numero: FI22 5453 2350 1320 46.
-Kaikki jäsenet ovat maksaneet jäsenmaksunsa
-Riistakolmiolaskenta tehty 25.7.2015. 2 pyy, 1 koi metso 1 koppelo, teeripesue
noin 6 poikasta
-Ruokintakatosten paikat ja ylläpito. Esa Virolaisella 1, Mikkosen Pekalla 1,
Jopilla 1, Haudankylässä 1 ja Lepistossa 1

6. Päätetään kauden 2015 – 2016 saaliskiintiöistä
Teeri 1, Metso 1, (suositus harmaita ei ammuta) jänis ei kiintiötä, kauris 2
lupaa.

7. Päätetään vierasoikeudesta
Vierasoikeudesta päätettiin seuraavaa: Jäsenen mukana saa metsästää
samaan aikaan yksi vieras. Vieras metsästää isännän kiintiöstä.

8. Valitaan hirviryhmän johtaja ja varajohtajat; määrä ja henkilöt (esitys 1+5). Päätetään
hirvimaksusta.(esitys 70 €) Sovitaan aloituspäivä ja osallistuminen.
Hirviryhmän johtajaksi valittiin Mika Laakkonen ja opastavana varajohtajana on
Risto Häkämies + ”koiramiehet” Timo Nurmiainen, Kari Pötry, Sami Rounela,
Sauli Laapas ja Marko Ilves.
Hirvimaksu on 70 € ja se on maksettava 15.9.2015 mennessä, sen jälkeen
tulee 10 euroa lisämaksua.
Jahti päätettiin aloittaa 10.10.2015 kello 8. Ampujat paikalle tuntia ennen..
Ajojahti lauantaisin ja koirajahti sunnuntaisin.
Keskusteltiin saksalaisten jahtivieraiden tulosta ja jahdin järjestelyistä. Siitä
pidetään palaveri myöhemmin.
Kaurisjahti aloitetaan vasta hirvijahdin loputtua kyttäysjahtina. Jahtipäälliköksi
valittiin Marko Ilves. Osallistumismaksu 10 € joka on maksettava myös 15.9
mennessä. Voi maksaa hirvimaksun yhteydessä. Silloin maininta hirvi- ja
peuramaksu. Maksettaessa viestikenttään merkintä esim.: ”Etunimi Sukunimi,
hirvimaksu 2015”

9. Päätetään hirvipeijaisista
Pidetään pyhäinpäivänä 31.10.2015 klo 18:30. Jorma Taipale varaa soittajat.
10. Muut esille tulevat asiat
-Talkoot 5.9.2015 klo 9 kopilla. Samalla nuorisotapahtuma lapsille.
-Seuran omat ampumakisat pidetään 15.8.2015 klo 10 alkaen Taavetin radalla.
-Metsästysjärjestelyt mm. villisian osalta. Kanta pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä. Varusteet desinfioitava aina ulkomailta
metsästämästä tullessa. Laitetaan seuran nettisivuille ohjeita.
- RHY:n ampumamestaruuskisat la 29.8.2015 klo 9
Jahtijärjestelyistä päätettiin johtokunnan esityksestä seuraavaa:
-Ampujilta edellytetään kolme harjoituskertaa jotka voivat koostua esim. seuran
ampumavuoroista, seuran kisoista ja ampumakokeesta ym. todistetusta
ammuntaharrastuksesta.
-Hirvimaksun maksamalla lunastaa oikeuden ensimmäiseen lihanjakoon
-Seuraaviin lihaosuuksiin ovat oikeutettuja vain jahtiin osallistuneet henkilöt.
-Osallistumiseksi riittää osanotto jompaankumpaan viikonlopun jahtipäivään.
-Työstä tai sairaudesta johtuva syy oikeuttaa yhteen vapaaseen
jahtiviikonloppuun menettämättä lihaosuutta

-Muista tai -em. syiden jatkuessa tulee oma osallistuminen korvata sijaisella
menettämättä lihaosuutta.
-Keskusteltiin mm. hirvijahtipäivien toteutuksesta, erityisesti
saksalaisten vieraiden viikonloppu 10.-12.10.2015. Palaveri asiasta Toikkalan
Erän kanssa.
-Kanuloukkujen kunnostus hirvikopilla Saulille sopivana iltana. Sisko laittaa
viestin.
-Koirakokeiden tuomareista on tarvetta. Kari Pötrylle ilmoitus jos kiinnostaa.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.20

Pekka Sokura, pj

Esko Nyyssönen, siht.

