Suoanttilan Metsästysseura ry
Kesäkokous 12.8.2016 Seurapirtillä klo 19
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus
Pekka Sokura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Jäseniä oli
paikalla 18 henkilöä.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Ilmoitus on ollut Luumäen lehdessä 21.7.2016. Lisäksi jäsenille on
ilmoitettu kokouksesta seuran nettisivuilla.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /
ääntenlaskijaa
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Sokura, sihteeriksi valittiin Mikko Ikonen,
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Alaoutinen ja Kari Pötry

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat:
Hirvilupia on tulossa alustavan tiedon mukaan 8 + 8. Lisäksi yksi
valkohäntäpeuran lupa. Päätös lupien käytöstä tehdään jahdin alussa.
Hirvenmetsästystä koskeva kokous LMS:n majalla 13.9.2016 klo 18
Seuran pankkitilin numero: FI22 5453 2350 1320 46.
Jäsenmaksujen tilanne: 4 maksamatta tällä hetkellä
Riistakolmiolaskenta tehty 23.7.2016 ja tiedot toimitettu Lukeen.
Ruokintakatosten paikat ja ylläpito. Riston kaupalta voi käydä hakemassa viljaa
pari säkkiä. Pötryn Männikkömäen ladolla on kovettuneita suola säkkejä. Saa
hakea.
5. Päätetään kauden 2016 – 2017 saaliskiintiöistä
Teeri 1, Metso 1, (suositus harmaita ei ammuta) mikäli metsästys on sallittu.
jänis ei kiintiötä, kauris 2 lupaa.

6. Päätetään vierasoikeudesta
Vierasoikeudesta päätettiin seuraavaa: Jäsenen mukana saa metsästää
samaan aikaan yksi vieras. Vieras metsästää isännän kiintiöstä.
7. Valitaan hirviryhmän johtaja ja varajohtajat; määrä ja henkilöt (esitys 1+6). 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 15.9.2016 mennessä, sen jälkeen
tulee 10 euroa lisämaksua.

Sovittiin enintään kahden hirven myymisestä 50 v. juhlan rahoittamiseksi.
Myytävien hirvien määrästä ja hintapyynnistä päättävät Puheenjohtaja yhdessä
jahtipäälliköiden kanssa.
Jahti päätettiin aloittaa 8.10.2016 kello 8:00. Ampujat paikalle tuntia
aikaisemmin. Ajojahti lauantaisin ja koirajahti sunnuntaisin.
Peurajahti järjestetään pääasiassa kyttäysjahtina ja aloitetaan heti
metsästysajan alettua. 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 2016” Kyttäysvuoroista sovitaan
Marko Ilveksen kanssa jokainen henkilökohtaisesti.
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.
9. Päätetään hirvipeijaisista (esitys: pyhäinpäivä 5.11.2016).
Päätettiin pitää peijaiset esityksen mukaisesti.
10. Muut esille tulevat asiat
• Talkoot 3.9.2016 klo 9 kopilla. Samalla nuorisotapahtuma lapsille.
• Seuran omat ampumakisat pidetään 13.8.2016 klo 10 alkaen Taavetin
radalla.
• Metsästysjärjestelyt mm. villisian osalta. Ympärivuotinen lupa. Emakkoa,
jolla porsaat, ei saa ampua.
Päätetään kauden muista tapahtumista ja osallistumisista.
• RHY:n ampumamestaruuskisat la 27.8.2016 klo 9 alkaen Taavetin radalla.
Edustajat seuran kilpailujen perusteella
• Keskustelutilaisuus suurpetojen metsästyksestä 16.8.2016 klo 18 LMS:n
majalla, Laakkonen, Häkämies ja Ikonen osallistuvat
,
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:54

Pekka Sokura, pj

Mikko Ikonen, siht.
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