Suoanttilan Metsästysseura Ry.
Kesäkokous 16.8.2019 Hirvikodalla klo 18:30

Esityslista
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Risto Häkämies avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 17 jäsentä.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Häkämies. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi
Kari Kimmo ja Jorma Taipale
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Ilmoitusasiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kota-hanke on edennyt pitkälle. Roskakatoksen viimeistely on käynnissä ja tämän
jälkeen jätetään maksatushakemus Leader hankkeesta
Hirvilupia on tulossa alustavan tiedon mukaan 13
Valkohäntäpeuralupia alustavan tiedon mukaan 4 (yhteisluvalla yhteensä 56)
Seuran pankkitilin numero: FI22 5453 2350 1320 46
Jäsenmaksujen tilanne: Kaikki ovat maksaneet.
Riistakolmiolaskentaa ei tehty, koska osallistujia ei ollut riittävästi.
Käytiin läpi ruokintakatosten paikat ja ylläpito. Lisätietoja tarvittaessa
riistanhoitojaoksen puheenjohtajalta (Esa Virolainen)
Hirvipeijaiset pyhäinpäivänä 2.11.2019
Seuran ampumakilpailut 17.8.2019 klo 9:00 (aiemmin ilmoitettuna aikana klo 10:00
saapuneet pääsevät vielä mukaan kilpailuun, mutta ammunta aloitetaan jo 9:00).
Perjantaiammunnat perjantaisin klo 17:00. Suoanttilan ammutusvuoro 23.8.2019.

5. Päätetään metsästysvuoden 2018 – 2019 metsästysjärjestelyistä
Kokous päätti seuraavista jahtijärjestelyistä:
a) Rauhoitusasiat
Ei rauhoituksia
b) Saaliskiintiöt
Kiintiöt kanalinnuille, Teeri 2 - Metso 1
c) Vierasoikeus

Jäsenen mukana saa metsästää samaan aikaa kaksi vierasta. Vieras
metsästää aina isännän kiintiöstä.
d) Hirviryhmän johtaja ja varajohtajat
Hirviryhmän johtajaksi valittiin Mika Laakkonen ja ensimmäiseksi
varajohtajaksi Risto Häkämies Lisäksi seuraavat koiranohjaajat toimivat
varajohtajina: Pekka Mikkonen, Kari Pötry, Sami Rounela ja Marko
Ilves.
e) Peuran metsästyksen johtaja ja varajohtajat
Peuran metsästyksen johtajaksi valittiin Ari Uski sekä varajohtajiksi
Matti Haikonen ja Marko Ilves.
f) Suurpetovastaava
Suurpetovastaavaksi valittiin Kari Pötry.
g) Hirven ja peuranmetsästyksen aloitusajankohdat
Hirvijahdin aloituspäiväksi sovittiin 12.10.2019 klo 8:00.
h) Jahtijärjestelyt
Hirvenmetsästys toteutetaan pääasiassa viikonloppuna toisen
jahtipäivän ollessa perinteistä miesajoa ja toinen koirajahtipäivä.
Ampuja voi halutessaan antaa paikkansa vieraalle, jos toimii itse
samaan aikaan oppaana tai ajomiehenä. Oikeutta ei kuitenkaan saa
käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
i) Saaliin jako
Hirvimaksun maksamalla lunastaa oikeuden ensimmäiseen lihanjakoon.
Seuraaviin lihaosuuksiin ovat oikeutettuja vain jahtiin osallistuneet
henkilöt. Osallistumiseksi riittää 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.
Hirven- ja peuranmetsästyksessä liha jaetaan vain saaliinjaossa paikalla
oleville tai heidän nimetyille edustajilleen. Saaliin jaosta ilmoitetaan
aina ryhmätekstiviestillä.
j) Lihan myynti
Kokouksen ohjeistus oli 1+1, mutta tästä voidaan johtokunnan
päätöksellä poiketa. Hinnat sovittiin seuraavasti: 1000€ aikuinen ja
600€ vasa.
k) Maksut hirvenmetsästyksessä

Hirvimaksu 50€. Lisäksi kerätään 100€ niin sanottu ”mutterimaksu”
mikäli ei ole aiemmin maksanut. Tämä maksu kerätää jokaiselta
hirvijahtiin osallistuvalta yhden kerran seuraavan neljän vuoden ajan.
Mutterirahaa kerätään kodan rakennuskustannusten rahoittamiseksi.
Maksut on suoritettava 30.9.2019 mennessä. Tämän jälkeen maksu on
12€ suurempi.
l) Maksut peuran metsästyksessä
Peuramaksu 10€. Maksut on suoritettava 30.9.2019 mennessä. Tämän
jälkeen maksu on 12€ suurempi.
6. Muut esille tulevat asiat
Kari Pötry kertoi karhunmetsästyksestä. Lisätietoja tarvittaessa häneltä.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen

Luumäellä 16.8.2019

Puheenjohtaja
Risto Häkämies

Sihteeri
Mikko Ikonen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Luumäellä ____/___ 2018

Kari Kimmo

Jorma Taipale

