PANELIAN METSÄSTYSEURA RY.
KESÄKOKOUS 2015
PÖYTÄKIRJA
Taanon majalla 30.7.2015 kello 19.00 alkaen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.06
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin Petri Paavilainen
3. Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin Juha Eskola
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin
5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Juha Paavilainen ja Antti Soini
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi
VARSINAISET KOKOUSASIAT
7. Vesilintu- sekä kyyhkysjahti
Korjaamattomalle pellolle ei mennä ilman maanomistajan lupaa, hylsyt ja roskat on ehdottomasti
kerättävä pois. Kiinitetään erityistä huomiota varo etäisyyksiin asuttuihin taloihin sekä vältetän
kaikenlaisen häiriön tuottamista. Autojen parkeeraus ei saa tukkia liittymiä eikä teitä.
8. Rauhoitusalueet, saaliskiintiöt sekä metsästyksen ehdot
Seuran alueella metsästetään pääsääntöisesti lain sallimissa puitteissa. Poikkeuksen tekee Karranmäki
jossa metsäjäniksen metsästys on kielletty, Tapanosillan maat joilla kyyhkyjahti on kielletty, Rekikosken
mailla on peuran ja Kauriin metsästys ajavaa koiraa käyttäen kielletty, Metso on rauhoitettu koko seuran
alueella.
Kauriin metsästyksessä on päiväkiintiönä yksi eläin metsästäjää kohden. Kaurisjahtiin osallistumisen
ehtona on sitoutuminen talviruokintaan, 15,00 euron osallistumismaksun maksaminen seuran tilille
viitteellä Kauris / nimi. Summaan sisältyy lahtivajan käyttöaikeus. Ilmoittautuminen kauriinmetsästäjäksi
tapahtuu peurakokouksessa joka pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kauriskaadot ilmoitetaan Riistakeskuksellä säädetyllä tavalla sekä jahtipäällikölle.
Peuran metsästyksessä on päiväkiintiönä yksi lupa metsästäjää kohden ja kaksi lupaa metsästäjää kohden
kaudessa. Jokainen peuramies saa yhden luvan käyttöönsä joulukuun 1. päivään asti, jonka jälkeen lupa
palautuu yleiseen käyttöön.
Peuramiehiltä yli jääneet luvat ovat muiden peurajahtiin osallistuvien sekä yhteisjahtien käytössä. Mikäli
peuramies käyttää lupansa ennen joulukuun 1. päivää, on hänellä oikeus käyttää toinen lupa harkintansa
mukaan, mikäli niitä on jäljellä. Peurajahdin edellytys on osallistuminen talviruokintaan sekä 30,00
euron osallistumismaksun maksaminen seuran hirvitilille, viitteellä peura / nimi ennen metsästystä.
Osallistumismaksu sisältää yhden kaatoluvan sekä lahtivajan käyttöoikeuden. Mahdollinen seurava lupa
maksaa 30,00 euroa aikuiselta sekä 15,00 euroa vasalta.
Uusilla peuramiehillä, mikäli ei ole aiempaa kokemusta sorkkaelainten kaadosta pitää olla mukana
kokeneempi sorkkaelaimen metsästäjä.

Pienpetopyynnissä ei tarvita vieraskorttia, ainoastaan ilmoitusvelvollisuus vieraasta vaaditaan. Ilmoitus
voidaan tehdä tekstiviestillä jollekkin johtokunnan jäsenelle. Vieraita saa olla kerralla yksi kappale
jäsentä kohden. Kaikki metsästykseen osallistuvat henkilöt otetaan lukuun riippumatta onko asetta
mukana.
Pienpetojen pyynnissä jokainen vastaa tekemisistään henkilökohtaisesti, seura ei vastaa millään tavalla
aiheutetuista vahingoista.
Jokainen jäsen on velvollinen kysymään tarvittavat luvat moottoriajoneuvolla liikkumiseen varsinaisten
teitten ulkopuolella maanomistajalta. Luvan saaminen ei poista korvausvelvollisuutta mikäli liikkuminen
aiheuttaa vahinkoa maanomistajalle.
Rakennusten alta tapahtuvaan pyyntiin tarvitaan aina omistajan lupa.

9. Talviruokinta
Talviruokintaan on aina saatava maanomistajan lupa. Mikäli ruokinta aiheuttaa haittaa maa- tai
metsätaloudelle on se viiipymättä lopetettava. Jokainen talviruokkija vastaa rehunsa puhtaudesta ja on
yksin vastuussa aiheuttamistaan mahdollisista hukkakaura- tai rikkakasviongelmista

10. yhteisjahti
Peuran- ja kauriin yhteisjahteihin saavat osallistua kaikki seuran jäsenet sekä vieraat vieraskortilla, yksi
vieras isäntää kohden. Yhteisjahtiin osallistuneet sopivat keskenään saaliin jaosta sekä luvan maksusta,
Peuran kaatolupa 30,00 sekä kauriin kaatomaksu 15,00
Kauris jahdissa käytettäessä luotiasetta on aina oltava paikalla joku jahtipäälliköistä.
Jahtipäällikkö tarkastaa vieraskorttilaisten luvat sekä vieraskortin maksusuorituksen. Sorkkaeläinten
yhteisjahdeissa käytetään aina oranssia vaatetusta.

11. Uudet jäsenet
Erkki Niittumaa on otettu vuoijäseneksi kaudelle 2015 – 2016
Juuso Tyni, Vesa Kuusrainen sekä John vinblad on otettu ampumajäseneksi
Juhani Lehtinen on otettu kannatusjäseneksi

12. Uudet peuramiehet
Jani Eskola
Juha Vuohijoki edellytyksellä että ei kuulu riistanhoitoyhdistyksen alueelle toiseen peuraporukkaan.
13. Uudet hirvimiehet
Riku Tapaninen sekä Toni Eskola

14. Ilmoitus asiat
Peura- ja kauris kokous pidetään 27.8 kello 18.00 alkaen Lounaskahvila Myllynsillassa, läsnäolo tai
edustus välttämätön.
Onkikilpailu 14.8 kello 17.00 alkaen Paavilaisen rantasaunalla lammilla.
Seuran avoimet jousikilpailut Taanon radalla 5.8 kello 18.00 alkaen

15. Muut asiat
- Ampumarata vastaava sekä järjestyssääntö radalle joulukuun alkuun mennessä, ampumatoimikunta
järjestäytyy asian tiimoilta.
-

Saunailta talkoomiehille pidetään Rauno Yläsen majalla, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

-

Panelian Metsästyseura on pitänyt iltatoria 2 kertaa kuluvan kesän aikana, makkaran ja kahvin
myynnillä on kartutettu seuran kassaa.

-

Hirvi ja karhukoetuomarikurssi Köyliön Ilmijärven majalla 6.8 torstaina kello 17.00

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.40

Pöytäkirjan vakuudeksi
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Pöytäkirjan tarkastaja
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Pöytäkirjan tarkastaja

