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KOKOUSAIKA

31.7.2013 kello 19. 00

KOKOUSPAIKKA

TAANON MAJA

1. Kokouksen avaus, Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.07
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta, valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Petri
Paavilainen.
3. Kokouksen sihteerin valinta, valittiin kokouksen sihteeriksi Juha Eskola.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, todettiin kokous lailisesti
kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta, valittiin Vesa Lehto
ja Martti Kivimäki molempiin tehtäviin.
6. Työjärjestyksen hyväksyminen, hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
VARSINAISET KOKOUSASIAT
7. Vesilintu- sekä kyyhkysjahti, johtokunnan esitys:
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.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys sellaisenaan.
8. Rauhoitusalueet, saaliskiintiöt sekä metsästyksen ehdot, johtokunnan esitys:
Seuran alueella metsästetään lain sallimissa puitteissa pois lukien
Karranmäki, jossa metsäjäniksen metsästys on kielletty sekä Tapanosillan
maat joilla kyyhkyjahti on kielletty. Rekikosken mailla on peuran ja Kauriin
metsästys ajavaa koiraa käyttäen kielletty.
Kauriin metsästyksessä on päiväkiintiönä yksi eläin metsästäjää kohden,
kaurisjahtiin osallistumisen ehtona on 10,00 euron osallistumismaksun
maksaminen seuran tilille viitteellä Kauris / nimi, talviruokintaan
osallistuminen sekä ilmoittautuminen kauriinmetsästäjäksi
peurakokouksessa joka pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
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.
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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 25,00 euron osallistumismaksun maksaminen seuran hirvitilille viitteellä
peura / nimi ennen metsästystä. Osallistumismaksu sisältää yhden
kaatoluvan. Mahdollinen seurava lupa maksaa 20,00 euroa aikuiselta sekä
10,00 euroa vasalta.
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen johtokunnan esitys lisäyksellä kyyhkysen
rauhoittamisesta Tapanosillan mailla.
9. Talviruokinta, johtokunnan esitys:
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
aiheuttamista mahdollisista hukkakaura- tai rikkakasviongelmista.
Hyväksyttiin vilkkaan keskustelun jälkeen johtokunnan esitys sellaisenaan
10. Uudet jäsenet:
Henri Leikonen liittymismaksulla,
Sari Jakonen liittymismaksulla,
Aino Heikkilä nuorisojäseneksi,
Mikko Tolvi mailla,
Erkki Niitymaa on otettu vuosijäseneksi kaudelle 2013 - 2014
Toivo Kuronen on otettu ampujajäseneksi.
11. Uudet peuramiehet:
Kalevi Leino, Marko Haavisto sekä Ensio Heikkilä
12. Ilmoitus asiat:
Rekikosken maat Printunsyrjässä Peltomaalla eivät ole enää seuralle
vuokralla.

13. Johtokunnan esitys yhteisjahdista:
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 25,00 sekä kauriin kaatomaksu 10,00
Kauriin yhteisjahdissa jahdissa käytettäessä luotiasetta, on aina oltava
paikalla joku jahtipäälliköistä.
Jahtipäällikkö tarkastaa vieraskorttilaisten luvat sekä vieraskortin
maksusuorituksen.
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Sorkkaeläinten yhteisjahdeissa käytetään aina punaista tai oranssia
vaatetusta.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys keskustelun jälkeen sellaisenaan.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokuksen kello 19.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Petri Paavilainen
Puheenjohtaja

Juha Eskola
Sihteeri

Martti Kivimäki
Pöytäkirjan tarkastaja

Vesa Lehto
Pöytäkirjan tarkastaja

