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KESÄKOKOUS 2017

Aika

6.8.2017 klo 15:00

Paikka
Paikalla

Seuran maja Kaleton
30 yhdistyksen jäsentä ja yksi koejäsen, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.

1. Kokouksen avaus:
Seuran puheenjohtaja Veijo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi klo 15.00.
Avauksen yhteydessä pidettiin hiljainen hetki edesmenneen seuramme jäsenen Martti Linnaniemen
muistoksi. Hän kuoli 4.4.2017. Lisäksi puhjohtaja tiedotti yleisiä asioita mm. taloudesta, talkoista,
koiranäyttelystä, tulevista kilpailuista jne.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Pessi ja sihteeriksi Heikki Korpela.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Salonen ja Timo Salonen. He toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen:
Todettiin, että kokouksesta on ollut ilmoitus 19.7.2017 Ruovesi-lehdessä ja lisäksi seuran
kotisivuilla, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: Jaossa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Rauhoitusalue:
Ehdotus: Rauhoitusalueeksi Tiihalasta Selviikin jätepisteelle johtavan sähkölinjan ja Kurun tien
pururadan välinen alue rauhoitettiin pienriistalta. Tällä alueella on petoeläinten kaikki pyynti sallittu,
jopa suositeltavaa. Lisäksi huomioidaan vuokrasopimusten ehdot: Koipijärven maa, ainoastaan
hirvenmetsästys sallittu. Perälän maa, vain hirvi ja pienpedot sallittu, rauhoitettu pienriista ja
metsäkanalinnut. Tulijoen mailla peura ja kauris rauhoitettu. Lisäksi hirven haukutuskielto 2 viikkoa
ennen metsästyksen alkua (30.9.-13.10.2017), pois lukien Haukkamaan alue. Kivistön tilan mailla
ainoastaan hirven ja petoeläinten, paitsi ilveksen, metsästys on sallittu. Edellä mainittu johtokunnan
esitys hyväksyttiin rauhoitusalueeksi.
6. Saaliskiintiöt:
Ehdotus: 1 urosmetso, 1 teeri, 3 pyytä ja 2 metsäjänistä. Kyseinen ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi
huomioidaan maa- ja metsätalousministeriön rajoitukset sekä pyritään säästämään vanhat linnut.
7. Kauriin metsästys:
Ehdotus: Kevätmetsästys kielletty.
Rajoitetaan kauriiden metsästysmäärää seuraavasti. Metsäkaurista 6 kpl, yhden aikuisen luvalla 2
vasaa tai 1 aikuinen/jäsen. Kauriin kaatoilmoitukset on tehtävä välittömästi seuran sihteerille ja
saalistilanne on varmistettava sihteeriltä ennen jahtiin menoa. Kaurisilmoituksen tekemisestä Oma
riistapalveluun vastaa kaataja. Kaurislauman johtopukki pyritään säästämään metsästykseltä.
Ehdotus hyväksyttiin.
8. Rajoitukset:
Päätettiin, että teräshaulien kokonaiskielto on voimassa kaikessa metsästyksessä.
9. Metsästysaikojen vahvistaminen:
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Ehdotus: Lain ja asetusten mukainen. Huomioidaan metsästysajat MMM:n ja Riistakeskuksen
päätösten mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

10. Vieraskortti:
Ehdotus: maksu 5 euroa/kerta tai 30 euroa/kausi. (Kuten vuonna 2016)
Saalis isännän kiintiöstä.
Pienpeto- ja petojahti naapuriseurojen kanssa yhteisjahtina, ei vieraskorttia.
Maksu suoraan seuran tilille: FI59 5403 0740 0027 97 vastuujäsenen toimesta.
Ehdotus hyväksyttiin.
11. Jaostojen vetäjät:
Ehdotus vuodelle 2017 – 2018:
Maanvuokrajaosto: Antti Moksunen, Miika Kojola ja Heikki Korpela
Hirvijaosto: Marko Aaltonen
Riistanhoitojaosto: Lasse Koivunen ja Antti Häkli
Kilpailujaosto: Juhani Sillanpää ja Pekka Leinonen
Kenneljaosto: Eero Asunta
Palkitsemistoimikunta: Pekka Leinonen, Samppa Keskinen ja Timo Ruokkeinen
Majaisäntä: Matti Pulakka ja Timo Ruokkeinen
Ehdotus hyväksyttiin.

12. Riistanhoitopokaali:
Johtokunnan yksimielisellä päätöksellä pokaalin saajaksi valittiin Antti Häkli. Antti raivasi ja perusti
uuden riistapellon Pökkölän vanhalle pellolle. Antille luovutettiin pokaalin lisäksi Tuula Rikalan
lahjoittama Risto Rikalan kiikaritähtäin kiitoksena ja kannustuksena riistanhoitotyöstä ja seuran
eteen tehdystä talkootyöstä.
13. Nylkyvajan tilanne:
Vajalle on hankittu kylmähuoneen elementit ja kylmäkone. Kylmähuone rakennetaan talkoilla
syksyn aikana. Ensimmäiset talkoot pidetään 19.8.2017 klo 08.00 alkaen.
14. Hirvieläinten jahtisäännöt:
Hirviseurueen omassa kokouksessaan läpikäymät ja kotisivuilla luettavana olleet hirvieläinten
jahtisäännöt hyväksyttiin ja vahvistettiin.
15. Muistamiset:
Puheenjohtaja luki kaikkien vuonna 2017 merkkipäivien viettäjien nimet. Hannu Salonen palkittiin
seuran viirillä ja puukolla. Hannu on täyttänyt 50 vuotta v. 2013, mutta ei silloin vielä ollut seuran
jäsenenä 10-vuotta. Merkkipäivien viettäjien nimilista laitetaan kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.
16. Peijaiset:
Uudenlaiset peijaiset järjestetään seuran majalla 26.8.2017 klo 13.00 alkaen. Samana päivänä
Riistakeskus suosittaa pidettäväksi ”Yhdessä luontoon-ensiaskel erälle” päivän satavuotiaan Suomen
kunniaksi. Peijaistoimikunta valmistelee maanomistajia ja jäsenistöä perheineen houkuttelevan
ohjelman, jossa luontopolku, lähiruokapisteet ja kilpailut ovat uudistetun peijaisten painopisteitä.
Erityisesti lapsia, nuoria ja heidän kavereitaan kutsutaan mukaan.
17. Uudet jäsenet ja uusien jäsenten osallistuminen/ riistanhoitovelvoite:
Uudeksi koejäseneksi on johtokunta hyväksynyt 13.7.2017 pitämässään kokouksessa Sakari
Heinosen. Sakari oli paikalla esittäytymässä kesäkokouksessa.
Uusi jäsen otetaan koejäseneksi 1- 2 vuodeksi, jona aikana on osallistuttava ainakin 2 kpl talkoisiin
ennen jäseneksi hyväksymistä.
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18. Muut asiat:
Hannun muistohaukku järjestetään 31.12.2017. Muista ajo- tai haukkukokeista ei ole vielä tietoa.
Koiranäyttelyn järjestämistä on päätetty jatkaa vuosille 2018-2019 yhteistoiminnassa Pajusen
Eräilijöiden ja Pirkkalan Koirakerho Piskien kanssa. Ilveslupaan mennään samoilla periaatteilla kuin
viime vuonna. Karhunmetsästyksessä ollaan mukana Pohjois-Hämeen pohjoisen alueen
yhteisluvassa, seuran yhteyshenkilöt ovat Eero Asunta ja Tomi Nippala.
Pienoishirvirata on edelleen käytettävissä, avain radalle ja ase on Timo Ruokkeisen hallussa.
Alustavasti on tarkoitus järjestää pienimuotoinen Suomi 100-vuotta ja joulurauhan julistus majalla
16.12.2017 rakotulien äärellä jäsenille ja maanvuokraajille perheineen. Mukaan kutsutaan
metsästysseuran toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, erityisesti nuorisoa.
Metsästysseura anoo PHPOY:n juhlarahastosta tukea lasten- ja nuorten toimintaan.
Seura hankkii Reviiri-ohjelman lisenssin tämän vuoden aikana, jolla saadaan paremmin hallintaan
maanvuokrarekisteri ja kartat näkyviin jäsenten puhelimiin.
Alamajalle hankitaan uudet ikkunat Pihlalta syksyn aikana.
Metsästäjäliitto pyytää järjestämään Suomen suurimmat peijaiset pyhäinpäivänä 4.11.2017.
Johtokunta käsittelee asian myöhemmin.
Lopuksi puh.joht. Veijo Pessi luovutti Matti Pulakalle Vuoden Metsästäjä- pokaalin. Pokaali ei ollut
vielä luovutuskunnossa Talvikokouksessa, jossa Matti kyseisen tittelin sai.
19. Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä innostuneesta osallistumisesta ja naisjaostoa kahvitarjoilusta sekä
päätti kokouksen klo 16.03.

Puheenjohtaja

Sihteeri

_______________________

_______________________

Veijo Pessi

Heikki Korpela

Pöytäkirjan tarkastajat
_______________________

_______________________

Hannu Salonen

Timo Salonen

