Pöytäkirja
2.7.2017

Metsän-Veikot Ry:n kesäkokous
Aika
Paikka
Läsnä

2.7.2017 klo 15:00 – 16:12
Seuran maja
Tero Isotalo
Roni Aaka
Markus Viikilä
Matti Alinen
Sami Aaka
Pertti Lehto
Jukka Heikintalo
Juhani Lehto
Hannu Heikintalo
Jari Viikilä

Jari Nygård
Satu Ojanen
Reijo Aaka
Kosti Isotalo
Oskari Ojanen
Markku Bondfolk
Rauno Jokisalo
Altti Ämtö
Saku Laaksonen

1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00.
2§ Järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeriksi Jari Viikilä.
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Ojanen ja Roni Aaka.
5§ Rauhoitusalueesta päättäminen
Rauhoitusalueeksi päätettiin Pyynevan kiila.
6§ Merkkiammunnoista ja mahd. kilpailuista päättäminen
Merkkiammunnoista ja niiden päivämääristä ei ole vielä tullut tietoa. Seura järjestää
kilpailuammunnat samana päivänä merkkiammuntojen jälkeen. Päätettiin myös järjestää
kiekkoammunnat Ylinevan radalla 5.8.2017 klo 13:00 alkaen.
7§ Vierasluvat
Vierasluvat ja sitä koskevat säännöt pidetään entisellään. Pienpetojahtiin halukkailta tulijoilta, jotka
ovat seuran jäsenen seurassa, ei peritä maksua. Metsästyslupia pienriistalle myydään seuran alueelle
hintaan 150€/kausi.
Markku Parviaiselle myönnettiin koirankoulutus- ja metsästyslupa, jonka hinta on 100€/vuosi ja se
mahdollistaa supikoiran metsästämisen.

8§ Sorsastusluvat ja niiden myynti
Sorsastuslupien hinnat päätettiin pitää entisellään, niiden ollessa 40€/kausi ja 25€/päivä. Sorsalupia
myyvät Jari Viikilä ja Juhani Syrjä.
9§ Hirvilupamaksut
Hirvilupamaksu kerätään hirvimiehiltä ja lupamaksun suuruudeksi päätettiin 100 €. Lisäksi seura päätti
myydä 2 ensimmäistä hirveä tulevana jahtikautena. Peuraluvan maksaa ampuja ja lisäksi ampuja
maksaa hirvisuulin käyttömaksua seuralle 20€/iso peura ja 10 €/vasa.
10§ Hirvijahdin aloituspäivä ja muut hirvijahtiasiat
Hirvijahti päätettiin aloittaa lauantaina 14.10.2017. Aloituspalaveri pidetään hirvimökillä perjantaina
13.10.2017 klo 18:00 alkaen.
Päätettiin, että yhteisjahti on 14.10 – 17.10.2017 välisenä aikana, jonka jälkeen loppu viikko on
kyttäys- ja koirajahtia torstai-iltaan asti. Lihanjako suoritetaan 20.10.2017 yhteisjahtiin osallistuneiden
kesken ja lihanjako päivänä ei metsästetä hirvieläimiä. Yhteisjahdin päätyttyä, jahti jatkuu
viikonloppujahteina. Lihat jaetaan ainoastaan jahtiin osallistuneiden kesken siten, että kukin hirvimies
saa lihaosuuden päivältä, jolloin on ollut jahdissa osallisena.
Peurajahti aloitetaan 30.9.2016. Peurakytikselle menosta ja sieltä poistumisesta ilmoitetaan aina
jahtipäällikölle. Peurajahtiin osallistuville pidetään palaveri seuran majalla 29.9.2017 klo 19. Läsnäolo
ehdotonta, tarkastetaan luvat ja jaetaan metsästysalueet.
11§ Jahtipäällikön ja varajahtipäälliköiden valinta
Jahtipäälliköksi valittiin Tero Isotalo. Varajahtipäälliköiksi valittiin Jari Nygård (1.vara), Jari Viikilä
(2.vara) ja Markus Viikilä (3.vara).
12§ Kauriinmetsästyksestä ja sen säännöistä päättäminen
Kaurisjahti vapaata, kiintiön kuitenkin ollessa 1 kauris/mies.
13§ Uudet jäsenet
Ei uusia jäseniä.
14§ Hirvimökin ylläpitokustannukset
Ylläpitokustannuksia käsitellään tarkemmin vuosikokouksessa.
§15 Muut asiat
-

Saku Laaksonen ilmoitti, että Metsän-Veikkojen metsästysalueilla järjestetään 16.9.2017 ja
8.10.2017 hirvenhaukkukokeet. Pyritään rauhoittamaan koemaastot kokeiden ajaksi.
Johtokunta tiedotti jäseniä tulevista sääntömuutoksista ja sääntöjen päivittämisestä. Johtokunta
tulee valmistelemaan esityksen muutoksista vuosikokoukseen.
Tero Isotalo ilmoitti, että Esko Peltoniemi on irtisanonut metsästysvuokrasopimuksensa kaikkien
maidensa osalta. Sopimus päättyy näin olleen 1.8.2018. Jäseniä on tiedotettu poistuvista alueista.
Tuotiin kaikille jäsenille tiedoksi ja vahvistettiin 5.8.1993 tehty sopimus Kasalanjoen seuran
kanssa, jossa sovittu seurojen välisistä metsästysrajoista ja jäsenten velvollisuudesta vuokrata
vaihtomaat omalle seuralle.

§16 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16:12.

Satu Ojanen

Roni Aaka

