Ypäjän Riistamiehet ry

Pöytäkirja

Kesäkokous 9.8.2020
Paikka: Ypäjän Riistamiehien ampumarata
1§
Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07.
2§
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Rantanen ja kokoussihteeriksi Topi Niiranen.
3§
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Salmi ja Kalle Vaha.
4§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on ollut luettavissa Ypäjäläinen lehdessä nro 6/2020.
5§
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6§
Metsästysajat
Johtokunnan ehdotus:
Metsästys sallitaan lain puitteissa seuraavin rajoituksin:
- Jouluaattona ja joulupäivänä kaikki metsästys on kielletty.
- Naarasteeri on rauhoitettu. Naarasteeren metsästykseen ehdotetaan poikkeusta siten että
naarasteertä saa metsästää koiran kanssa tapahtuvassa jahdissa. Koira tulee olla seuran
jäsenen omistuksessa. Naarasteeren kiintiöksi ehdotetaan 1 naaraslintu per koiran omistava
metsästäjä.
- Metso rauhoitetaan kokonaisuudessaan.
- Ehdotetaan, että kauriin metsästyksen kaadot rajoitetaan yhteen kappaleeseen per
metsästäjä. Metsästetään vasoja tai noin 1 – 1,5-vuotiaita uroksia. Kaurispukin
syysjahdin ehdotetaan päättyvän marraskuun loppuun.
Teeren metsästykseen liittyvään poikkeukseen esitettiin muutosta siten, että naarasteeri
rauhoitetaan kokonaan tai sallitaan 1 naarasteeri per seuran jäsen. Esitetystä muutoksesta

suoritettiin äänestys. Äänestyksen tulos oli 18 ääntä johtokunnan ehdotuksen puolesta sekä 3
ääntä kokouksessa esitetyn vastaehdotuksen puolesta.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin kokonaisuudessaan.
7§
Koealueet
Johtokunnan ehdotus:
-

Ajokokeiden ja haukkukokeiden ajaksi rahoitetaan vain tarvittavat alueet.

Tiedossa olevat ajokokeet tulevalle metsästyskaudelle:
-

Mäyräkoirien lohkovalinta pidetään todennäköisesti lokakuun aikana. Johtokunta suosittaa,
että Lohkovalinta-ajankohtana pidättäydytään peuran ajojahdista.

Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.

8§
Vierasmaksut ja kausikortit
Johtokunnan ehdotus vieras- ja kausikorteista:
- Vieraskortin hinta 10€/päivä
- Kausikortin hinta 120€
- Pienpetopassi 0€ (haetaan sihteeriltä).
- Peurapassin hinta: Johtokunta ehdottaa, että peurapassin hinta päätetään
hirvieläinkokouksessa.
Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
Kausikortit voi suorittaa suoraan seuran tilille. Maksussa ilmoitetaan tieto vieraskortista, vieraasta
ja isännästä.
9§
Pienpetokampanjan tulokset ja palkintojen arvonta
Pienpetokampanjan tulokset luettiin ja palkinnot arvottiin. Pienpetoja pyydettiin kampanjassa
yhteensä 88kpl.

10§
Muut asiat
Ampumaradan näyttövuoroista keskusteltiin, että jatkossa näyttövuorot hoidetaan peuraseurueiden
jäsenten kesken. Näyttövuorot jaetaan aakkosjärjestyksessä.
Keskusteltiin teerikannasta. Todettiin, että paikallisia eroja on jonkin verran. Lintukanta arvioidaan
olevan edellisten vuosien tasolla.
Seuran puheenjohtaja muistuttaa hyvistä jahtikäytännöistä sekä maanomistajien huomioimisesta.

11§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.
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