Ypäjän Riistamiehet ry

Pöytäkirja

Kesäkokous 6.8.2017
Paikka: Ampumarata
1§
Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Risto Rantanen avasi kokouksen.
2§
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Rantanen ja sihteeriksi Tiina Mäkeläinen.
3§
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kankare ja Tuomas Rantanen.
.
4§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokouskutsu on julkaistu kesä-heinäkuun ja elokuun Ypäjäläisessä. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 21 seuran jäsentä (liite 1).
5§
Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6§
Metsästysajat.
Johtokunnan ehdotus metsästysajoista:
Metsästys sallitaan lain puutteissa seuraavin rajoituksin:
- jouluaattona ja joulupäivänä kaikki metsästys on kielletty
- metso ja naarasteeri rauhoitetaan
- urosteertä saa metsästää lainpuitteissa 1kpl/metsästäjä/metsästysaika
- kauriin metsästyksen seura rajoittaa neljään yksilöön (noin 1,5-vuotiaita uroksia tai vasoja)
kauriinmetsästäjä ilmoittautuu ennen jahtia Janne Hakamäelle saadakseen tarkempia ohjeita
metsästykseen ja saaliin ilmoittamiseen.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
7§
Koealueet.
Johtokunnan ehdotus koealueiden rauhoittamisesta:
- ajokokeiden ja haukkukokeiden ajaksi rauhoitetaan vain tarvittavat alueet.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että 2.12.2017 seuran alueella on isot
mäyräkoirien ajokokeet ja alueita rauhoitetaan paljon.
8§
Vierasmaksut ja kausikortit.
Johtokunnan ehdotus vieras- ja kausikorteista:

- vieraskortin hinta 10€/päivä,
- kausikortin hinta 120€,
- pienpetopassi 0€ (haetaan sihteeriltä).
- Peurapassin hinta päätetään hirvieläinkokouksessa
Johtokunnan esitys hyväksyttiin ja lisäksi päätettiin jo tässä kokouksessa puheenjohtajan
ehdotuksen pohjalta peurapassin hinnaksi 30€.

9§
Suomen ajokoiralla ajattaminen.
Johtokunnan ehdotus:
- Suomen ajokoiralla ajatettaessa käytetään vain yhtä koiraa kerrallaan.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
10§
Pienpetokampanjan tulokset ja palkintojen arvonta.
Johtokunta päätti pienpetokampanjan palkinnot seuraavasti:
1.palkinto 700€, 2. palkinto 200€ ja 3. palkinto 100€.
Pienpetokampanjaan osallistui tänä vuonna 21 metsästäjää, jotka saivat saaliiksi yhteensä 148
pienpetoa. Saaliiksi saatiin supikoiria 112, kettuja 13, mäyriä 5, minkkejä 13 ja näätiä 5 (liite 2).
Arvonnassa 1.palkinnon voitti Eero Laine, 2.palkinnon Juho Rantanen ja 3.palkinnon Juhani
Leppälahti.
11§
Muut asiat:
Ampumaradan valvojille myönnetyt avaimet pitää palauttaa seuran sihteerille
ampumaharjoituskauden jälkeen.
Hirvieläinkokous 25.8.2017 kello 19.00 Ypäjänkylän seuraintalolla. Kaikkien syksyn
hirvieläinjahtiin aikovien tulee olla kokouksessa paikalla ja esittää kokouksen jälkeen tarvittavat
metsästysasiakirjat metsästyksenjohtajille. Ylipääsemättömän esteen ollessa kyseessä
metsästykseen aikova voi antaa valtakirjan sekä tarvittavat metsästysasiakirjansa/ kopiot niistä
kokousedustajalleen. Kokouksen päätteeksi kerätään metsästykseen liittyvät lupamaksut.
Johtokunnan päätökset avaimista ja hirvieläinkokouksesta saatettiin kokousväen tietoon.
Puheenjohtaja muistutti seuran jäseniä siitä, että pienpetojahdissa kysytään aina rakennuksen
omistajalta lupa ennen rakennuksiin menoa.
Luonnossa liikkuu myös muita kuin metsästäjiä ja heidät kohdatessaan metsästäjän tulee
kunnioittaa myös heidän oikeuksiaan. Kannattaa kertoa mitä metsästetään ja miten sekä tarpeen
vaatiessa siirtää jahti muualle.
Puheenjohtaja muistutti myös, että korjaamattomille viljapelloille ei ilman maanomistajan lupaa saa
mennä eikä peltoja ja teitä saa ajoneuvoilla sotkea.
Ajokoiran ajometsästys ja peuran ajometsästys tapahtuu toisinaan samoissa maastoissa. Sovittiin,
että ajokoiralla ajattavat seuran jäsenet ilmoittavat aamulla peuran ajometsästysporukoille maastot
joihin aikovat mennä ajattamaan.

12§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30
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