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1§ Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Jarmo Tiilikainen avasi kokouksen klo 18.12.
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin Jarmo Tiilikainen puheenjohtajaksi ja Esa Laine sihteeriksi.

3§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Valittiin Arja ja Kari Harvilahti pöytäkirjan tarkastajiksi.
4§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
•
•
•

Kokousilmoitukset:
Karjalainen 24.7.2021
Seuran Facebook ja www-sivut 24.7.2021
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 24 jäsentä.

5§ Metsästysajat- ja lajit
Johtokunnan esitys: Valtakunnalliset metsästysajat, poikkeuksena Jouluaatto ja joulupäivä, jotka
rauhoitetaan.

Kokous päätti noudattaa johtokunnan esitystä.

6§ Rauhoitusalueet
•

Johtokunnan esitys:

 Vesilinnut:
▪

Kari Hartikaisen rannasta Järveläisen rantaan (kylän edustan vesialue), molemmat mukaan
lukien. Myös piisamin ampuminen ko. alueella kielletty.

▪

Särkijärvi muutettu Natura 2000-alueesta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi ja kuuluu
kansainväliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Suojeltuja lajeja lähes kaikki sorsalinnut.
Viranomaisilta pyydetty lausunto metsästyksen jatkosta alueella.

-Särkijärven tilanteen suhteen johtokunta selvittää tilanteen viranomaisten kanssa ja tiedottaa asiasta heti
tiedon saatuaan.
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-Omariistaan piirretään kylän vesialueiden rajoitusalue, josta kuvankaappaus laitetaan seuran sivuille ja
laminoitu kyltti venevalkamaan.
 Pienriista :
▪

Jaakko Räsäsen maat. (Laukunlammen ympäristö) 426-410-47-27.

▪

Sysmäjoen nurmet : Leppilammentie- Sysmäjoki- Ristonkankaantien ja Kaationtie sisään
jäävä alue rauhoitettu metsäkanalintujen osalta.

▪

Viinijärven kylän alue: Järveläisen ranta- Simolantie- Kuopiontie- Ristonkankaantie (Kangas)tie yleiseen uimarantaan sisään jäävä alue.

▪

Paljakan alueella vältetään häiriötä mahd. koirakokeiden aikana ( Karhukoirayhdistyksen
mestaruushaukut 21.9 ja ajokokeet 25.9), jolloin merkinnät teiden varsilla.

Entisen rauhoitusalueet jäävät voimaan. Koirakokeiden järjestäminen on ok, lisäksi mahdollisesti
tulossa lyhyen anomisajan ajokokeita syksyn aikana, joista tiedotetaan johtokuntaa, joka
puolestaan tiedottaa seuraa facebookissa ja nettisivuilla.

7§ Metsäkauriin metsästys
•

Johtokunta esittää kauriin rauhoittamista tulevalle metsästysvuodelle.

•

Matti Lappalainen esitti seurakohtaista kahden kauriin vuosikiintiötä.

-Kokous keskusteli asiasta ja eri näkökantoja esitettiin.

-Asiasta äänestettiin: Johtokunnan esitys rauhoituksesta sai 14 ääntä
Kahden kauriin kiintiö (yksi per metsästäjä, mahdollisesti myös seuruejahtina) sai 5 ääntä

Johtokunnan esitys valittiin, kauris on rauhoitettu tulevana metsästyskaudella.

8§ Riistakiintiöt
•

Jänis: -5 pistettä, ei kiintiöitä, jäsenmaksulla ilman pisteitä 1 jänis
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•

rusakko, ei pistemenetyksiä eikä tarvetta vieraskortille

•

Teeri: -20 pistettä, enintään 2 teertä / syksy

•

Metso: -40 pistettä, enintään 1 metso / syksy

•

Kauris: -40 pistettä, enintään 1 kauris /syksy

1.8.2020

-Riistakiintiöinä hyväksyttiin johtokunnan esitys. Huomiona kauris tänä vuonna rauhoitettu.

9§ Metsästysalueet ja maanvuokra-jaoston toiminta
•

Seuran maat löytyvät OmaRiistasta. OmaRiistassa löytyy alueiden koodit, jotka voi lisätä gpsohjelmiin ja näin saadaan seuran alueet maastokartoille näkyville. Seuran alueita päivitetään
edelleen.

•

Seuralla iso alueiden päivitysurakka Kontkalan risteyksen – Siikakosken alueella.
Maanvuokrasopimuksien kirjoitusta tehostettava alueella syksyn aikana.

-Syksyn aikana kirjoitetaan aktiivisesti uusia maanvuokrasopimuksia, sekä jatketaan seurojen
välistä yhteistoimintaa.

10§ Metsästyksenvalvonta
•

Johtokunta ehdottaa seuran alueita pidettäväksi riistanhoitoyhdistyksen valvontaiskuissa mukana

-Johtokunnan esitys hyväksyttiin. Jäseniä muistutetaan pitämään tarvittavat dokumentit mukana
metsällä.
11§ Tuhoeläinpyynti
•

Johtokunnan esitys: - Tuhoeläinpyynnissä vieras jäsenen mukana maksutta.

•

Pienpetokilpailu, toimintakortti toimitettava sihteerille. Parhaat palkitaan.

-Johtokunnan esitys valittiin. Elokuun loppuun mennessä jäsenet jättävät pienpetokilpailun
saalisilmoitukset sihteerille. Johtokunta palkitsee kolme parasta ja arpoo yhden bonuspalkinnon
osallistujien kesken.
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12§ Uusien jäsenten valinta
-Aake Kiiskinen,

valittiin koejäseneksi
-Jerry Äijö, valittiin koejäseneksi
-Iivo Parviainen, hyväksytään takaisin vanhana jäsenenä mutta 200e sakkomaksujen kautta.
13§ Muut asiat
•

Talkoot radalla ja majalla, radan koppien kunnostus ja majan puutalkoot
-

7.8 klo 9 radalla maalaus- ym.talkoot.
Majalla talkoillaan polttopuu-urakoinnin merkeissä syksyn aikana, mistä ilmoitellaan
myöhemmin.

•

Ampumakilpailut
-

•

7.8 klo 14 talkoiden jälkeen. Jatkossa kilpailu pidetään syyskokouspäivänä klo 12.

majan aurinkopaneelit ja rännit
-

syksyn aikana kartoitetaan ja kysytään tarjoukset paneeleista ja erilaisista ratkaisuista
majan ja lahtivajan sähköistämiseksi. Rännit kiinnitetään syksyn talkoiden aikana.

•

Syksyn aikana voidaan järjestää lasten tutustumispäivä seuran toimintaan ja eräharrastukseen.
Seura tiedottaa asiasta myöhemmin riippuen koronatilanteesta ja päiväkodin/koulun aikatauluista.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.41.

Kokouksen puolesta

Jarmo Tiilikainen

Esa Laine

Pöytäkirja tarkastettu

Arja Harvilahti
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Kari Harvilahti

