Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry:n kesäkokous 11.8.2018
1.

Kokouksen avaus, Pekka Ylitalo [OK]

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja [Tenho Tuomela]

3.

Valitaan kokouksen sihteeri [Kari Tuomela]

4.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa/ääntenlaskijaa [Markku Vitikka ja Pentti Soini]

5.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus [OK]

6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- Johtokunta esittää, että käsitellään hirvenmetsästysasiat kokouksen lopussa. [OK]
7. Päätetään metsästyssäännöistä
- Johtokunta esittää, että metsästys tapahtuu voimassa olevien asetusten mukaan. [OK]
- Johtokunta esittää kiintiöiden pitämistä ennallaan, eli kanalinnut kaksi kappaletta/kausi, joista yksi
voi olla metso. Koppelo ja riekko rauhoitetaan. Pyytä ei lasketa kiintiöön. Jänis asetusten mukaan.
[OK]
- Johtokunta esittää, että metsäkauriin metsästys toteutetaan asetusten mukaan. Ruokintapaikoille ei
ammuta. [Vain jäsenille, OK]
8. Päätetään rauhoitusalueista
- Johtokunta ei esitä rauhoitusaluetta kaudelle 2018 [OK]
9. Päätetään vierasluvista ja maksujen suuruudesta
- Johtokunta esittää, että lupien myyjät ja maksujen suuruus pidetään ennallaan. Poikkeuksena
kausilupa, joka jatkossa tulisi olemaan 50 euroa. [OK]
- Lisäksi johtokunta esittää, että pienpetojen osalta seura ei peri vieraslupamaksua, mutta vieraiden
tulee ilmoittaa puheenjohtajalle tai johtokunnan jäsenelle pyynnistä seuran alueella. Seura ei
myöskään maksa ns. tapporahaa henkilölle, joka ei ole seuran jäsen. Vieras ei saa metsästää seuran
alueella pienpetoja ilman seuran jäsenen mukana oloa. [ Vieraan saalis menee jäsenen kiintiöstä,
OK]
- Lupia myyvät: Jorma Tuomela, Veikko Jyrkäs ja Teuvo Suomela [OK]
- Lupien hinnat: 10 e/päivä ja 15 euroa perättäiset päivät. 50 e/kausi [OK]
10. Uusien metsästysvuokrasopimuksien vahvistus [OK]
11. Muut asiat
- Ei voida tehdä päätöksiä, ellei mainintaa kokouskutsussa [OK]
12. Päätetään hirvenmetsästyksestä kaudelle 2018 [OK, yhteenveto lopussa]
- porukkajaot [Yläperä, Vaaraoja, Kärppäsuo, Alaperä]
- Johtajat

- Hirvilupien jako porukoille [24 aik. 16 vasaa. 2 aik.+1vasa ensin peijaisiin]
- Pyyntialueet
- Muuta asiat
Johtokunta esittää, että hirvilupien osalta suositellaan hirvipankkia. Juvat jaetaan porukoille
pyytäjien mukaan normaalista. Luvista 30% jätetään pankkiin. Metsästyksen edetessä tarkistetaan,
että kestääkö alueen hirvikanta pankkiin jätettyjen hirvien metsästämisen. [Johtajien palaveri ennen
pankin avaamista]
Peltopyynti suositellaan aloittamaan syyskuun viimeinen viikonloppu (29.9). [22.9] Peltopyynnin
osalta varmistetaan että koira on saatavilla mahdollisen haavakkotilanteen sattuessa. Porukoille on
myös ilmoitettava että peltopyynti on käynnissä esim. WhatsApp-viestillä.
Yhteenveto hirvenpyynti porukoista:
- Yläperä: [11 henk. 4 aik. 3 vasaa. (1+1 pankkiin)]
Johtaja: Tuomas Lehtonen
Varajohtajat: Jorma Tuomela, Jouni Rauma, Leo Tuomela, Mauno Toppi, Maria Toppi
- Vaaraoja: [12 henk. 4 aik. 3 vasaa. (1+1 pankkiin)]
Johtaja: Ilkka Pakonen
Varajohtajat: Timo Toppi, Jarno Tolonen
- Kärppäsuo:[18 henk. 6 aik. 4 vasaa. (2+1 pankkiin)]
Johtaja: Heino Tuomela
Varajohtajat: Eero Karjalainen, Jouni Tuomela, Kari Tuomela
- Alaperä: [23 henk. 8 aik. 5 vasaa (2+1 pankkiin)]
Johtaja: Juha Korjonen
Varajohtajat: Markku Vitikka, Tenho Tuomela, Sakari Ojala, Mauri Vitikka, Johannes Tuomela,
Taimo Tuomela, Teemu Tolonen
13. Kokouksen päättäminen. [OK]

