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KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet 
tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valitaan seuran puheenjohtaja Melamies ja sihteeri Kakko

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Jari Soini ja Markku Tuunanen

4. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle 
kutsutuksi ( ilmoitus Auranmaan Viikkolehdessä 23.7. ja  
seuran kotisivuilla)

5. Kokous hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjstyksen.

6. Käydään läpi seuran talkoovelvoite Elonäyttelyssä 2013. 
Talkoolaisia tarvitaan vielä joten ilmoittautumislista 
kiertää kokouksessa.

7. Seura järjestää kosteikkokierroksen 10.8.2013 Salon 
seudulla. Paikkoja on vapaana vielä reilusti, joten 
kokouksessa yritetään saada vielä lähtijöitä matkaan. 

8. Sääntömuutos ehdotuksen hallitus on päättänyt jättää 
talvikokouksen ratkaistavaksi ja sihteeri vielä kertaa että 
jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa sääntöihin, 
jos kokee nykyisissä jotain ristiriitaista.

9. Seuran jäsenten toiminta Tarvas ry:lle vuokratuilla 
alueilla.
Vilkasta keskustelu siitä kuinka jäsenet ovat toimineet 
huolimattomasti seuran vuokra-alueilla. Kyseinen toiminta 
on jo vaikuttanut seuran vuokrasopimuksiin heikentävällä 
tavalla. Kokous kehoittaa toimimaan maanomistajia 
ajatellen ja turhaa närää heitä kohden tulisi välttää.

10.Riistan rauhoituksesta tehtävät päätökset



Kaurispukki kevätmetsästyksessä rauhoitettu, käytiin 
myös keskustelu siitä tulisiko kauris rauhoittaa 
vierailta/vierasseurueilta. Kokous kuitenkin päätyy siihen 
ettei kyseistä rajoitusta tule ainakaan toistaiseksi.
Tarkastellaan tilannetta ja rauhotetaan kauris kokonaan
mikäeli syytä sille ilmenee. Sihteerille tulee ilmoittaa kauris 
kaadosta.
Naarasfasaani ja naarasteeri on rauhoitettu edelleen.

11.Vieraskortti ja muut vierasmaksu
- vieraskortti 15e/pvä ja hirvi- ja peuraeläimille 15e/pvä
- kauris vieraskaato 40e äänestyksen jälkeen ja fasaani 20e
- Juhani Soinisen aloite, pienpetojahti muuttuu 
maksulliseksi 15e/pvä 12/8 tuloksella

12.Riistan talviruokinta
Ehdotettu, että kun näkee terpeelliseksi niin voi hakea ja 
viedä viljaa yms. ruokinnoille. Asian mukaisiin 
automaatteihin. Kokous on tämän ehdotuksen kannalla.
Riistanhoitojaoston pj. kautta kulkee porkkana yms. 
Tilaukset.

13.Hirvieläinten metsästyksenjohtajien valinta
Hirvieläinten metsästyksenjohtajaksi valitaan
 Markku Melamies
1. varajohtaja Mikko Lauri
2. varajohtaja Veikko Hietala
3. varajohtaja Heikki Leimäki 
4. varajohta Markus Kakko
5. varajohtaja Jarmo Larpi
6. varajohtaja Juhani Soininen

Kirjataan ylös hirvieläintenmetsästykseen osallistuvat 
metsästäjät, aikaa on kuitenkin ilmoittautua elokuun 
loppuun mennessä jos ei kokouksessa ole läsnä.

14.Hirvenmetsästyksen ohjesääntö
- J.Soinisen aloite koskien seurueen liittymismaksua
Keskustelua liittymismaksusta ja 
liittymismaksun kannalla 250e/125e 15 ääntä
liittymismaksua vastaan 2 ääntä
Honkaniemi ehdottaa lahtivajan käyttömaksua 10e/kausi , 
koskien jokaista hirvieläintämetsästävää metsästäjää.
Siirtyy ensi kauteen, koska tällä hetkelle ei koeta 
tarpeelliseksi.



15.Peuranmetsästyksen ohjesääntö
Kokous päättää että peuraluvat maksetaan etukäteen ja 
tänä vuonna myös 25e riistanhoitomaksu. Peuraluvat 
50e/jäsen kausi, sis. Riistanhoitomaksun
Teemu Vähätalon aloite: Sääntölisäys 
peurametsästykseen 
6-8 piikkiset pukit säästetään, seurataan vuosittain, 
milloin on mahdollista vapauttaa.
Kokous kannattaa tätä sääntöä, joten se astuu voimaan 
toistaiseksi.
Käydään myös keskustelua naaraspeuran metsästysajan 
lyhentämisestä, mutta kokous kokee tämän kohdan 
olevan ristiriidassa nykyisiin suosituksiin nähden, joten 
se päätetään hylätä kokonaan.

16.Muut asiat

- Riistakolmiolaskenta
Sihteeri kerää listan riistakolmiolaskentaan osallistuville.
- Ilveksen metsästykseen osallistuvat
P.Tetri selventää jälki ja näköhavaintojen tekoa ja kuinka 
tarpeellinen se on lupien saamiseksi. Myös erillinen lista 
kootaan tähän metsästysmuotoon osallistuvilta.
Ilmalämpöpumpun ja kylmiön mahdollinen huolto koetaan 
mahdolliseksi, josta majaisäntä vastaa, että kyseiset laitteet 
tulee olla toiminta kunnossa ennen kauden alkua.

17.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.20.


