Vimpelin Metsästysseura ry
Isokankaantie 114
62800 Vimpeli

PÖYTÄKIRJA

Vimpelin Metsästysseura ry:n kesäkokous
Aika: 23.7.2016 klo 13:11 – 13:41
Paikka: Seuran maja
Paikalla olivat seuraavat jäsenet:
Erillinen nimiluetteloliite
1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hannu Takala avasi kokouksen klo 13:11 ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
2§
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Takala ja sihteeriksi Henna Kivinummi.
3§
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokousilmoitus on ollut Järviseudun
Sanomissa keskiviikkona 13.7.2016.
Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Tuomo Huopana ja Timo Hurmerinta.
5§
Kokouksen työjärjestys
Esitys: Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä.
Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6§
Huomionosoitukset
Luovutetaan seuran puheenjohtajalle Hannu Takalalle ja edelliselle sihteerille Esa Kaunistolle
huomionosoitukset merkkipäivien (50 vuotta) johdosta.
Puheenjohtaja Hannu Takalalle luovutettiin hirvikello 50-vuotis päivän johdosta. Esa Kaunistolle
toimitetaan hirvikello myöhemmin.
7§
Tulevan metsästyskauden saaliskiintiöt
Esitys: Johtokunnan ehdotus saaliskiintiöksi tulevalle metsästyskaudelle:
metso: Metsästysaika 17. - 31.10.2016. Kiintiö uros tai naaras 1 kpl.
Teeri: uros 1 kpl, naaras 1 kpl.
peltopyy: 2 kpl
metsäpyy: ei kiintiötä
metsäjänis: ei kiintiötä
rusakko: ei kiintiötä
fasaani: ei kiintiötä

riekko: Rauhoitettu
Kauris: Kaurisjaosto päättää kiintiön. Kevätjahti 16.5. - 15.6.2017.
Päätös:
metso: Metsästysaika 17. - 31.10.2016. Kiintiö uros tai naaras 1 kpl. Jos valtio lyhentää
metsästysaikaa, seuran alueella ei metsästetä metsoa. Johtokunnalla on mahdollisuus rajoittaa
metsästystä, jos riistakolmiolaskenta näyttää, että lintuja ei ole.
teeri: uros 1 kpl ja naaras 1 kpl.
Peltopyy: 2 kpl
metsäpyy: ei kiintiötä
metsäjänis: ei kiintiötä
rusakko: ei kiintiötä
fasaani: ei kiintiötä
riekko: rauhoitettu
Kauris: Kaurisjaosto päättää kiintiön. Kevätjahti 16.5.-15.6.2017. Yhdyshenkilönä Sampo
Niemitalo.
Hyväksyttiin lisäyksin.
8§
Päätetään rauhoitusalueista
Esitys:
Rauhoitusalueet ovat seuraavat:
Rauno Toivolan maat Kurkijärven tien varrella. Ei koske hirven eikä ketun metsästystä.
Seurakunnan maat. Ei koske hirven metsästystä.
Tuomo Latvalan maat Koskelan kylässä. Ei koske hirven metsästystä. Muilla Tuomo Latvalan
omistamilla mailla saa metsästää kaikkea riistaa.
Ilolan alue.
Kyllikki Penttisen maat. Ei koske hirvenmetsästystä.
Olli Valtolan kosteikkoalue Hevoshaassa rauhoitetaan vesilinnun metsästykseltä.
Suositellaan, että ei metsästetä teerien soidinpaikoilla.
Jorma Kauniston, Mikko ja Jussi Viitaniemen maat. Eivät koske hirvenmetsästystä.
Antti Tattarin maat Huopanassa. Ei koske hirven eikä pienpetojen metsästystä.
Päätös: Hyväksytään rauhoitusalueet esitetyn mukaisesti metsästyskaudelle 2016-2017.
9§
Vieraskorttien hinnat metsästyskaudelle 2016-2017
Esitys: Sorsastuksen aloituspäivä 50e, muutoin 10e/vrk. Pienriistanmetsästyksessä 10e/vrk tai 100€
vuosikortti ja seuran jäsenen oltava mukana. Saalis on pois jäsenen kiintiöstä. Kanakoiramiesten
päiväkortti 50e oikeuttaen ampumaan 3 fasaania. Pelkkä koiran koulutus 30e/vrk.
Päätös: Hyväksytään vieraskorttien hinnat metsästyskaudelle 2016 – 2017.
10§
Kaurisjahti
Esitys: Kaurisjaosto nimeää jahtipäälliköt ja he kutsuvat seurueen jahtiin. Noudatetaan
hirvenmetsästyksen ohjetta vaatetuksesta.
Päätös: Hyväksytään esitetyn mukaisesti. Yhdyshenkilönä toimii Sampo Niemitalo.
11§

Hirviseurueen jahtipäällikkö ja varapäällikkö syksyllä 2016
Esitys: Merkitään tiedoksi, että jahtipäällikkönä toimii ryhmän 4. edustaja Eino Koskela,
varajahtipäällikkönä 5. ryhmästä, Tapio Heikkilä. Muut varapäälliköt ryhmänjohtajat ja
koiramiehet.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
12§
Jäsenmaksu ja liittymismaksu
Esitys: Todetaan tietoon saatetuksi, että talvikokouksessa on päätetty seuran liittymismaksuksi 500
€ ja jäsenmaksuksi 35 € vuodelle 2016. Alle 18- vuotiaille seuraan liittymismaksuksi 100 €.
Kannattajajäsen vuosi 100 €, kertakaikkinen 500 €, yhteisöjen vuosi 200 € ja yhteisöjen
kertakaikkinen 1000 €.
Päätös: Merkittiin tiedoksi jäsen- ja liittymismaksut.
13§
Hirviennakkomaksu
Esitys: Hirviennakkomaksu on 70 €.
Päätös: Hyväksytään hirviennakkomaksu 70 euroa.
14§
Peuran metsästys
Esitys: Peuralupia ei ole haettu.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
15§
Karhunmetsästys
Yhteislupa-alueelle on myönnetty 2 karhun poikkeuslupaa. Yhteislupa-alueen edustajat
kokoontuvat ja tekevät sopimuksen karhunmetsästykseen liittyvistä yksityiskohdista.
Vimpelin metsästysseuran kesäkokous on v. 2015 päättänyt seuraavaa
1. Karhun metsästykseen osallistuvan Vimpelin metsästysseuran jäsenen on osallistuttava
karhunmetsästyksestä pidettävään kokoukseen.
2. Metsästykseen osallistuvalla tulee olla VHF-puhelin
3. Metsästykseen osallistujan tulee hyväksyä luvansaajan laatimat ehdot omalla
allekirjoituksellaan.
4. Lihat jaetaan karhunmetsästykseen osallistuneiden kesken.
5. Karhujahtiin osallistuvat maksavat 20e osallistumismaksun seuran tilille ennen
metsästyksen aloittamista.
Lupa katetaan osallistumismaksuilla, ampuja ei maksa lupaa.
6. Koiramiehet / luvanhaltija sopivat keskenään koirien osallistumisesta jahtiin
Vimpelin metsästysseuran johtokunta on päättänyt kokouksessaan 12.7.2016:
Karhujahtiin osallistumismaksu tulee olla maksettuna 10.8. mennessä.
Yhdyshenkilönä karhujahdissa toimii Jari Lakaniemi ja varahenkilönä Tuomo Huopana.
Päätös: Hyväksytään esitetyn mukaisesti.
16§
Muut asiat:

Kettujahti
Sovittiin että kettujahdissa ketun tullessa Sääksjärven Metsästysseuran alueelta Vimpelin
metsästysseuran alueelle, voivat he jatkaa jahtia Vimpelin metsästysseuran alueella ja päin vastoin.
Riistakolmiolaskenta
Riistakolmiolaskenta järjestetään 25.7.2016 klo 7:00. Lähtö seuran majalta.
Laavupuut
Päätettiin että, seuran majan ympäristöstä hakataan puita laavunrakennuskäyttöön.
Vuokrasopimusten päivitys
Johtokunnan jäsenten voimin on kesän aikana tehty töitä vuokrasopimusten ajantasaistamiseksi.
Seuran 50-vuotisjuhla
Seuran 50-vuotisjuhla järjestetään 1.10.2016 yhteiskoululla.
50-vuotis historiikki
Historiikin hinta tulee olemaan jäsenmaksun yhteydessä 17 euroa /kirja (yhteensä 52 euroa).
Muutoin historiikkia myydään hintaan 25 euroa /kirja.
17§
Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:41

Puheenjohtaja:

Sihteeri:

Pöytäkirjan tarkastaja:

Pöytäkirjan tarkastaja:

