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Paikka

Pernun Erauspojat ry:n maja

1§

KOKOUKSEN AVAUS

PÖYTÄKIRJA

1(2)

Seuran puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
Läsnä 12 jäsentä (liite 1).
2§

KOKOUSTOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Kalervo Posio, sihteeriksi Anitta Posio, pöytäkirjan
tarkastajiksi Mauri Törmänen ja Eero Mustonen ja mahdollisen äänestyksen varalle ääntenlaskijoiksi
edellä valitut pöytäkirjan tarkastajat. Äänestystavaksi päätettiin käsiäänestys.

3§

LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (liite2).

4§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista (liite3).

5§

SÄÄNTÖJEN 10 §:N MÄÄRÄÄMÄT ASIAT
Päätettiin esittää, että ei aseteta seurakohtaisia rauhoituksia eikä rajoituksia, vaan kehotetaan jäseniä
noudattamaan Suomen Riistakeskuksen ja Posion riistanhoitoyhdistyksen suosituksia.
Vieraslupia myydään vain jäniksen metsästykseen 10€/kausi ja yhden erauspojan on oltava mukana
metsällä.
Kettuja ja supikoiria voi metsästää ilman vierasmaksun suorittamista, mutta yhden jäsenen on oltava
mukana metsällä ja tapporaha 25 EUR/eläin maksetaan jäsenelle
Sovittiin, että pienpedon käpälä on aina tuotava johtokunnan jäsenelle katkaisua varten.

6§

HIRVENMETSÄSTYKSEN JOHTAJAN VALINTA
Valittiin yksimielisesti Reijo Pitkänen hirvenmetsästyksen johtajaksi.
Ensimmäiseksi varajohtajaksi valittiin Mauri Törmänen ja muut varajohtajat ilmenevät liitteenä
olevasta listasta (liite 4) sekä Oma Riista-sivuilla.

7§

UUDET JÄSENHAKEMUKSET
Anne Pehkonen on jättänyt jäsenanomuksen. Tilan 14:9 kautta.
Yleinen kokous päätti yksimielisesti, että Anne Pehkonen hyväksytään seuran jäseneksi.

8§

METSÄSTYSMAIDEN VUOKRASOPIMUSASIAT
Suominen Riston poika ( Kyrönlahti Niko) on solminut uuden vuokrasopimuksen ja antaa
metsästysluvan seuraavalle tilalle:
Perä-Posio, tilan nimi Lehto, 81:2. Rajoitukset: Vain hirvenmetsästys sallittu.
Todettiin, että maiden omistussuhteiden muutoksista maanomistajat ovat itse velvoitettuja
ilmoittamaan seuran puheenjohtajalle.
Jokainen maanomistaja voi halutessaan päivittää voimassa olevan sopimuksensa ottamalla yhteyttä
seuran puheenjohtajaan Kalervo Posioon.

9§

RIISTAKOLMION LASKENTA
Riistakolmiolaskenta päätettiin suorittaa 30.7.2017.
Tulokset toimitetaan eteenpäin.

10§

YLEISTÄ METSÄSTYSASIAA
Hirvenmetsästyslupia on myönnetty 14+8 tämän hetken tiedon mukaan.
Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso alkaa lauantaina 2.9.2017 klo 07.00 Erauspoikien majalla.
Jakso päättyy 15.9. ja toinen jakso alkaa lokakuun toisena lauantaina 14.10.2017.
Johtokunta esittää, että yleinen kokous valtuuttaa hirviporukan tekemään kaikki päätökset koskien
tulevan syksyn hirven metsästyksen säännöstöä ja vaatii tekemään päätöksistään muistion.
Ensimmäisenä aamuna kaikki tulevat majalle, jonka jälkeen pyynnit vasta alkavat.
Pelloillekaan ei saa mennä ennen klo 07.00.
Päätettiin, että jokainen on velvollinen ilmoittamaan metsästyksenjohtajalle, Reijo Pitkäselle
osallistumisensa, mikäli ei pääse osallistumaan aloituspalaveriin 2.9.2017. Osallistumismaksut
maksetaan aloituspäivänä 2.9.
Hirviporukka päättää ensimmäisessä kokoontumisessa, miten sellaiset maavuokraajat,
jotka eivät ole hirviporukassa, otetaan huomioon.
Todettiin, että pitää olla tarkkana teiden pohjien ja ajourien kanssa ja aseen kanssa kulkiessa
moottoriajoneuvolla.
Metsästäjiä neuvotaan olemaan vaurioittamatta metsäteitä kelirikon aikana.

11§

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Miettisen Miika on pyytänyt, että hänen saksalaiset metsästyskaverinsa saavat osallistua
hirvenmetsästykseen syksyn aikana vastikkeetta. Esitys hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että kaikki
lain vaatimat luvat ovat heillä kunnossa.

12§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.
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