KOKOUKSEN 18.8.2018 PÖYTÄKIRJA
Aika:	18.8.2018 klo 9:00
Läsnä	Läsnä 21 osallistujaa. Liite osallistujista.
Paikka:	Toimitalo
	 	Kokouksen avaus;
	Seuran puheenjohtaja Pertti Koski avasi kokouksen.
	 	Valittiin kokouksen toimihenkilöt
		- puheenjohtajaksi Pertti Koski
     		- sihteeriksi Jouko Niikkonen
		- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa; Ilkka Kytönen Mauno Kokkila, jotka 			toimivat myös ääntenlaskijoina.
	 	Kokouksen laillisuus; 
		Kokous todettiin lailliseksi päätösvaltaiseksi.
	 	Kokouksen asialistan hyväksyminen;
		Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
	    	Päätettiin riistan metsästys ajoista;
		- Metsästys ajat ovat valtakunnalliset.
	Rauhoitusajat
		-Rauhoitusajat valtakunnalliset.
	Rauhoitusalueista
		Rauhoitusalueiksi päätettiin; 
		- Mauno Parkkisenniemen sopimukseen ehtona Taivalperänlammen länsipää + 		vaajalampi vesilinnun metsästykseltä.  
		- Arvo Auvorannan tilan maat Lusmingintien länsipuolella ja Lusmingintien eteläpuoli 		Koppelonpurosta Jaakkolan Hannuntietä seuran rajaan asti. 
		- Lusmingintien pohjoispuoli Rantalantila 67:10 rajasta itään seuran rajalle asti sekä 		Riepulanniemi. 
		- Kemilän kyläalue idässä Määtäspuro-Takasuon sähkölinja-sähkölinja länsireuna – 		Naamankajärvi. 
		- Erkkolanniemi länsiosa-Lämsänkyläntie – Jokilahti -  Kuusamojärvi – Kaihlaniemi – 		Kaihlalahti – Lämsänkyläntie – Mustajärvi. Kaihlapuro – Lämsänkyläntie länsipäähän 		seuran rajalle saakka. 
		- Isoniemi – Kiviniemi (Iijärvi).
	      	Päätetään jäsenten metsästyksestä seuran alueella ja siihen liittyen saaliskiintiöstä;
		- 3 lintua, joista 1 metsolintu. Jäniksellä ei ole kiintiötä.
	      	Päätetään vieraiden metsästyksestä seuran alueella ja vieraslupien myynnistä;
		- Vesilinnun metsästykseen 10 € / vrk, 20 € / vko, 30 € / kausi; 
		- Jänis 10 € / vrk, 30 € / vko ja 100 € / kausi; 
		- metsäkanalinnut jäsenen mukana; yksi vieras 25 € / vrk jäsenen kiintiöllä; 
		- karhu jäsenen mukana vieras 25 € / vrk. 
		- Ulkopuolisille pienpetojen pyytäjälle 25 € / kausi.
	      	Päätettiin vuosikorttimaksun suuruudesta;
		- Vuosikorttimaksuksi päätettiin jäsenmaksu kaksinkertaisena eli 50 euroa.
		- Vuosikorttianomuksen hyväksyttiin seuraaville; Katja Litjo, Mauri Riihiaho, Pasi 		Maaninka, Harri Sarkkinen, Teija Pesonen, Arttu Pesonen ja Osmo Pohjola.
	       	Päätettiin suurpetojen (karhu, susi, ilves) metsästyksestä seuran alueella;
		- Suurpetojen johdetut yhteisjahdit lohkon puitteissa sallitaan. 
		- Kielletään 1.10 - 13.10 hirvikoirien koulutus ja karhun metsästys - poislukien lohkon 		yhteisjahdit - seuran alueella.
		- Hakijalta edellytetään ennakkoilmoitusta luvan hakemisesta ja metsästyksen 		aloittamisesta seuran puheenjohtajalle ja hirviporukan johtajalle. 
		- Jäsenillä etuoikeus jahtiin, mutta siihen voi ulkopuolisetkin osallistua.  
		- Huomioitava kohdassa 7 myytävät vierasluvat. 
		- Nimilista ampujista ilmoitetaan poliisille. 
		- Poistoluvat, karhu: kallo ja siitinluu kuuluvat ampujalle, kaatomaksu 50 € seuralle.
	 	Päätettiin rautahaulien käytöstä seuran alueella;
 		- rautahaulien käytö kielletään seuran alueilla.
	 	Yhdistyksestä erotettavat jäsenet ja uudet metsästysvuokrasopimukset sekä jäsenanomukset;
		Erotettavat jäsenet; 
		- Kivelä Reijo, tila Rno 305-407-25-30 Marjovaara 59,6 ha
		-Piiroinen Antti, tila Rno 16:24 Vaihtoalanko 56,44 ha. Piiroinen Elina, Piiroinen 
		Eemil ja Piiroinen Aatu
		-Hyytiä Aimo, tila Rno 16:6 Alanko 

Uudet metsästysvuokrasopimukset ja jäsenanomukset;
	- MY Lehmijoki Ossi, Mikko ja Miikka, tila Rno 305-407-25-30 Marjovaara 59,6 ha
	Uudeksi jäseneksi Mikko Lehmijoki
	- Honka Hannu, tila Rno 305-407-72-14-M601 Erkkola Halmelammin palsta 17,0 ha
	- Pesonen Irma, tila Rno 19:28 Vainio 8,2 ha ja tila Rno 55:16 Hietala 7,4 ha jäseneksi 	Esko Peltoniemi
	- Aaltonen Yrjö Juhani, tila Rno 305-407-16-24 Vaihtoalanko 56 ha, jäseneksi 	Aaltonen Yrjö
	- Pohjola Osmo, tila Rno 16:25 Alanko 7,0 ha ja tila Rno 16:10 Kaihlaranta 1,0 ha           
	 	KMKS:n anomus syksyn metsästyskoirakoe alueista;
		Yhteyshenkilö on Eero Halonen. 
		- Linnunhaukku kokeet  1.9.2018
		- Hirvenhaukkukokeet  22.9.2018 (Pölkkyhirven haukut)
		- Ajokokeet 30.9. 24.11 8.12. 2018 ja 16.2.2019
		- Kanakoirakokeet 1.10 ja 3.10.2018
		- Ketunajo kokeet 3.11.2018
	 	Metsästyksen valvonnan järjestäminen seuran alueella;
		Metsästyksen valvontaa suoritetaan seuran alueella.
	 	Muut asiat;
		- Hirvenmetsästyksen turvallisuuspalaveri kaikille hirvenmetsästykseen osallistuville 		12.10 klo 18.00 toimitalolla.
		- Seuralle on myönnetty hirvilupia 18 aikuista hirveä ja 6 vasaa.
		- Hirviporukkaan on ilmoittautunut 42 jäsentä.
	 	Kokouksen päättäminen;
		Kokous päätettiin klo 10.45



Pertti Koski			Jouko Niikkonen
puheenjohtaja			sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat




