Eurajoen Metsästysseura ry
Kesäkokous 2020 pöytäkirja

Aika:
17.8.2019
klo 18.30
Paikka: Onsanpirtti
Läsnä: 27 henkilöä, osanottajaluettelo liitteenä (liite 1)
Kokouksen avaus
Hannu Kivikkola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
toimivat myös ääntenlaskijoina
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kivikkola.
Sihteeriksi valittiin Minttu Hietamäki.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Huhtanen ja Petri Lammila, jotka tarvittaessa toimivat
myös ääntenlaskijoina.

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu on ollut lehdissä seuraavasti: Raumalaisessa 5.8. ja LänsiSuomessa 6.8. eli yli viikkoa ennen kokousta; kokous on laillisesti kokoon kutsuttu.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista oli jaettu osanottajille ja se hyväksyttiin.

4. Rauhoitusalueiden määrääminen
Rauhoitusalueiksi hyväksyttiin seuraavat alueet:
1. Vuojoki: Vuojoen kartanoa ympäröivä kunnan alue
2. Lapijoki: Kuntorata, jota rajoittavat valtatie 8, Korpelan pelto, rautatie ja sähkölinja
3. Kirkonkylä: Kuntopolun sisällä oleva alue ja 200 m:n levyinen alue kuntopolun
ympäriltä
Lista maanvuokrasopimuksissa mainituista rasitteista (liite 2) jaettiin kokouksen
osallistujille.
Petri Lammila pyysi Antti Lammilan tilan perikunnan puolesta, että kyseisen tilan
maanvuokrasopimukseen sisällytetään, että maanomistaja pidättää metsästysoikeuden
itselleen tai nimeämälleen henkilölle. Vuokrasopimuksen päivityksestä sovitaan Markku
Walleniuksen kanssa.
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5. Vierasmaksu ja vierailukerrat
Hyväksyttiin johtokunnan esitys vierailumaksuista eli:
-

20 euroa/ kerta, vierailukertoja ei rajoiteta
Vierailumaksu on maksettava ennen metsästystä ja tosite on oltava mukana
metsästettäessä
Tositteesta tulee ilmetä sekä vierailijan että isännän nimi
Vierailija ampuu isäntänsä kiintiöstä
Luvanvaraisten riistaeläinten jahtiin (hirvi- ja peurajahdit) tuleva vierailija ilmoitetaan
pääjahtimestarille
Koiran kanssa peto-, hirvi- tai peurajahtiin osallistuvalta ei peritä maksua
Seurojen yhteisjahdeissa, kuten ilvesjahdit, ei vierasmaksua
Kävelemään saa tulla ilman maksua
Alle 18-vuotias metsästyskortin omaava saa metsästää ilmaiseksi metsästävän EMS:n
jäsenen seurassa (ei peura ja hirvi)
Haittalintujen hävittämisessä ei vierasmaksua

6. Rauhoitukset ja rajoitukset
Keskusteltiin rajoituksista ja kiintiöistä ja päätettiin seuraavaa:
-

Peltopyy on rauhoitettu
Lutanjärvi rauhoitetaan vesilinnustukselta 15.9. asti
Riistaeläimille julistetaan joulurauha metsäkirkossa 23.12. ja se kestää 26.12. loppuun
asti
Lavilan ja Kainuun peltoaukeilla luodikkometsästys kielletty paitsi
metsästyksenjohtajan luvalla kiinteältä ja turvalliselta kyttäyslavalta

Kaurisjahti:
- Kaurisjahtia ei rajoiteta
- Metsästäjä tekee ilmoituksen itse Omariistaan ja lisäksi toivotaan hänen välittävän
tiedon myös yhdysmies Riku Juholalle
- Muistutuksena, että rihlatulla aseella ammuttaessa pitää olla ampumakoe suoritettuna
- Turvallisuussyistä kaurista saa ampua luodikolla vain kyttäysjahdissa, muuten
haulikolla. Poikkeuksena jahtipäällikön johdolla järjestetyt peuran ja kauriin
seuruejahdit, niissä kaurista saa ampua myös luodikolla
Jäsenten osallistumisesta hirvi- ja peurajahteihin:
- Hirvi- ja peuraseuruemetsästys: maanomistaja- ja vuosikorttijäsen 1. vuosi ajomiehenä
ilman asetta
- Kytyltä saa ampua peuraa EMS:n kokeneen jäsenen (mentorin) opastuksella ja
valvonnassa. Sekä mentorilla, että oppilaalla pitää olla merkkiammunnat suoritettuna.
Ensimmäisenä vuotena ei ammuta hirveä!
- Hirvi- ja peuraseuruemetsästys: Maanomistaja- ja vuosikorttijäsenen on oltava
ajomiehenä yli puolet ensimmäisen jahtikauden jahtipäivistä ilman asetta. Jos sääntö
ei täyty, alkaa perehdytys seuraavana vuonna taas nollasta
Jousimetsästäjällä kaurista ja peuraa metsästäessä jousiampumakoe tulee olla
suoritettuna (+mentorisääntö).
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Pääjahtimestari:
Varalla:

Raimo Viljamaa
Riku-Matti Juhola

Suurpetojahtipäällikkö:
Varalla:

Raimo Viljamaa
Pentti Lähde

SRVA:

Raimo Viljamaa

Ampumaratavastaava:

Pasi Kaukkila

Petoyhdyshenkilö:

Tero Tamminen

7. Uuden monitoimitilan nimen valinta
Nimikilpailuun on voinut osallistua jäsenkortin mukana tulleella äänestyslipukkeella.
Nimiehdotuksia saatiin yhteensä 11 kpl, jotka esitettiin kokouksessa. Johtokunta esittää
nimeksi Hirvelää, jota on ehdotettu useampaan kertaan.
Kokous päätti valita nimeksi Hirvelä.

8. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen kesäkokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Ei muita asioita.

9. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä
Käytiin keskustelua varmoista riistalaukauksista ajojahdeissa. Peuran ampuminen liikkeeseen
tai pitkät ampumaetäisyydet lisäävät haavakkoriskiä ja useat kokeilulaukaukset myös lihan
hävikkiä. Aiheesta toivottiin keskustelua jahtipäälliköiden toimesta ja mahdollista ohjeistusta
peura- ja hirvijahteihin. Varsinaisia sääntöjä pidettiin vaikeina tulkita ja seurata.
Salametsästykseen puuttuminen todettiin tärkeäksi ja jokaisen velvollisuudeksi.
Seuruemetsästyksestä todettiin, että kun jahtiin ilmoittaudutaan, on suotavaa että siihen myös
osallistutaan aktiivisesti.
Puheenjohtaja kertoi Hirvelän kuulumisia. Talkoita on tänä kesänä tehty, pääosin pienissä
ryhmissä ja pariin kertaan isommalla porukalla. Väliseinät ja alakatot alkavat olla valmiit.
Seuraavana vuorossa on listoitusta, lakkausta ja maalausta, joiden jälkeen rappusten
tekeminen ja kalustus. Tavoite on että tilat ovat käytettävissä syyskuun alussa
peuranmetsästyksen alkaessa, ja että kaikki rakennustyöt valmistuvat tänä vuonna.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.30.
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Liitteet
Liite 1 Osanottajaluettelo
Liite 2 Maanvuokrasopimusten rasitteet

______________________
Hannu Kivikkola
Puheenjohtaja

_________________________
Minttu Hietamäki
Sihteeri

________________________
Petri Lammila
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Ville Huhtanen
Pöytäkirjantarkastaja

