Eurajoen Metsästysseura ry
Kesäkokous 2021 pöytäkirja

Aika: 17.8.2021 klo 18.30
Paikka: Onsanpirtti
Läsnä: 43 henkilöä, osallistujaluettelo 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 Hanna Elo ja Sari Tyykilä, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todettiin, että kokouskutsu on ollut lehdissä seuraavasti: Raumalaisessa 4.8. ja LänsiSuomessa 5.8. 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.
Jokainen metsästäjä on velvollinen tarkistamaan reviiristä, mitä rauhoituksia alueella on sillä
hetkellä voimassa.

5. Vierasmaksu ja vierailukerrat
Hyväksyttiin vierailumaksuista seuraavaa:
-

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
Supin metsästämisessä ei vierasmaksua sillä edellytyksellä, että seuran jäsen on
mukana

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

Peltopyy on rauhoitettu
Lutanjärvi rauhoitetaan vesilinnustukselta 15.9. asti
Riistaeläimille julistetaan joulurauha 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 ja seuran
neljä ampumakertaa 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.
- Liittymisestä hirvi- tai peuraseurueeseen peritään uudelta jäseneltä seuralle
kertaluonteisesti 100 euron maksu. Vanhoilta seurueiden jäseniltä ei peritä maksua.
Seurueet voivat päättää lisäksi omista mahdollisista liittymismaksuistaan.
Jousimetsästäjällä kaurista ja peuraa metsästäessä jousiampumakoe tulee olla
suoritettuna (+mentorisääntö).
Pääjahtimestari:
Varalla:

Raimo Viljamaa
Riku-Matti Juhola

Suurpetojahtipäällikkö:
Varalla:

Raimo Viljamaa
Pentti Lähde

Eurajoen Metsästysseura ry
SRVA:

Raimo Viljamaa

Ampumaratavastaava:

Pasi Kaukkila

Petoyhdyshenkilö: Tero Tamminen

7. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme
viikkoa ennen kesäkokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Vuosikokous velvoitti hallitusta tekemään kesäkokoukseen esityksen siitä, kuinka
ohjeistetaan jahteja, joihin kutsutaan EMS ulkopuoleisia seurueita. Hallitus on laatinut
jäseniltään saamiensa ehdotusten pohjalta ohjeistuksen, jota vierasjahtien järjestämisessä
ehdotetaan noudatettavan (liite 3). Ehdotus luettiin kokouksessa.
Kokous päätti tehdä seuraavat muutokset ohjeistukseen ja sen jälkeen hyväksyä sen:
- Jahtiin osallistuvalla vieraalla tulee olla mukanaan yhteydenpitoväline
- Nimi ”koiramies” vaihdetaan nimeen ”koiranohjaaja” ja ”passimies” nimeen ”passissa
olija”
8. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä
päätöstä
Tällä hetkellä kolari/SRVA-toiminnassa samoilla ryhmillä on ollut aina samat kuukaudet joka
vuosi. Ehdotettiin, että kuukausia voisi kierrättää.
Hirvi- ja peuraseurueiden jäsenten tulee suorittaa neljä ampumakertaa. Osa uusistakin
ampujista on pyytänyt ampua samalla ampumakerralla useamman kerran samana päivänä.
Osalla asia on saattanut liittyä siihen, että alkukesästä on ollut epätietoisuutta, vaaditaanko
ammuntoja korona-aikana vai ei. Ampumatoimikunnan vetäjä on huomannut saman
ilmiön ja jatkaa asian käsittelyä ampumatoimikunnassa. Harjoituksen tärkeyttä pitäisi
korostaa uusilla ja vanhoilla.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.50.

Liitteet
Liite 1 Osallistujaottajaluettelo
Liite 2 Maanvuokrasopimusten rasitteet
Liite 3 Ohjeistus vierasjahtien järjestämisestä

______________________
Hannu Kivikkola
Puheenjohtaja

_________________________
Minttu Hietamäki
Sihteeri

________________________
Hanna Elo
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Sari Tyykilä
Pöytäkirjantarkastaja

