
Paalijärven-Teerinevan-Luoma-ahon Metsästysseura ry

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Sääntömääräinen Kesäkokous, Hirvikämppä Maisterintie 78,  8.8.2021

1. Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja Markku Sillanpää avasi kokouksen klo 13.00. Sihteerinä toimii Juho

Hämäläinen

2. Yleisiä asioita

Puheenjohtaja esitteli yleisiä asioita.

mm. Dreever koe 15.10, 21.10.2021, alueet ilmoitetaan myöhemmin

Koppelohaukut 21.8 la, rauhoitetaan Teerineva, Honkakangas, Kiveläntie välinen alue.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat

tarvittaessa ääntenlaskijoina

Puheenjohtajaksi valittiin: Ehdotettu Markku Sillanpää. Valittu.

Sihteeriksi valittiin: Ehdotettu Juho Hämäläinen. Valittu.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: Joensuu Oskari, Turja Juha

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettu laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu ollut vähintään 7 pv ennen kokousta

paikallislehdessä. Ilmoitus ollut Torstai lehdessä 2 viikkoa ennen. Ilmoitus myös Facebookissa ja

kotisivuilla. Paikallaolijoita XX  henkilöä.

5. Valittujen uusien jäsenten esittäminen

Paula Heikkilä, Tarmo Niemi.

6. Saaliskiintiöt

Esitetty Metson rauhoitusta. Kannattamattomana raukeaa. Sama ehdotettu koppelolle. Raukeaa

kannattamattomana.

Ehdotettu 1 Metso, 3 teertä, 3 pyytä. Hyväksytty.

Kaurismetsästys. Kauris viimevuotiseen malliin. Esitetty kevätpukkijahtia. Kannatettu yksimielisesti.

Ehdotetu 1 kauris / jäsen. Kevätpukki lasketaan tähän. Ilmoitus Vainionpäälle kaadosta.

Porukkajahdissa ei ole kiintiötä.

Valkohäntäpeuran metsästys. Jyrki Toivonen on johtaja. Peura vapaasti metsästettävissä.

Peurakokous järjestetään myöhemmin. Ampuja maksaa kaatomaksun ja pitää lihansa. Seuralla 6

lupaa.
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Fasaanin kiintiöt. 1 kukko / jäsen.

7. Rauhoitusalueet

Puheenjohtaja pyysi välttämään metsästystä “Joensuun Hannun” alueella.

Rauhoitus alueet Kiiskisellä on kaikki rauhoitettu kanalinnuilta. Hasapakassa on rauhoitettu tai

vuokraamatta sairaan purosta neljäntien risteykseen juoperin puoli tien varressa, sekä

turvetuotanto alueet kanalinnuilta. Pitämälammilla on merkit rauhoitus alueista. Hauta-ahon

Alisaan maat rannassa on rauhoitettu. Hintsan linjaa Kalliojärvelle siitä  Ojajärveen ja Suvitietä

Kaartusentielle siitä Hintsaan.

8. Sääntömuutokset

Käydään läpi sääntömuutokset, jotka käsitelty myös edellisessä yleisessä kokouksessa.

Käydään vielä läpi 4$ pykälän muutoksia. (Johtokunnan kokous 25.4.2021, kohdat 4.4.6.1-4.4.6.4)

Hallitus esittää: “Uusi asukas mikäli asunut seuran alueella vähintään kolme vuotta” , muutettaisiin

“Uusi asukas mikäli asunut seuran alueella vähintään kolme vuotta, hallitus voi kuitenkin poiketa

tästä säännöstä.”  → HYVÄKSYTÄÄN.

Hallitus esittää: ”Maanomistaja vapautetaan jäsenmaksusta ja liittymismaksusta, mikäli hänellä on

vuokrasopimus seuralle vähintään 5ha alueesta. Hallitus voi harkintansa mukaan poiketa

kyseisestä.”   → HYVÄKSYTÄÄN.

Hallitus esittää:  “Maanvuokraajan ja seuran jäsenen sukulaiset ovat tervetulleita seuraan.

Hallituksella on harkinnan mukaan mahdollisuus poiketa säännöstä.” → Arto Männistö esittää, että

pidetään entisellään teksti. Äännestetään käsiäänestyksellä. Hallituksen esitykselle: 22 ääntä, Arton

esitykselle: 8 ääntä. 5 tyhjää ääntä.

Arto Männistö esittää toisen esityksen: “Seuran jäseneksi voidaan valita seuran jäsenen puoliso,

heidän lapsensa ja lapsenlapsensa ja heidän puolisonsa, sekä jäsenen sisaret.” Äänestetään

käsiäänestyksellä. Arton esityksen puolesta: 13, Hallituksen esityksen puolesta: 21, tyhjiä: 1.

Hallituksen esitys:  “Maanvuokraajan ja seuran jäsenen sukulaiset ovat tervetulleita seuraan.

Hallituksella on harkinnan mukaan mahdollisuus poiketa säännöstä.” → HYVÄKSYTÄÄN.

Hallitus esittää lisättäväksi 4$ pykälän loppuun: “Hallituksella on mahdollisuus poiketa edellä

mainituista kohdista” -->Hallituksen esitys HYVÄKSYTÄÄN.

9. Muita asioita

Jyrki Toivonen kertoi RHY:n tarpeen saada talkooväkeä paremmin tilaisuuksiin.

Ammunnanvalvojakoulutus alkaa ensi keväänä, johon toivotaan osallistujia. Pari ilmoittautui.



Paalijärven-Teerinevan-Luoma-ahon Metsästysseura ry

10. Päätetään kokous klo 14.15

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

__________________________________ __________________________________

Markku Sillanpää Juho Hämäläinen

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

__________________________________ __________________________________

Oskari Joensuu Juha Turja


