PÖYTÄKIRJA
PULKKILAN ERÄ RY:n syyskokouksesta 9.8.2018 klo 19.00 Siikalatvan kunnantalolla
1.

Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Pekka Ojanaho avasi kokouksen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ojanaho ja sihteeriksi Tomi Luonua.

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Vahvistetaan osanottajaluettelo.
Äänioikeutettujen lkm 24
Puheoikeutettujen lkm 26
Muut

5.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Räisänen ja Paavo Asikainen.

6.

Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7.

Uudet koejäsenet ja koejäseninä jatkavat jäsenet ja muut johtokunnan jäsenvalinnat
Uusia koejäseniä: Tamminen Timo. Koejäseninä jatkavat: Piilma Pauli, Viitanen Janne,
Seppä Risto ja Taskinen Jukka .
Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin: . Maanomistajajäseniksi hyväksyttiin: Vuorenmaa Heino.

8.

Todetaan jäsenyydestä luopuneet ja mahdollisesti erotetut jäsenet
Jäsenyydestä luopuneet: . Erotetut: Heinonen Jari, Murtomäki Viljo ja Viitanen Heimo.

9.

Todetaan jäsen- ja muut maksunsa maksaneet ja maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet
jäsenet: 161 varsinaista jäsentä, 329 maanomistajajäsentä ja 5 koejäsentä, kts jäsenrekisteri
Maksuvelvollisuutensa laiminlyöneet: Heinonen Jari, Murtomäki Viljo ja Viitanen Heimo.

10.

Yhdistyksen vierasoikeusjärjestelmä riistayksikkökiintiöineen alkavalle metsästyskaudelle,
sekä alkaneen metsästyskauden metsästyssäännöt.
Johtokunnan esitys:
Yhdistyksen jäsen voi lunastaa enintään 10 pienriistalupaa vieraalle. Pulkkilan erän jäsenen
pitää olla vieraan mukana. Kanalintusaalis pienentää jäsenen kiintiötä. Pienriistaluvan hinta
on 20€/vrk. Yhdistykseen kuulumattomille myydään vieraslupia Uljualle sorsastukseen 15 € /
vrk ja 50 € / kausi. Lupia myy K-Market Pulkkila, Uljuan kahvila(sorsaluvat Uljualle), Teuvo
Lemmetyinen. Luvan voi maksaa myös Pulkkilan Erän tilille FI4053620540005213
(viestikenttään teksti ”pienriistalupa” ja luvan lunastaja ja vieraan nimi).
Yhdistys noudattaa vuosikokouksen hyväksymiä hirvenmetsästyssääntöjä.
Kokouksen päätös: Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.

11.

Päätetään rauhoitusalueista, lajikohtaisista rauhoituksista ja rajoituksista sekä muista
mahdollisesti tarvittavista suojelutoimista.
Johtokunnan esitys:
Rauhoitusalueet: metsäkanalintuja koskien; Hyvösenneva ja kaikki viljelyksessä olevat pellot
reunapuineen, sekä Kiimamaa – Ollikkaanneva. Metsähallituksen Haapaveden lintuvesien ja
soiden suojelualueella metsästysoikeus ainoastaan hirvelle sekä vuosittain 20.9 alkaen
metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsätysoikeus. Kaikkea metsästystä koskien;
Vornassa Vornan sillalta Kestilän rajalle teitten välinen alue.
Metsäkanalintujen saaliskiintiö: 1 metso, 3 teertä, 2 pyytä, peltopyy ja metsäkana rauhoitettu.

Kauriin metsästys: Pyyntilupia on käytettävissä 2 kpl. Kyttäysmetsästäjän pitää ilmoittaa
metsästysaika ja –paikka ennen jahtia turvallisuuden vuoksi sekä kaurissaalis kylien
vastuuhenkilöille. Kyläalueiden vastuuhenkilöitä ovat Laakkolassa Heikki Yliklaavu
0405136590, Latvalla Tero Saarikoski 050-4362702, Pulkkilan kirkonkylällä Teuvo
Lemmetyinen 0456509504 ja Vornassa Arto Kansanoja 0400461197. Metsästäjien tulee
henkilökohtaisesti ilmoittaa saaliinsa myös riistakeskukselle seur. ohjeen mukaan:
Metsästysasetuksen (666/1993) 44 §:n mukaan metsästäjän on ilmoitettava Suomen
riistakeskukselle (aluetoimistolle) metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä
seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi. Ilmoitus
tehdään osoitteessa: http://riistaweb.riista.fi/kaurissaalis
Hirven metsästys: Hirvenmetsästys aloitetaan 13.10.
12.

Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3)
viikkoa ennen syyskokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

13.

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista kuitenkaan ei voida tehdä päätöstä.
Ei käsiteltäviä asioita.

14.

Tiedotuksia:
Seuran mestaruuskisat sunnuntaina 2.9 klo 11.00-14.00
Tureikon talkoot su 12.8 ja la 18.8
Hirvikokous su 23.9 klo 19.00
Kartat oma-riistassa. Reviiri-karttapalvelu käytössä myös.
Suurpetohavainnoista toivotaan ilmoituksia suurpetoyhdyshenkilöille.
Nuorten eräkerho jatkuu syksyllä.

15.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kokouksen puolesta
_________________
puh.joht.

_________________
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:
_______________________

_________________

