ALA-OUNASJOEN ERÄSTÄJÄT
Pöytäkirja seuran sääntömääräisestä syyskokouksesta 2019
Aika: 19.08.2019, Alkaen klo 18:00, Paikka: Seuran toimitalo
1.Puheenjohtaja Timo Eskelinen avasi kokouksen. Samassa yhteydessä luovutettiin seuran
pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle Pekka Ylikunnarille muistolahjaksi erikoistaottu damaskiteräinen
steriloitu hirventeurastuspuukko ja tilaustyönä oikeaan mittaan ja -terävävyyskulmaan sorvattu karttakeppi
seuraajien ojentamista varten.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Eskelinen ja sihteeriksi Heikki Ruokanen.
3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Vahvistettiin kokouksen osanottajaluettelo, 32 henkilöä, kaikki ääni- ja puhevaltaisia. (Liite 1.)
5. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juhani Ojala ja Kari Tuisku.
6. Todettiin uudet koejäsenet ja muut johtokunnan tekemät jäsenvalinnat: Uusia jäseniä tästä edespäin
valittaessa, heiltä edellytetään seuran jäsenhakemuskaavakkeen täyttämistä ja allekirjoittamista.
7. Todettiin jäsenyydestä luopuneet henkilöt, joita oli 7 henkilöä. Erotettuja jäseniä ei ole ollut.
8. Todettiin, että jäsen- ym. maksujen ja velvollisuuksien laiminlyöntejä ei ole ollut.
9. Vahvistettiin: vierasoikeusjärjestelmä ja riistayksikkökiintiöt, sekä alkaneen metsästyskauden metsästyskäytännöt seuraavasti:
9.1. Päätettiin myydä vieraslupia seuran jäsenen mukana olevalle vieraalle vain jäniksen pyyntiin ja
hintaan 10 € /vrk. Mutta esim. jos joku AOE:n hirviseurueeseen kuulumaton, asianmukaiset luvat omaava
seuran jäsen haluaa tilapäisesti käydä hirviporukan vieraana metsällä, se on mahdollista ja maksutonta.
Luonnollisesti ilman oikeutta lihaosuuteen.
9.2. Päätettiin suositella kanalintukiintiöksi seuran maille 3 kpl kanalintua (teeri/metso).
9.3. Päätettiin pitää seuran hirvenmetsästyssääntö ennallaan.
9.4. Päätettiin seuran hyväksi menevien hirvien määräksi 3 aikuista ja 1 vasa. Seuran osuudeksi yhteisluvan lupakiintiöstä todettiin kaikkiaan 23 kpl aikuista ja 15 kpl vasan lupaa, siten että jahdin alussa on
käytössä 16 kpl aikuisen ja 11 kpl vasan lupaa. Lupapankkiin seuralle jää vielä 7 kpl aikuisen ja 4 kpl
vasan kaatolupaa, joiden käytöstä yhteislupakokous päättää syksyn mittaan.
9.5. Päätettiin pitää seuran hirvipeijaiset la 28.9.2019.
9.6. Päätettiin metsästyskoirien koulutuksesta seuran mailla, että toimitaan metsästyslain mukaisesti.
9.7.Päätettiin, että petoeläinten metsästyksessä on tarpeen muistaa ja toimia metsästysvuokrasopimusten
mukaisesti. Uusia metsästysvuokrasopimuksia tehtäessä on syytä pyrkiä ottamaan aina mukaan maininta
ainakin petoeläinten metsästyksestä.
10. Päätettiin riistan rauhoituksista, että koska seuran maista jo huomattava osa on rauhoitettu muulta kuin
hirven metsästykseltä ja koska metsäkanalintukanta näyttäisi olevan hiukan noususuhdanteessa, niin
kiintiösuositusten lisäksi muita rauhoitustoimia ei ole tarpeen tehdä.
11. Muita vähintään 3 viikkoa ennen syyskokousta johtokunnalle tehtyjä kirjallisia esityksiä ei todettu.
12. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä; kohdassa keskusteltiin
Fincredible -nimisen yhtiön tekemästä yhteistyötarjouksesta maksullisen hirvenmetsästyksen
käynnistämisestä Erästäjien kanssa. Todettiin että jo seuran nykyiset metsästysvuokrasopimukset rajoittavat
seuran osallistumista kyseiseen toimintaan, puhumattakaan muista käytännön rajoituksista.
Rovaniemellä 21.8.2019
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