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1§ Kokouksen avaus
Sihteeri avasi kokouksen klo.19.26.
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marko Hyvärinen ja kokouksen sihteeriksi Esa Laine.
3§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Kari ja Arja Harvilahti.
4§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus





Kokousilmoitukset:
Kotiseutu-uutiset 16.7.2020
Karjalainen 15.7.2020
Seuran Facebook ja www-sivut 13.7.2020

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5§ Seuran sääntömuutoksen hyväksyntä


2§: Seuran kokouskutsujen lähettäminen
Aiemmin ollut maininta Kotiseutu-uutisten käytöstä ilmoituskanavana. Nyt muutettu
muotoon ”yleisen kokouksen hyväksymä ilmoituskanava”. Jatkossa kokouskutsut lähetetään
Karjalaiseen ja seuran Facebook – ja www-sivuille.



4§: Jäsenyydestä päättäminen ja koejäsenyys
Aiemmin ollut käytössä suora jäsenyys seuraan hyväksymisen yhteydessä. Nyt jäsenet
valitaan ensin koejäseniksi, jonka jälkeen heidät hyväksytään varsinaisiksi jäseniksi.



muut sääntöpäivitykset varsinaisiin sääntöihin sekä metsästyssääntöön
Muut päivitykset koskivat sanamuotoja ja päivittyneen lainsäädännön vaatimia päivityksiä,
ei varsinaista asiasisältöä.
Sääntömuutoksista ja niiden hyväksymisestä keskusteltiin. Kokous päätti hyväksyä yksimielisesti
varsinaisiin sääntöihin tulevat päivitykset.
-metsästyssäännön liitteen kohdasta lunastuspisteet: Vesa Vaakanainen ehdotti siirtymistä
takaisin 1e per piste entisen syyskokouspäätöksen 2e per piste sijaan. Asiasta äänestettiin.
Metsästyssäännön muuttamiseen tarvitaan yleisen kokouksen 2/3 enemmistön tuen.
2 ääntä 2 euron esitykselle
18 ääntä 1 euron esitykselle.
Vesa Vaakanaisen esitys hyväksyttiin. Jatkossa lunastuspisteen hinta on 1e per piste.
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6§ Metsästysajat- ja lajit


Johtokunnan esitys: Valtakunnalliset metsästysajat, poikkeuksena Joulupäivä ja -aatto, jotka
rauhoitetaan. Metsähanhi vain seuran jäsenille, 1 hanhi/metsästäjä.
-esitettiin metsähanhen kiintiön poistamisesta seuran vuokramailla ja vieraan mukaan ottamisesta
vierasmaksulla 10e.
-esitettiin myös kiintiön poistamista mutta metsästyksen sallimista vain jäsenille.
Asiasta äänestettiin.
Johtokunnan alkuperäinen esitys: 10 ääntä
Kiintiön poisto ja vieras mukaan: 4 ääntä
Kiintiön poisto ja vain jäsenille: 8 ääntä
Johtokunnan esitys valittiin äänestyksen jälkeen.

7§ Rauhoitusalueet


Johtokunnan esitys:

 Vesilinnut:


Kari Hartikaisen rannasta Järveläisen rantaan (kylän edustan vesialue), molemmat mukaan
lukien. Myös piisamin ampuminen ko. alueella kielletty.

 Pienriista :


Jaakko Räsäsen maat. (Laukunlammen ympäristö) 426-410-47-27.



Sysmäjoen nurmet : Leppilammentie- Sysmäjoki- Ristonkankaantien ja Kaationtie sisään jäävä
alue rauhoitettu metsäkanalintujen osalta.



Viinijärven kylän alue: Järveläisen ranta- Simolantie- Kuopiontie- Ristonkankaantie (Kangas)tie yleiseen uimarantaan sisään jäävä alue.



Paljakan alueella vältetään häiriötä mahd. koirakokeiden aikana, jolloin merkinnät teiden
varsilla

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
www.taipaleenera.com
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8§ Metsäkauriin metsästyksen säännöstö


Saa metsästää seuratasolla, mikäli maanvuokraus kaikelle riistalle. Mikäli maanomistaja ei salli
kauriin metsästystä, asia kirjattava maanvuokrasopimukseen. Jahtiin lähdettäessä varmistettava,
että kauriin ampuminen vuokratulla maalla on vuokranantajan osalta sallittua, jotta hyvät välit
maanomistajiin pysyvät. OmaRiistassa löytyy kaurismaat.

-Johtokunta esittää kauriin rauhoittamista tulevalle metsästysvuodelle. Rauhoituksesta päätetään erikseen
vuosittain.
-Kokouksessa esitettiin myös kauriin vapaata metsästystä.
Asiasta äänestettiin.
Johtokunnan esitys: 17 ääntä
metsästyksen vapautus: 6 ääntä
Johtokunnan esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

9§ Riistakiintiöt


Jänis: -5 pistettä, ei kiintiöitä, jäsenmaksulla ilman pisteitä 1 jänis



rusakko, ei pistemenetyksiä



Teeri: -20 pistettä, enintään 2 teertä / syksy



Metso: -40 pistettä, enintään 1 metso / syksy



Kauris: -40 pistettä, enintään 1 kauris /syksy - tältä syksyltä rauhoitettu
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

10§ Metsästysalueet ja maanvuokra-jaoston toiminta


Seuran maat löytyvät OmaRiistasta. OmaRiistassa löytyy alueiden koodit, jotka voi lisätä gpsohjelmiin ja näin saadaan seuran alueet maastokartoille näkyville. Seuran alueita päivitetään
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edelleen.

11§ Metsästyksenvalvonta


Johtokunta ehdottaa seuran alueita pidettäväksi riistanhoitoyhdistyksen valvontaiskuissa mukana.
-Johtokunnan esitystä kannatettu. Jäseniä edellytetään pitämään mukanaan asianmukaiset
dokumentit metsästyksen aikana.

12§ Tuhoeläinpyynti


Johtokunnan esitys: - Tuhoeläinpyynnissä vieras jäsenen mukana maksutta.
-



Esitystä kannatettu ja hyväksytty.

Pienpetokilpailu
-31.8 mennessä ilmoitukset saaliista sihteerille, seura palkitsee kolme parasta ja arvotaan
arvontapalkinto kaikkien osallistujien kesken. Palkitsemisen ja arvonnan suorittaa johtokunta.



varislintujen ja harmaalokin pistekiintiön päivitys: aiemmin 1p per lintu, jatkossa 2p per lintu.



Majavan pyytäjälle 20 toimintapistettä.

13§ Uusien jäsenten valinta
-Mika Pesonen, Muuttanut seuran maille ja hänen palstansa on vuokrattuna seuralle. Koejäsenyys
hyväksyttiin.
- Jarkko Hyvärinen, asuu seuran alueella. Koejäsenyys hyväksyttiin.
- Martti Saatsin jäsenhakemus hylättiin, sillä seuran säännöt eivät mahdollista hänen
hakemuksensa puoltamista. Hän ei asu paikkakunnalla eikä itse tai hänen perheenjäsenensä omista maita
seuran alueilla.

www.taipaleenera.com

TAIPALEEN ERÄ RY

PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS

2.8.2020

14§ Muut asiat


Talkoot radalla ja majalla, Ampumakilpailut
-talkoot päätetty toisessa kokouksessa, kilpailuita ei järjestetä, koska koronavirus-uhka
hankaloittaa tasavertaista kilpailutoimintaa eikä halukkuutta tai aikaa kilpailuiden järjestämiseen
ole.



seura osallistuu karhujahtiin, Markku Pisto toimii yhteyshenkilönä. Jahtiin haluavat lähettävät
hänelle yhteystietonsa.

15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.43.
Kokouksen puolesta

Marko Hyvärinen

Esa laine

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen merkinnät kokouksen kulun mukaisiksi
Viinijärvellä ______/______ 2019

Kari Harvilahti

www.taipaleenera.com

Arja Harvilahti

