HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY

HMY:n kesäkokous Varepirtillä to 8.7.2021 klo 18:40

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo: 18:45
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Esitetään ja valitaan puheenjohtaksi Joni Jääskeläinen, sihteeri Jukka Tapanainen
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi
4. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Ojala ja Veikko Kauppila,
ääntenlaskijoiksi samat henkilöt.
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6. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien kaikkea riistaa turvallisuuden vuoksi tieltä, tielle ja
tien yli ampuminen on kielletty. Kielto koskisi myös Martinniemen vanhaa
ratapenkkaa. (Asemakylän ja Martinniemen välinen entinen Rauma-Repolan sahan
ratapohja, jossa on hiittisuora hevosille ja liikuntamahdollisuudet myös hiihtäjille,
moottorikelkkailijoille ja lenkkeilijöille.)

Seuran sivuilla löytyy Reviiri-kartta, josta löytyy ajantasaiset rajoitusalueet.
Omariistaa ei voi käyttää pienriista-alueiden rajaukseen, koska ei löydy rajapintaa,
pitäisi tehdä manuaalisesti, johon ei riitä resurssit.
Omariistaa käytetään vain hirvialueiden osalta, kunnes Reviiri ja Omariista toimii
yhteen.
- kesäkokous hyväksyy esityksen
8.Vesilinnun metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että vesilinnun metsästysaika on asetuksen mukainen
Turvallisuuden vuoksi kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rautatien länsipuolella
olevilla vesialueilla vesilinnun metsästyksessä.
Ajantasaiset metsästys- ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelmasta.

- kesäkokous hyväksyy esityksen

9.Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta kiintiöitä.

- kesäkokous hyväksyy esityksen
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10. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet

Ajantasaiset metsästys- ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelmasta.

Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 10.8.
Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö metsästykseen ei olisi
luvallista ennen puintia ilman maanomistajan lupaa.
Kesäkokous esittää että lisätään: Samoin ruokintaan tulee olla maanomistajan lupa
-kesäkokous hyväksyy esityksen

11.Pienriistan rauhoitusalueet
Ajantasaiset rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelman kartasta.

-kesäkokous hyväksyy esityksen
12.Jäniksen metsästys ja rauhoitusalueet

Ajantasaiset metsästys-ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelmasta.
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen mukaisesti. Ajavien koirien
kouluttaminen olisi sallittua ko. alueilla ilman asetta.

- kesäkokous hyväksyy esityksen
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13.Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukaista ja ilman rajoituksia.

- kesäkokous hyväksyy esityksen

14.Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä metsästettäisiin asetusten mukaisesti, mutta ajat
tarkistettaisiin samoiksi naapuriseurojen kanssa. Metson osalta johtokunta esittää, että
metsästys on mahdollista jos naapuriseurat aloittavat metsästyksen. Tällöin
johtokunta edellyttää, että saaliskiintiöt ja metsästysajat ovat yhteneväiset
naapuriseurojen kanssa. Koppelon ja riekon metsästyksen johtokunta esittää
rauhoitettavaksi kokonaan. Turvallisuuden vuoksi kielletään kiväärin käyttö rautatien
länsipuolella linnun metsästyksessä. Koirien koulutus sallittaisiin ilman asetta
rauhoitetuilla alueilla niille, joilla on metsästysoikeus yhdistyksen maihin.
Huomattavaa on, että koirien kouluttaminen on sallittua vain asetuksen määrittämissä
rajoissa.
Ajantasaiset metsästys- ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelmasta.

-kesäkokous hyväksyy esityksen

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY

15. Saaliskiintiöt

- jänis
asetuksen mukainen, 5kpl/metsästäjä/kausi, Rusakko-ei kiintiötä.

- sorsalinnut
asetuksen mukainen, ei kiintiötä.
- kyyhky
asetuksen mukainen, ei kiintiötä

- metsäkanalinnut
Teeri, metso: 3 teertä + 1 metso, yhteensä 4 metsäkanalintua/metsästäjä/kausi.
Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu. Teerelle yhden linnun päiväkiintiö.
Pyylle ei kiintiötä.

- ketun ja supin metsästys
asetuksen mukaan, ei kiintiötä (huom, supi on nykyään vieraslaji, ei vaadi lupia)
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- kauriin metsästys
asetuksen mukaisesti
johtokunta esittää että pyydetään 20 aikaista ja 10 vasaa.
Kauriin kevätpyynti:
5 aikaista, em. kiintiöstä
kaurisjahtiin ilmoittauduttava elokuun 31. mennessä Mikko Kuosmaselle.
porukan vetäjä ylläpitää ja päivittää saalistilannetta jahtikauden aikana. (esim.
Watsappi-rinki)

- fasaani
asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- Ilves
Yhteispyyntinä HMY-KMS-JMS mikäli järjestetään.

- kesäkokous hyväksyy esitykset
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16.Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla seuran jäsenillä on oikeus lunastaa vieraslupa
kolmena päivänä sorsalintujen (merenranta-alueille) sekä jäniksen metsästykseen
1.11. alkaen. Oman seuran alueella asuville ( ei jäsenille) johtokunta esittää
myytäväksi sorsastukseen kausilupia 100 €/kausi merenranta-alueille.

Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8.2018 klo 12:00 – 24:00 30 €. Muulloin
päiväluvan hinnaksi johtokunta esittää 20 €. Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on
oltava johtokunnan esityksen mukaan isäntä mukana. Luvan voi maksaa
verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa tositteeksi.
Viestikentässä tulee olla jahtipäivä ja jahdissa mukana olevan seuran jäsenen nimi
mainittuna.

Kyyhkynpyynti, esitetään että otettaisiin sama käytäntö kuin sorsanpyynnissä.
Aloituspäivä 10.8. klo: 0:00 , luvanhinta 30e
muulloin päiväluvan hinta 20e
Seuran jäsenellä on oikeus lunastaa vieraslupa (ei jäsen) kolmena päivänä kyyhkyn
pyyntiin.
Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava isäntä (seuran jäsen) mukana. Luvan
voi maksaa verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa
tositteeksi

seuran jäsenellä on oikeus käyttää ilman maksua vieraita supin, ketun ja minkin
pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet.
- kesäkokous hyväksyy esityksen
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- kesäkokous esittää että vierasluvan hankintaan seuraavaa mallia:
vieraslupa maksetaan nettipankissa, viitteeseen kirjataan päivämäärä ja isännän nimi.
maksettu kuitti tulee olla mukana jahdissa Näin ollen vieraslupien myyjiä ei enää
tarvita erikseen. Seuran sivuilla metsästys-osiosta löytyy tarkemmat ajantasaiset
ohjeet ja tiedot.

- kesäkokous hyväksyy esityksen
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17. Hirvenpyynti

- johtokunta esittää 1 porukkaa hirven pyyntiin.
-ehdotetaan että pyydetään enintään 5 hirveä.
-peijaiset: johtokunta selvittää syksyn aikana eri vaihtoehtoja, esim Vareputaalla
järjestettävänä tapahtumana (soppatykki yms), HUOM; kuitenkin koronatilanne
huomioiden.

- kesäkokous hyväksyy esityksen

18. Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:
- 23.8.2021 mennessä halukkaat ilmoittautuvat sihteerille SÄHKÖPOSTILLA!

- 29.8.2021 Hirvikokous klo 18.00 Varepirtillä.
- kesäkokous hyväksyy esityksen
19. Hirvijahdin aloittaminen
johtokunta esittää että aloitetaan jahti, kun koirapyynti alkaa. (2.10.2021)
-kesäkokous hyväksyy esityksen
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20. Koemaastoanomusten käsittely
ks liitteet.
-kesäkokous hyväksyy esitykset
21. Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti.
- kesäkokous hyväksyy esityksen
22. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää.

- kesäkokous hyväksyy esitykset
23. Muut esille tulevat asiat
23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo: 19:33

