Pomarkun Metsästysseura ry
Vuosikokous pöytäkirja
Aika

28.1.2012

Paikka

Kunnantalo valtuustosali

Läsnä

27 osallistujaa

(lyhennetty ja tiivistetty PK)

klo 9.00

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Hän totesi jahtien olevan
hyvällä mallilla, peuroja on vielä kaatamatta. Hirvilupia jäi käyttämättä, mutta jäävä kanta on
sopiva.
Kokouksen puheenjohtaja Pekka Vanhatalo ja sihteeri Jouko Velhonoja.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, ilmoitus Satakunnan Kansassa La
21.1.2012.
Pöytäkirjan tarkastajat Asko Lammi ja Kauko Rajamäki, jotka toimivat myös äänten
laskijoina.
Hyväksyttiin esityslista
Sihteeri esitti seuran toimintakertomuksen vuodelta 2011.
Esitettiin tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta ja
hyväksyttiin tilit sekä vahvistettiin tilinpäätös.
Myönnettiin tili ja vastuuvapaus johtokunnalle ja tilintekijöille v 2011.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Pekka Vanhatalo vuodeksi 2012
Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Aimo Lehtonen ja Mikko Katava, valittiin uudelleen.
Muut jäsenet Voitto Lehtonen,Timo Kytölaakso, Jyrki Mäkelä ja Kauko Lehtonen
Valittiin toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä, Erkki Kallio ja Jarmo Saunajoki,
varalle Tauno Halme ja Juhani Laitila.
Vahvistettiin toiminta ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa vuotta varten
Hyväksyttiin toimintasuunnitelmassa oleva tulo ja menoarvio
Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus: Pomarkkulainen maanomistaja ja entinen
pomarkkulainen, jolla on omistuksessaan maata Pomarkussa, pääsee 40 ha:lla ilman
liittymismaksua, hyvitys 12,5 € ha, siis 30 ha:lla liittymismaksu on 125 €. Pomarkkulaisen
maattoman liittymismaksu on 500 €. Entinen Pomarkkulainen, sääntöjen mukaan
saavuttanut metsästäjän iän (15v) Pomarkussa asuessaan, liittymismaksu on 600€. Vävy tai
miniä, joka on vieraspaikkakuntalainen pääsee seuraan, jos tilasta on käyttämättä maata
hänen hyväkseen. Uusi maanomistaja on velvollinen vuokraamaan maansa seuralle kaiken
riistan metsästykseen, jos hän sanoo maansa irti, hän luonnollisesti eroaa seurasta.
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 40€ vuodelle 2012, jäsenmaksua korotetaan 10 € jos maksu
suoritetaan kyseisenä vuonna heinäkuun viimeisen päivän jälkeen.
Vapaajäseneksi pääsyn ehdot, vapaajäseneksi pääsee kun on 65 vuotta ikää ja 30 vuotta
seurassa.
Jaostot ja toimikunnat:
Kilpailu ja ampumaratatoimikunta pj Kauko Lehtonen, muut Kauko Rajamäki, Sauli
Setälä, Voitto Lehtonen, Pentti Vanhatalo, Jouko Kiilholma, Pekka Vanhatalo, Jarkko
Huhtala, Antti Aappola, Timo Kiilholma, Vesa Vanhatuuna, Ari Mäensivu, Mikko Katava.
Simo Koskela, Jyrki Mäkelä ja Jouko Velhonoja.
Maanvuokraustoimikunta, jäsenet pj Jyrki Mäkelä, muut Mikko Katava, Pekka Vanhatalo,

Matti Särkijärvi, Juhani Vettenniemi, Keijo Kiviniemi, Jouko Kiilholma, Jouko Aappola,
Heimo Leppäniemi ja johtokunnan jäsenet.
Kenneltoimikunta, pj Antti Aappola, muut Juhani Koskinen, Hannu Särkijärvi, Väinö
Mäkelä, Jyrki Mäkelä, Voitto Lehtonen, Kauko Grönholm, Jari Vettenniemi, Jussi
Leppäniemi ja Jouko Kiilholma.
Riistanhoitotoimikunta, keskusta pj. Osmo Tuominen, muut Olavi Lepistö, Eino Katava,
Aulis Salmio, Jarmo Salmio, Mikko Katava, Mika Tuominen, Ville Viljanen, Teemu
Isoviita, Juha Lindgren ja Eemeli Lehtonen. Tuuna pj. Jouko Kiilholma, muut Hannu
Särkijärvi, Timo Kiilholma, Santeri Tuulensuu, Janne Mäkelä, Juho Mäkelä ja Keijo
Kiviniemi.
Yhdistyksen uudet jäsenet, Niiniviita Jani, Koskinen Kimmo, Jokihaara Marko, Ratala Antti
Vuosivieraskortti, kortista tehtiin uusi päätös. Uusia vuosivieraita ei valittu.
RHY:n kokouksessa 9.2 valitaan hallitukseen jäseniä, hallituksessa Pekka Vanhatalo, varalla
Aimo Lehtonen, Mikko Katava, varalla Jyrki Mäkelä. SML piirikokousedustajaksi valittiin
Pekka Vanhatalo.
Päätettiin että toimialueen RHY:lle esitetään suositus, että jouluaatto, Joulupäivä ja
Tapaninpäivä olisivat yleisiä rauhoituspäiviä. Rauhoitus koskisi koko RHY:n aluetta.
Metsästyksen johtajaksi valittiin Voitto Lehtonen, varajohtaja ja Tuunajärven johtaja Antti
Kiilholma, Voitto nimeää muut varajohtajat.
Esitetään haettavaksi 20 ja 20 hirvilupaa, Voittolle valtuudet hoitaa.
Esitetään haettavaksi 15 ja 15 peuralupaa.
Hirvieläinjahtiin aikovien on käytävä ampumassa Paukkulassa 3 kertaa sinä vuonna kun
aikoo hirvieläinjahtiin, ennen jahdin alkua jahtiin hyväksytyllä aseella. Ammunnoista on
kaksi kertaa käytävä ampumassa oman seuran kilpailukalenterissa mainituissa
harjoituksissa, kilpailuissa tai hirviammuntakokeissa, jotka ovat oman seuran valvomia.
Vaikka hirviammuntakokeen korttia ei saisikaan, käy se yhdestä ammuntakerrasta. Kolmas
kerta on aseen kohdistaminen, jolloin ammutaan 100:lta metriltä vähintään 8:n osuma.
Tähän aseen kohdistamiseen on varattu kaksi kilpailukalenterissa mainittua lauantaita,
kuitenkin ennen hirvieläinkokousta. Aseen kohdistamisen 100:lta metriltä voi myös suorittaa
Kauko Lehtosen valvonnassa keskiviikkoisin, ko. kohdistamisista veloitetaan 5 Euroa.
Henkilökohtaisesti on kohdistettava ne aseet, joilla aikoo hirvieläinjahtiin. Jos on ampunut
ko. vuonna muualla hirvikokeen hyväksyttävästi ja esittää kortin käy se yhdestä
ammuntakerrasta. Ammunnan ja kohdistamisen laiminlyönti johtaa hirvieläinporukasta
poistamiseen. Ampumaradalle lista 11 vuoden hirvieläinryhmästä, johon merkitään
vaadittavat 2 ammuntakertaa sekä kohdistus, varataan lisätilaa uusille ryhmän jäsenille.
Listaan varataan tila hirvikokouksessa tehtävää riistanhoitomaksun, seuran jäsenmaksun,
ampumakokeen voimassaolon, sekä perittävien maksujen merkintää varten.
Jäsenmaksun eräpäivä, 31.7.2012 hirvijahtiin aikovan on suoritettava maksu siihen
mennessä. Jokaisen jäsenen on palautettava riistakorttinsa joulukuun loppuun mennessä, tai
maksettava sakkoa 10 €.
Vaveluodon, Sulkkimajan, ampumaradan ja hirvisuulien isännät. Vaveluoto Veikko
Grönholm, Sulkkimaja Sami Tuomola, ampumarata Kauko Lehtonen, haulikkorata Simo
Koskela, hirvisuulit Aulis Salmio ja Jouko Kiilholma.
Jäsenen osallistuttava 2 kertaa talkoisiin vuoden aikana. Riistakortissa ilmoitetaan mm.
talkoot, jokaisen itse huolehdittava. Talkoot ilmoitetaan paikallislehdissä (Luoteisväylä,
Kankaanpään seutu) yhdistystoimintaa palstalla.
Luettelot vuokramaista pitää kaikkien metsästävien jäsenten hankkia. Luettelo saatavissa
Jyrki Mäkelältä ennen metsästyskauden alkua, tiedot saa myös sähköpostilla tilattuna. Myös
karttatuloste laminoitu A3 tuloste 5 € ja A4 tuloste 3 €.

Vaveluodon käyttömaksuksi vahvistettiin 20 € vuorokausi, varaukset tehtävä 5 vuorokautta
ennen mökille menoa, mökin voi vuokrata viikoksi kerrallaan maksu 90 € viikko, jos varaat
viikoksi maksat myös viikon vuokran. Majalle pääsee vuokravuorokautta edeltäneenä
päivänä. Sovittava aika isännän kanssa, avain haettava isännältä ja sihteeriltä. Sulkkimajalla
on maksu 10€ vuorokausi, 45 € viikko ja samat säännöt kuin Vaveluodossakin. Molenpien
majojen vuokran joutuu maksamaan, jos ei ilmoita peruutuksesta ajoissa. Vuokraaja
velvoitettiin huolehtimaan majojen siivouksesta, sekä huolehtimaan, että tehdyt roskat
tuodaan pois. Vuokraaja on korvausvelvollinen, jos hänen jäljiltään joudutaan majoja
siivoamaan, tai korjaamaan vahinkoja, mitä on aiheutettu.
Kiinteistöt, Ampumarata, Sulkkimaja ja Vaveluoto, korjaus ja rakennustarpeet, kustannukset
ja määrärahojen hyväksyminen. Hyväksyttiin määrärahat korjauksiin.
Päätettiin, että seuran isäntäpäivät pidetään Hakalinnassa La 17.11.
Kenneltoimikunnalle myönnettiin avustus toimintaa varten.
Kolmiolaskenta suoritetaan Rajamäki-Jauhoperä hoitaa Jorma Inberg, KorvenrantaRajamäki Voitto Lehtonen, Korvenranta-Jauhoperä Aimo Lehtonen. Peltokolmio Pekka
Vanhatalo.
Majavan pyyntilupia anotaan 22 kpl syksy 2012 - kevät 2013. Jäsenten toivotaan
osallistuvan majavan patojen purkutalkoisiin.
Kilpailutoimintaa jatketaan vanhan mukaan, samoin koululaisten ammuntaharrastusta ja
koulutusta. Kauko Lehtonen ja Jyrki Mäkelä valvovat koulun yhteyshenkilö Jarkko Laitila.
Päätettiin, että kaikilta vapaajäseniltä peritään lehtimaksu Jahti lehdestä, jos ei maksa niin ei
lehteä.
Muut mahdolliset esille tulevat asiat:
Koulutusta ampumaradan hirviammuntalaitteiston käyttöön, Kauko Lehtonen kouluttaa
keskiviikkoammuntojen yhteydessä.
Haetaan varislupa keväälle.
Hirvijahdista poissaolot, jokaisen pitää itse hoitaa merkinnät.
Inhottu Lassila Velho hanke 16.2.2012 Lassila Ms talo, klo17.
Sihteerille haetaan seuraajaa
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30

