Pomarkun Metsästysseura ry Kesäkokous 8.8.2015 Ampumarata Paukkula klo 13.00,
kokouksessa 24 osallistujaa. Puheenjohtaja Pekka Vanhatalo.
Seuran jäsenten ja heidän vieraidensa metsästysoikeus: Seuran jäsenet saavat metsästää
metsästyslain, metsästysasetuksen ja seuran sääntöjen puitteissa. Vuosikokouksen päätöksellä
seuran jäsenten on hankittava luettelo vuokramaista. Luettelosta käy ilmi mihin metsästykseen maa
on vuokrattu. Uudet vuokrasopimukset pitää mahdollisuuksien mukaan tehdä kaikelle riistalle ja
myös seuran jäsenten omat maat pitää vuokrata kaikelle riistalle ja toistaiseksi voimassaoleviksi.
Vieraskortti ja maksut: Jäsen saa tuoda vieraakseen metsästäjän 6 kertaa a 5 € kerta.
Todistettavasti vain kettujahtiin osallistujalta ei peritä vierasmaksua.Vieraan ampuma riista
vähennetään jäsenen kiintiöstä, vieraskortteja saa johtokunnan jäseniltä.
Lintujen metsästys: Jäsen saa ampua kolme urosteertä ja yhden urosmetson, metsästyskauden
aikana, naarasteeri ja naarasmetso ovat rauhoitettuja, pyyssä ei rajoitusta. Tarkista metsästysaika
ja rajoitukset riista.fi sivuilta, edelliset kiintiöt ovat seuran omia. Metsähanhi, kokonaan
rauhoitettu.
Jäniksen metsästys: Jäniksiä saa seuran jäsen metsästää metsästyskauden aikana vapaasti ilman
saaliskiintiötä. Jänis ja rusakkokanta on seuran alueella hyvä.
Kauriin metsästys: Kevätpukki on rauhoitettu muuten saa metsästää vapaasti, kaadoista ilmoitus
Suomen riistakeskus Satakuntaan. Lisäksi kaato on ilmoitettava viimeistään seuraavana päivänä
Voitto Lehtoselle, Pekka Vanhatalolle tai Jouko Velhonojalle. Ilmoittamatta jättäminen käsitellään
salametsästyksenä.
Rauhoitusalueet: Isonsuon valtion alue, Honkakoskella alue tie 23 - Kankaanpään raja Kynäsjärvi kalattoman ojan suuhun – Santahuhta – Jokihaara tie väliin jäävä alue. Pienpedot eivät
kuulu rauhoituksen piiriin.
Rauhoituspäivät: Rauhoituspäivät seuran vuosikokouksen päätöksellä Jouluaatto, Joulupäivä ja
Tapaninpäivä, loukkuja ei tarvitse laukaista joulun ajaksi.
Uudet jäsenet: seuraan hyväksyttiin 2 uutta jäsentä.
Vuosivieraat: Hyväksyttiin 1 uusi vuosivieras.
Koirakokokeet, koemaastot: Myönnetty koemaasto noutajien metsästyskokeelle Riuttansalmelle
3-4.10. Seuran alueella on koe hirvikoirille 12.9, keskuspaikka Noormarkku järj. yhteistyössä
Erämiesten kanssa. Piirinmestaruus linnunhaukkukoe 26.9, keskuspaikka Tuunajärven
monitoimitalo. Seuran alue on mahdollisesti osana SM kettukokeen aluetta, ajankohta ei ole vielä
selvillä.
Pienpetokampanja: Kampanja jatkuu, alkaa 1 elokuuta ja päättyy huhtikuun loppuun. Saaliit
tarkastaa Mikko Katava, Kauko Grönholm ja Aimo Lehtonen.
Kolmiolaskenta: Suoritettu 1.8, Laaksonen Martti ja Inberg Jorma, Rajamäki – Kortelammi.
Lehtonen Aimo ja Raine Lehtonen, Haanpää – Kortelammi. Kauko Grönholm, Haanpää –
Rajamäki.
Ampumarataan liittyvät asiat: Uusi rata asennettu, talkoot 185 suoritusta 2-8 h kerta. Yhteinen
tuntimääräarvio n. 750.
Radan käyttökorvaus kiväärirata, vieraat seurat 50 € ilta ampujamäärästä riippumatta, 5 € ilta
henkilö yksinään. Seuran ulkopuoliselle voidaan myöntää johtokunnan päätöksellä vuosittainen
lupa osallistua seuran harjoituksiin ja kilpailuihin 50 € vuosimaksulla, lisäksi normaalit
kilpailumaksut. Haulikkoradalla 3 € kierros, nuoret 2,5 €, ulkopuoliset 4 € ja jos oma ilta vieraille
ammunnan valvojalle 20 € matkakorvaus. Pistoolirataa 50 € ilta, valvojiksi kysytään Jukka
Kanervaa ja pistooliampujia.

Vesilinnustus Längelmäen kalastuskunnan alueella: Metsästys alkaa kalastuskunnan alueella

20.8. Längelmäen kalastuskunnan alueelle ensimmäisenä vesilintujen metsästyspäivänä jäsen ei saa
tuoda vierasta metsästäjää. Vieraan tuonti sallitaan kaikkina muina päivinä a'10 € päivä, ei vaikuta
vieraskorttikiintiöön. Inhotulle Längelmäen kalastuskunnan lupaa ei enää tarvitse ostaa sorsastusta
varten. Kynäsjärvelle pitää ostaa kalastuslupa sorsastusta varten, vanha käytäntö. Lupia myyvät
JariVettenniemi, Risto Perttula.
Muut esille tulevat asiat:
•

Peijaiset 14.11, Hakalinna klo 19

•

Nuolukivien sijoitus, vältetään sijoittamista siten että aiheuttaa hirvieläineten kulkemista
valtateden yli.

•

Väriltään erikoisia kyyhkyjä ei saa ampua, ovat kirjekyyhkyjä.

•

Kannanhoidollinen karhujahti, PoMs mukana, päällikkö Antti Kiilholma, sijainen Jyrki
Mäkelä.

•

Hirviluvat saatu anottuina.

•

Hirvikokous pe 4.9 klo 18.00 kunnantalo, papereiden tarkastus klo 17.00 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.

