Pyhä-Saukko ry

Pöytäkirja 24.2.2019

TALVIKOKOUS
Aika:
23.2.2019 klo 12:00
Paikka:
Pyhän Asteli
1)

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Mäenpää sihteeriksi Juha Rytilahti
pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Tervo ja Mika Kortelainen jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina

2)

Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3)

Hyväksytään työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista

4)

Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta
Käytiin läpi seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Tilit
hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin. Liite

5)

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Puheenjohtajan ei vaatinut hallitusta poistumaan ja ilman puheenvuoroja myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6)

Hyväksytään yhdistyksen uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden
kolmasosan (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen
kannalla
Koejäseniksi hyväksyttiin Jukka Kinnunen ja Jorma Rokka

7)

Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kivelä

8)

Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa Mika Kortelainen, Petri Puurula ja Pasi Alatalo
Hallitukseen valittiin Mika Kortelainen, Jukka Luukinen ja Arvo Pyhäjärvi

9)

Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnan-tarkastajan ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle
Tilintarkastajiksi valittiin Juhani Talvensaari ja Markku Uurtamo ja varalle Mikko
Hautamäki ja Jari Kiemunki

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintakaudelle, Liite
Keskusteltiin myös talkoomaksusta joka on 2 päivää tai 50,00 € maksu jotta pääsee
hirviporukkaan ja miten saadaan jäsenet osallistumaan talkoisiin.
Hirvenmetsästykseen on ilmoittauduttava viimeistään kesäkokouksessa
metsästyksenjohtajalle.
Jäsenen osallistuessa koulutuksiin voi seura osallistua kuluihin
Valtuutettiin hallitus organisoimaan kylmätilan rakentaminen.
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2019, koejäsen 50 € ja varsinainen jäsen 30 €.
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12) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta
kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja
kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta
Vuosimaksu 100 € ja kertamaksu 500 €

13) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
Käsiteltiin ja vahvistettiin, Liite
Keskusteltiin kylmiön rakentamisesta joka aloitetaan toukokuussa ja johon otetaan
tarjouksia kylmäkoneiden osalta.
Haetaan mahdollisesti myöhemmin elintarviketilaksi.

14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset
Ei erottamistapauksia
15) Valitaan metsästyksenjohtajat
Metsästyksenjohtajaksi valittiin Pasi Alatalo sekä varajohtajat, Liite

16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä rhy: n ja piirikokouksiin
Hallitus valitsee edustajat ko. kokouksiin.

17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme
viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
Ei asioita
18) Päätetään muille tahoille tehtävistä esityksistä
Ei esityksiä
19) Riistanhoitoyhdistyksen kuulumiset
Juha Rytilahti kertoi Rhy: n ajankohtaisista asioista, mm valtion rahoitus rhy:lle
.
muuttuu tänä vuonna.
20) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.
Ei asioita
21) Kokouksen päättäminen / Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00

_______________ ___/__ 2018

_____________________
puheenjohtaja

_______________________
sihteeri

________________________

_______________________

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pyhä-Saukko ry Metsästysseura

TOIMINTAKERTOMUS

vuodelta 2018
(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

Metsästysalueet

Pelkosenniemen kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Mikko Kivelä (jäsen)
Pasi Alatalo
Juha Rytilahti
Tarja Kallio
Veikko Niskala
Petri Puurula
Mika Kortelainen

Sihteeri/ Rahastonhoitaja
Tilintarkastajat
(varalla)

Pertti Severinkangas
Juhani Talvensaari
Jari Kiemunki

Markku Uurtamo
Mikko Hautamäki

Johtokunta piti 4 kokousta sekä vuosikokous helmikuussa ja kesäkokous elokuussa
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jäsenmäärä oli 186 joista jäsenmaksun suorittaneita n. 100 henkilöä.
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä n. 11269 ha ja muun riistan metsästyksessä 10939 ha
Kiinteistöt ja niiden huolto
LAHTIVAJA: Lahtivajalle asennettiin kuumavesivaraaja ja tehtiin pieniä kunnostustöitä. Vesitutkimus
tehtiin.
Kota ja tulipaikka Saukkoaavalla.

Muuta (jaostot, ym.)
Hirvitornien ja passipaikkojen huolto korjaus ja rakentaminen. Polttopuun teko tulipaikoille.
Ampumajaosto: järjestetty 1 kerran ammuntaharjoituksia.

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan
suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Pienpetojen pyynti kannustimena pyyntiraha, Kettu ja supikoira 20 €, näätä ja minkki 10 €.
Pyyntirahaa maksettiin 200 €. näätä, 10 kettua, 0 supikoira ja 0minkkiä.
Nuolukiveiä leviteltiin noin 50 kpl
Riistapeltoja 3 kpl n. 3,0 ha

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen
tilasta)

Mairivaaran Riistakolmion laskenta talvi- / kesälaskenta

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Hirven metsästys saalis 20 + 14
luvat 20+14
Hirvenmetsästys koirapyyntinä
Vierasluvat Jäniksen, metsäkanalintujen ja hirvelle

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

rhy:n järjestämä ampumakilpailu rhy:n ampumaradalla

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

.käytetty koiria näyttelyissä ja kokeissa. Jäseniä käynyt tuomarina haukkukokeissa. Annettu maita kokeiden
käyttöön.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

osallistuttiin rhy:n järjestämiin tilaisuuksiin

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Hirvipeijaiset lokakuussa Huttu-Uulassa, hirvenlihan huutokauppa ja arvontaa.
Pilkkikilpailut huhtikuussa.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä, viirit: saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset)

LISÄTIETOJA

RIISTANHOITO

Riistan ruokintapaikkoja

TILASTO-OSA

metsäkanalinnut,
kpl

peltokanalinnut,
kpl

hirvi, kpl

jänikset, kpl

20+14

pienet hirvieläimet, kpl
muuta, mitä?
_________, kpl

vesilinnut, kpl
muuta, mitä?
_____________, kpl

Ruokinnassa käytettiin
vilja, kg

rehukaali, kg

50
500

rehurapsi, kg

keinorehu, kg

suola, kg

juurekset, kg

heinä, kg
muuta, mitä?
1000 _________, kg

metsäriista,
kohdetta

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

Elinympäristöjen parantaminen
vesilinnut,
kohdetta

Pesimäpönttöjä maastossa

Riistapeltoja

telkkä, kpl

muita, kpl

kohdetta, kpl

yhteensä, ha

peltopyy, kpl

vesilintuja,
kpl

muita, mitä?
________, kpl

Riistaa istutettiin
fasaani, kpl

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:
hetitappavat
10
loukut, kpl
raudat, kpl
jalkanarut, kpl
5
HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl
RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä)
hirvien
maalaskenta
hirvien
lentolaskenta
vesilintujen
pistelaskenta

ha
ha
ha

henk.

riistakolmioita
kesä

kpl

henk.

riistakolmioita
talvi

kpl

muita laskentoja,
mitä? __________

henk.

5 varishäkki, kpl

1
henk.
henk.

1

ha

6

henk.

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)
Mitä rajoituksia käytettin (rasti)
alueellisia□ lajikohtaisia □
ajallisia □
kiintiöitä X
Koskivat lajeja (rasti, jos on)
metso X
teeri
pyy □
riekko □
□ muu, mikä? _____________
Metsästyksen vartijoita, henk.
Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl

Pyyntiluvanvarainen metsästys
hirvi
pyyntilupia
saalis

v.h.-peura

metsäkauris

muu ___________

muu __________

muu________

20+14
20+14

MPUMATOIMINTA
Seuralla ampumaratoja (rasti) haulikko
Seura järjesti kilpailuja, kpl
haulikko

□

hirvi
hirvi

□

luodikko
luodikko

□

□

5

10

MÄYRÄ
VILLISIKA
METSÄHANHI
MERIHANHI
HAAPANA
TAVIT
SINISORSA
JOUHISORSA
LAPASORSA

PUNASOTKA
TUKKASOTKA
HAAHKA
ALLI
TELKKÄ
KOSKELOT
PYY
RIEKKO
TEERI

muu, mikä? _______________

eräpolku

KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl)
Seura järjesti koul.- neuv.til.
nuoriso-, koululaistil.
peijaiset, suhdet.
SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl5
METSÄJÄNIS
RUSAKKO
PIISAMI
KETTU
SUPIKOIRA
KÄRPPÄ
MINKKI
HILLERI
NÄÄTÄ

muu_________

20

1

pilkki

1

muita

METSO
PELTOPYY
FASAANI
NOKIKANA
LEHTOKURPPA
SEPELKYYHKY
LOKIT
VARISLINNUT
______________

5

PYHÄ-SAUKKO RY
TALOUSSUUNNITELMA

v 2019

Tulot

Menot

Hirvi myynti + peijaiset
jäsenmaksut
vierasluvat
Talkoomaksu

4000
2400
200
400

€
€
€
€
€

kaatoluvat
hirventaljat
Rahoitustarve

2500
200
3000

€
€
€

12700

€

Yhteensä

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
Jäsen- ja vierasluvat sekä hirvenlihan
myynti, huutokauppa peijaisissa ja
suoramyynti.

Hallinto
Hirviluvat
peijaiset
lihankäsittely
pientarvike
ampumarata
Kiinteistönkulut
Riistanhoito
Kaluston hankinta
Kilpailut
kylmiö
Mairivaaran auraus
Muut hankinnat
Talousohjelma
Yhteensä

350
2500
800
300
500
100
650
800
400
400
16000
500
1350
500
25150

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2019
YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Jäseniä 186, Sääntöjen määräämät kokoukset, Talvikokous helmikuussa ja kesäkokous elokuussa.
Maanvuokraajia 104 kpl ja 11269 ha
Lahtivajan muuttaminen ilmoitetuksi elintarviketilaksi.
Kylmiön rakentaminen

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten p yynti, pöntötys, ruokinnan
suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Riistapeltoja 3 paikkaa n. 3,0 ha
Nuolukivet hirville ,
Pienpetojen pyynti: kannustimena pyyntiraha, kettu ja supikoira 20 € näätä ja minkki 10 €, Tapporaha maksetaan
vain seuran alueelta pyydetyistä pienpedoista

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen
tilasta)

Riistakolmion laskenta vuosittain: talvi- ja kesälaskenta

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Hirvenmetsästys: Osallistutaan yhteisluvanhakuun. Ajometsästyksenä ja Koiralla metsästys
Talkootyönä tehdään ja huolletaan/ rakennetaan passipaikkoja ampumatorneja
Vieraslupia myydään jäniksen ja hirven ja metsäkanalintujen pyyntiin.
Ehto hirvijahtiin: Talkootyössä käynti 2 päivää tai talkoomaksu 50 €. Hirvenpyytäjä ilmoittautuu hirvenpyyntiin
kesäkokoukseen mennessä Hirvenpyynnin johtajalle
Karhun metsästyksessä lähdetään mukaan Pelkosenniemellä metsästysseurojen väliseen yhteislupaan.
Järjestetään karhunmetsästys elo-syyskuussa ,pyritään järjestämään, havaintojen perusteella.

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

RHY:n ampumaradalla harjoitusammuntoja ja kilpailut.
Osallistutaan rhy:n järjestämään hirvenammuntakilpailuun.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Koirakokeisiin Hirvi, kanalintu ja jäniskilpailuihin luovutetaan koemaastoja. tarvittaessa oppaat ja tuomarit ko
kilpailuihin.. Haetaan kokeita. Seura liittyy tarvittaessa muihin järjestöihin

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

Osallistutaan lihankäsittely, metsästys- ja riista-alan koulutuksiin.
Osallistutaan rhy:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Huhtikuu jäsentenväliset pilkkikilpailut
kesällä ampumakilpailut/harjoitukset
Syys-lokakuussa järjestetään hirvipeijaiset.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi jäsen 70 vuotta täytettyään, vapautetaan jäsenmaksusta.

LISÄTIETOJA
Talkoojaosto: Vetäjät Arvo Pyhäjärvi, Petri Puurula ja varalla Markku Kallio

Talonmies: Eino Kortelainen varalle Mika Kortelainen
Ampuma: Markku Kallio ja Pasi Alatalo Kennel: Tarja Kallio Riistanhoito : Juha Rytilahti
Pilkkikilpailut: puheenjohtaja , hallitus jakaa muut toiminnat

