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44 §
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
45 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen sekä
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsee
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten
Juha Seurujärven ja Ari Lohinivan sekä hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

46 §
Talous- ja toimintakatsaus
Taloudenhoitajan ja toiminnanohjaajan raportit.

47 §
Syksyn hirvijahdin väliraportti
Pyyntiviikon 44 jälkeen ( 3.11 ) kaatotilanne on hyvä.
Aikuisista hirvistä on kaadettu 1000 kpl. ( 82 % ) ja vasoista 590 kpl. ( 72 % ).
Alueellisesti kaatotilanne on myös kattava koko yhdistyksen alueella.
Naaras- / urossuhde on myös pysynyt hyvänä.
Naarasosuus on tällä hetkellä 36 % kaadetuista aikuista hirvistä.
Liitteenä tiedot kaatotilanteesta.
Johtokunta merkitsi tilanteen tiedoksi.

48 §
Eräkoulun käynnistäminen
Yhdistyksen yhtenä tehtävänä on koulutustoiminnan järjestäminen.
Yhdistys on perinteisesti kouluttanut tulevia metsästäjiä ja metsästysharrastuksessa jo
pidemmälle ehtineitä metsästäjiä eriasteisilla kursseilla ja toiminnallisilla
tapahtumapäivillä.
Koulutustoiminta on niveltynyt myös peruskoulujen järjestämiin opintoviikkoihin.
Käyttäjien puolelta on kuitenkin usein esitetty, että yhdistys järjestäisi
laajempipohjaista ja yksilöidympää harrastukseen liittyvää yhtenäistä koulutusta, joka
olisi käyttäjien tiedossa heti vuoden alussa.
Tällöin mm. varautuminen osallistujille tapahtumiin olisi järjestettävissä helpommin ja
myös tilaisuuksiin saataisiin järjestäjän puolelta enemmän osallistujia.
Eräkoulun yhtenä tavoitteena on syventää metsästäjätutkintokoulutuksessa opittuja
tietoja ja taitoja teorian ja ennen kaikkea käytännön osalta.
Eräkoulussa käsiteltävät asiat olisivat jokainen omia kokonaisuuksiaan, josta käyttäjät
voisivat valita itselleen soveltuvan aihekokonaisuuden.
Yhteistyökumppaneita koulun toiminnan käytännön järjestämiseen tarvitaan monelta eri
taholta. Näistä mainittakoon metsästysseurat, metsästäjäliitto, metsähallitus, koulut ja
jne.
Kustannukset koulusta jakaantuisivat osallistujien, yhteistyökumppaneiden ja
yhdistyksen kesken.

Eräkoulun opintojaksot voisivat olla seuraavia:
1. Metsästäjätutkintokoulutuksen täydentäminen
Ampuma-aseet
- ampuma-aseet, patruunat sekä niiden valinta
- ohjattu käytännön harjoittelu ampumaradalla
- ampuma-aseen turvallinen käsittely
- käytännön ampumataito
Teoriaosuus ja käytäntö.
Käytännön erätaidot
- lajituntemus ( riistakolmiot )
- liikkuminen metsässä ( suunnistus, kartat, gps. )
- leirityminen ( tulenteko, yöpyminen )
- pukeutuminen ja muu varustautuminen
Teoriaosuus ja käytäntö.

2. Pienpetopyyntikoulutus eri alueilla
- pyyntitavat
- pyyntilaitteiden omatoiminen valmistaminen
- saaliin käsittely ja jalostaminen
Teoriaosuus ja käytäntö .

3. Erityistaidot
- metsästyksenvartijan kurssi
- ampumakokeen valvojan kurssi
- suurriistan pyytäminen
- saaliin ja lihan käsittely
- ensiapukoulutus
- metsästysseuratoiminta
- kenneltoiminta

Päätös:
Johtokunta päätti käynnistää esitetyn koulutustapahtuman.
Toiminnanohjaaja valmistelee asiaa tammikuun kokoukselle, jossa käsitellään
toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2003.

49 §
Toimintakalenteri vuodelle 2003
Johtokunnan on valmisteltava tulevaa vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelma,
jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.
Ennen varsinaisten suunnitelmien laatimista on johtokunnan syytä käydä
periaatteellinen keskustelu toiminnan painopisteistä ja pääperiaatteista, joiden
perusteella lopullinen suunnitelma voidaan laatia.
Toiminnanohjaaja on valmistellut alustavasti vuoden 2003 tapahtumakalenterin, joka
on seuraava:
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Päätös:
Johtokunta hyväksyi toimintakalenterin esitetyssä muodossa.

50 §
Tiedotusasiat
Riistan- ja kalantutkimus
- suurpetojen lukumäärä ja lisääntyminen vuonna 2001
- kanalintukannat vahvistuivat Pohjois-Suomessa
Tiehallinto
- nopeusrajoitus ja hirvivaroitusmerkit Norvajärventielle
Metsästysseurat
- Narkaus-Kämän Erän 40- vuotisjuhla 2.11.2002
- Misin Kalastus- ja Metsästyseuran 40- vuotisjuhla 16.11.2002
- Siepakan Erän 20- vuotisjuhla 15.11.2002

51 §
Kunniamerkkiesitykset
Siepakan Erä ry:n johtokunta on esittänyt Yrjö Marttilalle ansiomerkin myöntämistä
Päätös:
Johtkunta päätti myöntää Yrjö Marttilalle yhdistyksen standardin.

52 §
Muut asiat
Yhdistyksen tietokoneen ja tulostimen uudistaminen ja vanhan laitteiston myyminen.
Kiväärin ( 5,7 ) ja tähtäinlaitteen hankkiminen yhdistykselle.
GPS- paikantimien ( 5kpl. ) hankkiminen.
Johtokunta päätti, että taloudenhoitaja ja toiminnanohjaaja valmistelevat hankinnat
seuraavaan kokoukseen.

Uusien johtokunnan jäsenten tapaaminen.

53 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:
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