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Kokouspäivämäärä 18.12.2001

PÖYTÄKIRJA

AIKA

18.12.2001 kello 16.30

PAIKKA

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

SAAPUVILLA

Hannu Lukkarila
Pentti Hyvärinen
Ari Lohiniva
Martti Mäkinen
Tapani Ollila
Erkki Ruokanen
Kari Tiermas

PUHEENJOHTAJA

Hannu Lukkarila

ESITTELIJÄ

Matti Ylijääskö

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Matti Ylijääskö

57§
Kokouksen avaaminen

Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.

Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

58§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen

Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy esityslistan
sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä
varten Pentti Hyvärisen ja Martti Mäkinen.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

59§
Yhdistyksen järjestämän pienpetopyyntikilpailun palkintojen hankkiminen
ja osallistujien palkitseminen
Johtokunta hyväksyi 19.12.2000 kanalintukantojen hoito-ohjelman, johon liittyi
pienpetopyyntikilpailun järjestäminen.
Yhdistyksen kilpailun säännöt ovat seuraavat:
“Kilpailueläiminä ovat kettu, villiminkki, kärppä ja vahinkolinnut.
Kilpailuaika on 1.1.2001 – 31.12.2001, ottaen kuitenkin huomioon metsästyslain ja asetuksen pienpetojen pyynnille asettamat rajoitukset
Kilpailueläimet tulee metsästää yhdistyksen toimialueelta.
Kilpailija täyttää asianmukaisesti kilpailulipukkeen ja kahden saalismäärän
varmistajan allekirjoituksella varustettuna toimittaa sen toiminnanohjaajalle 15.1.2002
mennessä.
Saalismäärän pisteytys on seuraava:
Kettu
15 pistettä
villiminkki
5 pistettä
kärppä
3 pistettä
vahinkolinnut 1 piste
Yhdistys palkitsee viisi suurimman saalismäärän saanutta pyytäjää yleisessä ja
nuorten sarjassa. Nuorten sarjassa ikäraja on 20 vuotta.Yhdistyksen vuosittainen
palkintojen arvo olisi enintään 5000 mk

Kaikki määräaikaan mennessä yhdistykselle tulleet vähintään 10 pistettä sisältävät
kilpailulipukkeet osallistuvat lisäksi palkintojen arvontaan, joka suoritetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Kilpailijalla on oikeus osallistua vain yhdellä lipukkeella kilpailuun.”
Ehdotus:
Johtokunta päättää palkita 500 markan ostoskorteilla paikallisiin urheilu- ja
eräliikkeisiin pienpetopyyntilipailun viisi suurimman saalismäärän saanutta kilpailijaa
yleisessä ja nuorten sarjassa.
Lisäksi kaikkien 10 pistettä sisältävien arvontalipukkeiden kesken arvotaan
kaksi 500 markan ostoskorttia.
Palkitsemistilaisuus järjestetään yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä
maaliskuussa.
Lisäksi johtokunta päättää vuoden 2002 kilpailun järjestämisestä.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päätti järjestää vastaavanlaisen kilpailun vuonna 2002.
Saaliseläimiin lisätään myös näätä, jonka pistemäärä on 10 pistettä.

60§
Yhdistyksen kalusto- ja tarvikehankinnat
Yhdistyksen tehostuneessa koulutus- ja nuorisotoiminnassa on ongelmaksi todettu
tarvittavan koulutusmateriaalin puute.
Kalustoa, kuten aseita on lainattu tapahtumia varten eri metsästysseuroilta.
Yhdistyksellä on koulutuskäytössä tällä hetkellä haulikko sekä ilman kiikaritähtäintä
oleva metsästyskivääri.
Koulutustapahtumissa on erityisesti koettu nuorten ja naisten osalta se, että käytännön
ammuntaharjoitteluun tulisi olla lisäksi kiikaritähtäimellä varustettu pienoiskivääri ja
lyhytperäinen puoliautomaatitoiminen haulikko. Tällöin mm. käytännön
ampumaharjoittelun suorittaminen olisi helpompaa ja ampujat saisivat paremman
kuvan ampumatoiminnasta.
Lisäksi yhdityksen koulutus- ja käytännön toimia varten tarvitaan mm.
asekaappi, GPS- paikannin, kiikari ja kuulosuojaimia.
Yhdistyksen hyvän taloudellisen tilanteen vuoksi voitaisiin tarvittavaa puuttuvaa
kalustoa ja tarvikevarastoa täydentää vuoden 2001 aikana.
Toiminnanohjaaja ja rahastonhoitaja ovat selvittäneet puuttuvaa kalustoa ja aineistoa
ja esittävät, että yhdistys suorittaisi seuraavat hankinnat:

1. Pienoiskivääri ja kiikari.
2. Puoliautomaattihaulikko
3. Kiikari ja jalat kivääriin.
4. Gps- paikannin 2 kpl.
5. Erityiskuulosuojaimet ja 10 kpl. normaaleja kuulosuojaimia.
6. Katselukiikari
7. Asekaappi.
8. Aselaukku
9. Erilaisia loukkumalleja ja jalkanaruja.
10. Arkistokaapit.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Käytetty puoliautomaattihaulikko hankittiin Pentti Hyväriseltä 2000 markan hintaan.
Hyvärinen ei osallistunut asiakohdan käsittelyyn.

61§
Tiedotusasiat
Riistanhoitopiiri:
- suurpetojen pyyntilupa / Kari Kraatari
- vuoden vaihteen tapahtumat
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta
- päätökset Lehtiharjun, Määtän, Kovalan, Vaaran, Nuortion ja Oikaraisen
valituksiin
Kelo-Erä
- Toramon ampumaradan säilyttäminen
Erkki Hulkko
- toimenpidepyyntö lupaperusteiden ja –määrien oikaisemiseksi
- lausuntopyyntö yhteishakusopimuksen tarkistamiseksi

Syksyn hirvenmetsätys.

62§
Kunniamerkkiesitykset
Tapion Erämiehet ry:n johtokunta on esittänyt seuraavia kunniamerkkejä
pronssinen ansiomerkki:
Lindroth Kalle

Kallo Jouko
Poikajärvi Tuomo
Poikajärvi Rainer
Kunnari Ari

Ehdotus:
Johtokunta päättää myöntää pronssiset ansiomerkit edellä mainituille.
Päätös:
Johtokunta päätti myöntää esitetyt kunniamerkit.
63§
Muut asiat
Päätetään hankkia joululahjaksi yhdistyksessä aktiivisesti toimiville
jäsenille ja toimihenkilöille metsästäjän kalenterit ( 40 kpl. ) ja
Eränkävijä- kirja ( 10 kpl. )
Yhdistyksen vuosikokous päätettiin pitää 9.3.2002 klo 12.00 Saarenkylän
Nuorisoseuran toimitalolla.
Metsätyskauden avajaistapahtuma päätettiin järjestää 1.8.2002 Pahkamaan
ampumaradalla.
Toiminnanohjaajan lisäpalkka
Johtokunta päätti maksaa toiminnanohjaajalle lisäpalkkana vuodelle
2001 yhden kuukauden palkan.
Asian esittelijänä toimi puheenjohtaja.
Toiminnanohjaaja ei osallistunut asian käsittelyyn.
64§
Kokouksen päätäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00.

Puheenjohtaja Hannu Lukkarila

Pöytäkirjanpitäjä Matti Ylijääskö

Pöytäkirjantarkastajat:

Martti Mäkinen

Pentti Hyvärinen

