
Pöytäkirja Saunavaaran Erästäjät ry:n kesä- ja hirv ikokouksesta seuran majalla
16.8.2012 klo 18.

Läsnäolijat liitteessä.

1§
Kokouksen avasi Ari Arvola.

2§
Ari Arvola valittiin puheenjohtajaksi, sihteeriksi valittiin Terho Sirviö.

3§
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Tennilä ja Toivo Haapasaari, jotka toimivat myös 
ääntenlaskijoina.

5§
Vierasluvat:
Vieraslupia myydään vesilinnuille ja jäniksille, ei hanhille. Hinnat: 10€/vrk, 30€/viikko ja
vesilinnuille kausilupa 60€/kausi. Jäniksen pyyntiin jäsen mukaan. Lisäksi vieraslupia 
myönnetään pienpedonpyyntiin, hinta 50€/kausi, tapporahaa ei makseta.

6§
Rauhoitukset:
Mairisaari rauhoitetaan maalinnunpyynniltä.

Metsäkauris rauhoitetaan Kemijoen ja 5-tien välinen alue. Kantaa seurataan ja johtokunta 
päättää kannanrajoittamisesta syksyllä yhteispyyntinä, jos tarvetta on.

7§
Uudet jäsenet. Jäseneksi ovat hakeneet:

Pyhäjärvi Jarmo. Johtokunta ehdottaa, että hakija valitaan jäseneksi maanomistajana ja on 
luovuttaut metsästysoikeuden seuralle.

Johtokunnalla on oikeus myöntää metsästysoikeus vuodeksi.

8$
Teräshaulikielto koko seuran alueella.

9§
Valitiin pyynninjohtajaksi Tero Autioniemi. Pyynninjohtajalle annetaan vasa. Pyyntiluvan 
maksaa seura.

Varajohtajiksi valittiin Pentti Lehtola, Jari Aalto, Raimo Oinas, Teuvo Tennilä, Terho Sirviö, 
Lauri Kantola, Reijo Hautamäki, Kari Heikkilä, Timo Heikkilä, Timo Matomaa, Heikki 
Perttunen, Oiva Jurmu, Simo Oinas, Raimo Keihtä ja Ari Arvola

Seuran, arvontahirvien, pyynninjohtajan paistille tai suolille ammutut hirvet vaihdetaan 
pyytäjien hirviksi.



Pyynninjohtaja päättää seuran ja pyytäjien hirvilupien järjestyksestä. Hirvenpyytäjät 
jakavat maanomistajien hirvet osiin maanomistajille valmiiksi.

10§
Hirvilupien jako:

Saunavaaran Erästäjät ry:lle on hirvilupia hakenut Terho Sirviö. Lapin Riistakeskus on 
myöntänyt hakijalle lupia seuraavasti: 36,5. Lupamäärä jakautuu 29 aikuiseen hirveen ja 
15 hirven vasaan. Seura myöntää hakemuksesta pyytäjille valtion maiden hirviosuudet, 
5+3. Johtokunta jakaa hirviluvat hakijoiden perusteella.

Johtokunta esittää kaatojärjestykseksi seuraavaa:
Hirvenpyynninjohtaja määrää kaatojärjestyksen, kuitenkin niin että maanomistajille jaetaan 
4 aikuista hirveä, seuralle vähintään 6 aikuista ja 2 vasaa.

Suosituksena, että valtionmaiden hirvet ammutaan ainoastaan valtion maille, seuran 
hirvikannan ylläpitämiseksi.

11$
Kaatoluvan hinnasta osuus maanomistajilla15€/osuus.

12§
Muut asiat:
Pyyntipäivä sille, joka tulee pyynninjohtajan järjestämiin talkoisiin hirvenpyyntiä ennen.
Lihasaha laitetaan myyntiin jäsenille tarjousten perusteella minimihinta 400€, johtokunta 
laskee hintaa tarvittaessa.

14$
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.00

________________________ _________________________
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi:

________________________ _________________________


