
Pöytäkirja Saunavaaran Erästäjät ry:n kesäkokoukses ta seuran majalla
12.8.2017 klo 13.

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 Martti Valkola ja Timo Heikkilä, 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 ilmoitusvelvollisuudella, tapporahaa ei makseta.

6§
Rauhoitukset:
Mairisaari rauhoitetaan maalinnunpyynniltä.

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

7§
Teräshaulikielto koko seuran alueella.

8$
Pyynninjohtajalle annetaan aikuinen hirvi.
Pyyntiluvan maksaa seura.

Seuralle, arvontahirville, pyynninjohtajalle paistille tai suolille ammutut hirvet vaihdetaan 
pyytäjien hirviksi.

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

9§
Hirvilupien jako:

Lapin Riistakeskus on myöntänyt Saunavaaran Erästäjät ry:lle lupia seuraavasti: 36+24. 
Seura myöntää hakemuksesta pyytäjille valtion maiden hirviosuudet, vähintään 11 kpl 
sisältäen vasat, hallitus tasaa porukoiden mukaan. Hallitus jakaa hirviluvat hakijoiden 



perusteella. Valtionmaan hirviä saa pyyntikauden loppupuolella ampua seuran alueelle, 
pyynninjohtajan luvalla.

Hallitus esittää kaatojärjestykseksi seuraavaa:
Hirvenpyynninjohtaja määrää kaatojärjestyksen, kuitenkin niin että maanomistajille jaetaan
vähintään 3 aikuista hirveä, seuralle vähintään 5+2.

10§
Kaatoluvan hinnasta osuus maanomistajilla15 €/osuus.

11$
Valitiin pyynninjohtajaksi Tero Autioniemi. 

Muut varajohtajat: Lauri Kantola, Pentti Lehtola, Raimo Oinas, Teuvo Tennilä, 
Terho Sirviö, Timo Heikkilä, Reijo Hautamäki, Kari Heikkilä, Timo Matomaa, 
Arto Autioniemi, Heikki Perttunen, Oiva Jurmu, Simo Oinas, Jouko Matomaa, Martti
Valkola, Arto Niemelä, Raimo Keihtä, Mikko Hautamäki ja Ari Arvola.

12§ 
Uudet jäsenet.
Juulia Hautamäki ja Keijo Kaakkurivaara valittiin koejäseniksi.

13§
Muut asiat. Karhun yhteispyyntiin osallistutaan, hallitus myöntää
koirakoealueet.Tossuraha on maksettava ennen hirvenpyyntiä. Kylmälaitteen uusiminen.
Hankitaan nylkyvajaan veitsiä ja terotin.

14§
Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.48.

________________________ _________________________
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi:

________________________ _________________________


