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Aika ja paikka: 26.07.2018 klo 19.00 Nuorisoseuran talo 

 

KOKOUKSEN AVAUS 

Metsästysyhdistyksen puheenjohtaja Jussi Poutiainen avasi kokouksen klo 19 ja toivotti 
osallistujat tervetulleiksi. 

 

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Lukkarila 

 

KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tomi Kauppi. 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Rekinen ja Tapani Vuoristo, jota samalla toimivat 
ääntenlaskijoina.   

 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa 

 

METSÄSTYKSESTÄ,  PYYNTIAJOISTA JA PYYNTIRAJOITUKSISTA 
PÄÄTTÄMINEN 

Päätettiin metsästyksestä, pyyntiajoista ja –rajoituksista seuraavasti: 

- Merihanhen peltopyynti valtion aika 10.8 alkaen 

- Vesilinnuilla pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä. Kiinteitä kotuksia ei 
sallita. 

- Kyyhkynpyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä  
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- Metsälinnuissa seuraavat rajoitukset pyyntimääriin per jäsen: metso 1 kpl, teeri 2 kpl, riekko ja 
peltopyy rauhoitettu. Fasaanin ja metsäpyyn pyynti, valtion aika. 

Metsäkanalintujen pyynti pelloilta kielletään. 

- Kauriinpyynti kiintiö 13 aikuista ja 7 vasaa, 1 kpl / jäsen. Johtokunnan esitys lokakuun alusta., 
lisäksi kevät pyynti sallitaan, jos lupia jäljellä. Ilmoitus sihteerille kaadetuista kauriista.  

- Jäniksen ja rusakon pyynnissä pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä. 

 

VIERASLUPIEN PÄÄTTÄMINEN 

Vesilinnut: 80€/kausi/vieras, 30€/vrk/vieras alkaen lunastusajankohdasta ja lisäksi 
vuorokausilupa hyvitetään mikäli sama vieras ostaa myöhemmin kausiluvan samalla 
pyyntikaudella. Myyjiä Sirkka, Sale, nettikauppa. 1.10 jälkeen vierasluvalla voi pyytää pelloilta  
ranta-alueilla 

Jänis: Lupien hinta kun jäsenen matkassa on vieras: 10€/vrk/vieras, 40€/kausi/vieras. Lupa 
sisältää myös luvan metsästää pienpetoja. 

Pienpeto: Lupien hinta, kun jäsenen matkassa on vieras 10€/kausi/vieras.  

Ulkopuolisen koiran käyttö kielletään pienpetojen pyynnissä,  

Maanomistajalla oikeus käyttää vieraita omistamillaan ja hallitsemillaan mailla vesilinnun, sekä 
kyyhkyn (10€/vrk) pyynnissä. Vieraalla oltava vieraslupa lunastettuna ja maanomistaja/haltija 
mukana pyynnissä. 

Fasaanin pyynti johtokunta esittää kasvattajien mahdollisuuden käyttää vierasta Kankaanpään 
alueella(Ylilauri) ja korvenkylässä Sääskenmaantien – Siikajoen tien ja pitäjän rajan 
alueella(Mattila).  

Muualla seuran alueella jäsenillä fasaanin pyynti vapaata. 

KOIRAKOKEET  

Päätettiin lupa-asiat hallituksen esityksen mukaisesti asiat, jotka käyvät ilmi liitteenä olevasta 
jäsentiedotteesta. Kanakoirille ja hirvikoirille kokeet hyväksyttiin 

 

MUUT ASIAT  

Riistakolmiolaskenta la 4.8 klo 7:00, lähtö Ylipään hirviporukan hallilta. 

Villisiasta maksetaan Suomen sikayhdistys korvaus 90€ ja tutkimuslaitos 40€ kaatajalle, kuollut 
sika myös korvataan Evira tutkimuslaitoksen varoista. 

Hirviporukoiden A-johtajien kokous xx, jossa päätetään kuinka pyynti järjestetään. 

. 

 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

Kokous päätettiin klo 19:46 
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__________________________  ____________________________ 
Puheenjohtaja     Sihteeri  
Jukka-Pekka Lukkarila    Tomi Kauppi 
 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Pöytäkirjan tarkastaja                                           Pöytäkirjan tarkastaja 
Timo Rekinen     Tapani Vuoristo    
     


