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Aika ja paikka:

02.08.2016 klo 19.00 Lumijoen peruskoulu

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

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Prokkola.

KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tommi Korhonen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Prokkola ja Juho Oksa. Ääntenlaskijoiksi valittiin Eero
Bragge ja Lauri Jakkula

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin.

METSÄSTYKSESTÄ, PYYNTIAJOISTA JA PYYNTIRAJOITUKSISTA
PÄÄTTÄMINEN
Päätettiin metsästyksestä, pyyntiajoista ja –rajoituksista seuraavasti:
- Vesilinnuilla pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä.
- Kyyhkynpyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä kuitenkin siten, että pyyntiä
ei sallita Varjakantie, Uudenrannantie, Sannanlahdentie, Karintie, jakokunnanrajan
merenpuoleisella alueella ennen kuin 20.8 klo 12.
- Jäniksen ja rusakon pyynissä pyyntiaika 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 ja ei rajoituksia.
- Kauriinpyyntiin sallitaan 5 aikuista ja 5 vasaa, 1 kpl / jäsen, valtion aika. Hallituksen esitys
metsästysajasta, valtion aika. Vastaesitys, lokakuun alusta ja ei kevät pyyntiä. Äänestystulos,
Hallituksen esitys vs. vastaesitys 44-18. Vasat tulee ampua ensin. Ilmoitus sihteerille.

VIERASLUPIEN PÄÄTTÄMINEN
Vesilinnut: 80€/kausi/vieras, 30€/vrk/vieras alkaen lunastusajankohdasta ja lisäksi
vuorokausilupa hyvitetään mikäli sama vieras ostaa myöhemmin kausiluvan samalla
pyyntikaudella.
Jänis: Lupien hinta kun jäsenen matkassa on vieras: 10€/vrk/vieras, 30€/kausi/vieras. Lupa
sisältää myös luvan metsästää pienpetoja.
Pienpeto: Lupien hinta kun jäsenen matkassa on vieras: 10€/kausi/vieras.
Maanomistajalla oikeus käyttää vieraita omistamillaan ja hallitsemillaan mailla vesilinnun, sekä
kyyhkyn (10€/vrk) pyynnissä. Vieraalla oltava vieraslupa lunastettuna ja maanomistaja/haltija
mukana pyynnissä.

KOIRAKOKEET
Päätettiin lupa-asiat hallituksen esityksen mukaisesti asiat, jotka käyvät ilmi liitteenä olevasta
jäsentiedotteesta.

AMPUMASIMULAATTORIN ESITTELY JA HANKINTAPÄÄTÖS
Päätettiin hankkia simulaattori hallituksen esityksen mukaisin ehdoin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin 19.51

__________________________
Puheenjohtaja
Seppo Prokkola

___________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Risto Prokkola

____________________________
Sihteeri
Tommi Korhonen

____________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Juho Oksa

