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Aika ja paikka:

29.07.2021 klo 19.00 Nuorisoseuran talo

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

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Meskus

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Prokkola

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Lempinen ja Hannu Vanhala, ja ääntenlaskijoina Markku
Lempinen ja Hannu Vanhala

6. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa

7. METSÄSTYKSESTÄ, PYYNTIAJOISTA JA
PYYNTIRAJOITUKSISTA PÄÄTTÄMINEN
Päätettiin metsästyksestä, pyyntiajoista ja –rajoituksista seuraavasti:
Merihanhi
- 10.8.2021 — 20.8.2021 Vain pelloilta. Kahden merihanhen metsästäjäkohtainen
vuorokausikiintiö. Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö on kielletty peltometsästyksessä 10.8.
– 20.8 kello 12. Kielto koskee myös tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen
kaltaisia peltoja, joita ei saa hyödyntää metsästyksessä.
- maanomistajan ja viljelijän luvalla
- 20.8 jälkeen normaalisti valtion aika ja viljelijän lupa kunnes sato on korjattu
- Jakokunta kieltää vesilintujen ruokinnat alueillaan
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- jäsen voi maanomistajan / -haltijan luvalla viedä vieraan pyyntiin, kun vieraslupa on maksettu
Muilla vesilinnuilla pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä. Kiinteitä kotuksia ei
sallita. luotiaseen käyttö kielletty vesialueella turvallisuussyistä
Kyyhkynpyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä
Metsälinnut rauhoitettu Lumijoen alueella. Kärsämänkylässä valtion aika ilman rajoituksia
Fasaanin pyynti, valtion aika.
Kauriinpyynti kiintiö 2 kpl / jäsen, valtion aika 15.2.2021 saakka, lisäksi kevät pyynti 1/jäsen.
Ilmoitus sihteerille kaadetuista kauriista.
Jäniksen ja rusakon pyynnissä pyyntiaika ja -rajoitukset samat kuin valtion määräyksissä.
Pienpedot ei ulkopaikkakuntalaisten koiria
Hylkeenpyynti valtion aika
Ei ilveksen pyyntiä
Susien pannoitus tutkimusmielessä päätettiin, että lupa pannoitukseen annetaan jos sitä
pyydetään. Hallituksella on jo aikaisemman päätöksen mukaan myös lupa myöntää
tutkimuslupia myös muille lajeille.

8. 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. 15.9 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.
Koirien pitkäkoe ulkopuoliselle 30€/ kerta, seuran jäsen oppaana/ tuomarina ja vastaa maksun
suorituksesta
Pienriistan lupien myyjät Jukka Ylilauri, Sirkka Kyrö, nettikauppa mahdollisuus

9. KOIRAKOKEET
Päätettiin lupa-asiat hallituksen esityksen mukaisesti.
Luettelo kokeista seuran sivuille
Kanakoirille ja hirvikoirille kokeet hyväksyttiin
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Pohjois-Pohjanmaan Beagle r.y, BEAJ 12.9.2021
18.9.2021 hirvikoirakoe Lumijoki oma koe
25.9.2021 hirvikoirakoe Liminka, pari maastoa
5.11.2021 hirvikoirakoe Liminka, lohkon valinta koe, pari maastoa

10.

MUUT ASIAT
Riistakolmiolaskenta pidetään 31.7.2020.
Haulikon mestaruus kilpailut ilmoitetaan 11.8.2021 klo 18:00
Hirvilupia myönnetty 40 lupaa, joista saa ampua 27 aikuista hirveä
Lisähinta hirvenpyynnissä henkilöille jotka eivät ole ”halliyhtiöiden” osakkaita 40 €
Merihanhia on merkitty alueellamme valkoisilla gps- pannoilla, joita pitäisi säästää
Hirvenjuoksun SM kisat 2022, vetäjä Eero Murtomäki

11.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 20:05

__________________________
Puheenjohtaja
Juha Meskus

___________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Markku Lempinen

____________________________
Sihteeri
Esa Prokkola

____________________________
Pöytäkirjan tarkastaja
Hannu Vanhala

