PÖYTÄKIRJA
Alajärven metsästysseura r.y.
Kesäkokous 31.7.2019 klo. 18.00
Levijoen hiihtomaja
Paikalla: 23 jäsentä
1§ Puheenjohtaja Mauri Penninkangas avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2§ Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mauri Penninkangas ja sihteeriksi Ville Toppinen.
4§ Valittiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Sippola ja Jarkko Lampinen.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.
5§ Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6§ Päätettiin metsästysajoista sauraavasti.
Noudatetaan valtion metsästysaikoja. Kanalintujen metsästysajat julkaistaan syyskuun
aikana.
Joulurauha kaikelle riistalle 24.12 – 25.12.
Johtokunta voi tarvittaessa rajoittaa metsästystä.
7§ Päätettiin saaliskiintiöiksi kaudelle 2019-2020 seuraavat. Mauri Penninkangas kävi läpi tämän
vuoden kolmiolaskennan tulokset. Yleisenä keskusteluna todettiin että metsäkanalintuja on näkynyt
viimevuosia enemmän.
metso uros 1 kpl
teeri
2 kpl
riekko
rauhoitettu
pyy
Ei kiintiötä
peltopyy
rauhoitettu
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8§ Päätettiin vieraskorttien hinnoista seuraavasti.
Päiväkortti 10€ vrk, vieras metsästää jäsenen seurassa hänen kiintiöstään. Vieras ei
saa ampua metsoa.
vuosikortti 200€, sis. pienriistan kiintiöt, ei koske kauriinmetsästystä. Myydään seuran
jäsenen suosittelemalle henkilölle. K.o. jäsen opastaa metsästysalueesta.
Koiran koulutuslupa vieraalle 10€/vrk
Kausikortti jänikselle 70€ jäsenen mukana kiintiö 5 kpl jänis tai rusakko.
Kausikortti pienpedoille 30€

9§ Päätettiin asettaa pienriistan rauhoitusalueiksi seuraavat alueet.
Kamarilehto
( rajoittuen koskelantie, pellosmaantie, pistotie, levijoki, Matsonin huvilatie,
siiriläntie.)
Järven ympärys, jossa sallittu vain rusakko ilman ajavaa koiraa, kyyhkynen,
vesilinnut , fasaani ja pienpedot ( rajoittuen soinintie, vanhaantie , järvitie ja
hoiskontie )
Suopuron alue
( rajoittuen peräkankaantie, juurikasmaantie, kanaharjuntie ja soinintie )
Isosaari ( kokonaan)
Taatinneva ja Honkineva (turvetuotantoalueet) Päätettiin asettaa pienriistan
rauhoitusalueeksi 100m nevanreunasta metsään, koskee ainoastaan metsäkanalintuja.
Takalan kanalan ympäristö kaikelta riistalta
( Hiihtomajan tie, pururataa honganpuroon, honganpuroa Viranperän tielle,
pistotietä Höykinpuron Viljon rajaan, rajaa Soinintiehen, Soinintietä
hiihtomajantiehen)
Mäntyniemi kaikelta riistalta (Erkki Mäntyniemen perikunnan kotitilan maat
rauhoitetaan.)
Isoaho (rn.o 4:114)
10§ Päätettiin kauriin metsästyksen toteuttamisesta.
Päätettiin metsästää kaurista porukkametsästyksenä.
Kokous päivä ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Kari Sippola valitaan kaurisporukan
yhteyshenkilöksi.

11§ Päätettiin hirvikokouksesta, hirven harjoitusammuntojen toteutuksesta seuraavasti.
Kokouksen ajankohta ilmoitetaan Järviseutu-lehdessä, sekä seuran nettisivuilla.
Ammunnat järjestetään seuraavasti
To 22.08.19 klo 18.00-19.00
La 24.08.19 klo 14.00-15.00
To 29.08.19 klo 18.00-19.00
La 07.09.19 klo 14.00-15.00
La 14.09.19 klo 14.00-15.00
To 19.09.19 klo 18:00-19:00

Jari Toppinen ja Tuomas Söder-kultalahti
Tuomo Paavola
Martti Penninkangas
Aarne Mannila
Asko Vuorela
Varapäivä jos jollain tarve ampua.

Esitetään harjoitusammuntoihin pistemäärä 30 pistettä tai 15 laukausta.
Ammunnat tulee suorittaa metsästysseuran omissa harjoitusammunnoissa tai muualla
ammuttaessa tulee esittää virallinen todistus.
Rhy:n kilpailuista saadut tulokset hyväksytään. Samana vuonna merkin ampunut ei
tarvitse osallistua harjoitusammuntoihin.

12§ Muut esille tulleet asiat
- Keskusteltiin villisian pyynnistä. Keijo Kiviaho esitti, että sikoja metsästettäisiin seuratasolla
suuremmalla porukalla.
- Alajärven metsästysseuran karhunmetsästyksen yhteyshenkilö tiedotetaan seuran nettisivuilla.
Puheenjohtaja ja sihteeri määrittelevät kyseisen henkilön.
13§ Puheenjohtaja päätti kokouksen Klo 18:58

Mauri Penninkangas
Puheenjohtaja

Ville Toppinen
Sihteeri

Kari Sippola
Pöytäkirjan tarkastaja

Jarkko Lampinen
Pöytäkirjan tarkastaja

