PÖYTÄKIRJA
Alajärven metsästysseura r.y.
Kesäkokous 25.8.2010 klo. 18.00
Levijoen hiihtomaja
Paikalla: 42 jäsentä
1§ Varapuheenjohtaja Kauko Lampinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2§ Todettiin kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kauko Lampinen ja sihteeriksi Mika Hautakangas.
4§ Valittiin kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Haapa-aho ja Jani Joensuu.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös äänten laskijoina.
5§ Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6§ Päätettiin metsästysajoista sauraavasti.
Noudatetaan valtion metsästysaikoja.
Joulurauha kaikelle riistalle 23.12 – 25.12.
7§ Päätettiin saaliskiintiöiksi kaudelle 2010-2011 seuravat.
metso uros 1 kpl musta Äänestys rauhoitus / 1kpl 15 / 24
teeri uros
2 kpl musta
riekko
rauhoitettu
pyy
ei kiintiötä
peltopyy
rauhoitettu Aänestys rauhoitettu / 1kpl 20 / 1
jänis
ei kiintiötä, äänestys 5 kpl / vapaa, 6 / 29
rusakko
ei kiintiötä
kauris
4kpl
fasaani
1kpl
8§ Päätettiin vieraskorttien hinnoista seuraavasti.
päiväkortti 10€ vrk, vieras metsästää jäsenen seurassa hänen kiintiöstään.
koiran koulutuslupa vieraalle 10€ vrk
Kausikortti jänikselle 70€ jäsenen mukana kiintiö 5 kpl jänis tai rusakko.
9§ Päätettiin asettaa pienriistan rauhoitusalueiksi seuraavat alueet.
Kamarilehto äänestys rauhoitus/ei 20/15
( rajoittuen koskelantie, pellosmaantie, pistotie, levijoki, Matsonin huvilatie,
siiriläntie) 1.11 jäniksen metsästys sallittu
Järven ympärys, jossa sallittu vain rusakko ilman ajavaa koiraa, kyyhkynen,
vesilinnut ja fasaani. ( rajoittuen soinintie, vanhaantie , järvitie ja hoiskontie )
Suopuron alue äänestys rauhoitus/ei 32/0
( rajoittuen peräkankaantie, juurikasmaantie, kanaharjuntie ja soinintie )
Isosaari ( koko saari)
Korteperä ( siirilän kolmio rajoittuen kortekyläntie, myllyperäntie ja aitasaarentie )
Louhukangas (turvetuotantoalue)

Päätettiin asetta kaiken riistan rauhoitusalueeksi:
Takalan kanalan ymäristö ( Hiihtomajan tie, pururataa honganpuroon, honganpuroa
Unkan tielle, pistotietä Höykinpuron Viljon rajaan, rajaa Soinintiehen, Soinintietä
hiihtomajantiehen )

10§ Päätettiin kauriin metsästyksen toteuttamisesta.
Päätettiin metsästää kaurista porukkametsästyksenä. Kauriskokous valitsee
metsästyksen johtajan joka järjestää metsästyksen. Kauriskokous pidetään
ke. 15.9.2010.klo 18.00.
11§ Päätettiin hirven harjoitusammuntojen toteutuksesta seuraavasti.
Ammutaan uuden säännön mukaisesti.
Ammunnat järjestetään seuraavasti
La 28.08.10 klo 13.00-14.00 Toppinen
La 04.09.10 klo 13.00-14.00 K Lampinen
La 11.09.10 klo 15.00-16.00 Puoliväli
La 18.09.10 klo 13.00-14.00 Lampinen Jarkko
La 25.09.10 klo 13.00-14.00 Autio

12§ Päätettiin hirvikokouksen ajankohdaksi.
Hirvikokous pidetään su. 26.9.2010 klo.18 Levijoen hiihtomajalla, metsästykseen
osallistuvien on ilmoittauduttava kokouksessa. Kokousilmoitus järviseudussa.
13§ Päätettiin pienpetojen metsästyksestä seuraavasti
Pekka Höykinpuro toimii pienpetoyhdysmiehenä kerää tilastot seuralle.
Seura maksaa pienpetopalkkiona.10€ / pienpeto. Maksetaan vain seuran alueelta
ammutuista pienpedoista seuran jäsenille.
14§ Muut esille tulleet asiat
-Kerrottiin hirvijohtajakoulutuksesta ja velvoitteesta koulutukseen.
15§ Puheenjohtaja päätti kokouksen Klo 19.30.
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