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Puheenjohtajaa vasik okouksenk lo1
 9.07 





1§ 

Valitaank okouksenp
 uheenjohtaja,s ihteerijak aksip
 öytäkirjant arkastajaajak aksiä äntenlaskijaa. 


Puheenjohtaja:T uomasT aka-Eilola 
Sihteeri:H
 eliK
 antola 
Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat:T erttuH
 eikkiläjaS iniK
 outonen 

2§ 

Todetaank okouksenlaillisuusjap
 äätösvaltaisuus. 

Todettiink okouslailliseksijap
 äätösvaltaiseksi.K
 okousilmoitusA
 lavieska-lehdessäv iikkoa 
aikaisemmin.N
 ettisivuillao
 llutm
 yösilmoitus. 


3§ 

Päätetäänm
 etsästysjärjestelyistäs eurana lueilla: 


Metsästysajat:

Noudatetaanv altionm
 etsästysaikoja. 

Rauhoitusalueet:  
YlikäännässäM
 aukarint akanao
 levam
 etsäsaareke. 

Hakalammin-Putaanperäntienv älinena lue. 

JokialueP
 appilanniemens ähkölinjaltaa laspäinA
 latalont alolles aakka.P
 appilanniemessä
ampuminenk iellettyk lo22.00-06.00v älisenäa ikana. 

KauhanlampijaK
 odisA
 nteronjärvi2
 00mr antoineenlinnunpyynniltä.  

MetsäkanalinnuilleS ivakkanevana avao
 saR
 autiontienlänsipuoleltaM
 ustasaloons aakka. 
Rautiontienlänsipuolellae nnenV
 erkasalonr isteystäo
 levaA
 lahautalanp
 eltoalues ekäK
 ähtävältä
Haaranevanp
 eltoaluek okonaisuudessaan. 
JärveltäT aluskyläntie-Pyyntitie-Järvitiev älinenk olmio. 


Ylivieska-Kalajokit eidenv älinenn
 iins anottuJ okialue,r ajanae teläpuolellajokeaY livieskanp
 uoli
päässäK
 orteperäntiep
 oislukienk auriinm
 etsästys.M
 etsästyss allittu2
 0.82
 020- 28.2.2021v älisenä
aikana.  

Pylväänn
 iitunp
 ohjoispuolellao
 levaIsokääntäT euvonm
 etsälampi. 

Saaliskiintiöt:2
 t eertäja1metso,r iekko,k oppelo,p
 eltopyyjaf asaanir auhoitettu( fasaanins aa
ampuajäsenjokao
 nistuttanutn
 iitä).K
 aurisv apaaseenp
 yyntiin,k aatojak aksik aurista/seuran
jäsen.K
 aadostailmoitettavaS uomenR
 iistakeskukseen7
 v rks isälläjas eurans ihteerillek otisivujen
lomakkeenk autta,t ekstiviestillä0
 40-5043862t ais .postillaa lavieskanmetsastysseura@gmail.com.
Johtokunnallat arvittessalupar auhoittaak auris/jänis. P
 äiväkorttilainena mpuuisännänk iintiöstä.
Päiväkortillae is aam
 etsästääk aurista.V
 uosikortillas aak aataay hdenk auriin5
 0€lisämaksusta. 


Metsästyskäyttäytyminen: Hylsytk erättävät alteen,m
 yösa mpumaradalta,p
 ellollam
 etsästäminen
kiellettys adono
 llessak orjaamatta,p
 eltojenliittymätp
 idettäväa uki.M
 aanvuokraajaltao
 na ina
kysyttävälupan
 uolukivent air iistakameranv iemisestäm
 aastoon. 

Pyritäänk unnioittamaant oistenr uokintapaikkoja. 

Riistanp
 erkuujätteeto
 nh
 ävitettäväa sianmukaisellat avalla. 

Kiinnitetäänh
 uomioitay leiseenk äyttäytymiseenjaa joneuvoillaliikkumiseen. 


Hirvenmetsästys:P
 yynnissän
 oudatetaanv altionm
 etsästysaikoja,p
 oislukiens yyskuunp
 eltopyynti
(aikaistettu).K
 okousa ntaah
 irviporukallev altuudenv alitap
 yynninjohtaja.V
 ahvistetaan
hirvenmetsästyksens äännötjaa nnetaano
 ikeush
 irviporukallep
 yynninjärjestelyynja
lupamäärään.K
 aatomaksutm
 aksetaans uoraanh
 irviporukanti
 lille. 

Karhunmetsästys:O
 llaany hteislupapyynnissäm
 ukanay hdenk arhunp
 yynnissä.H
 yväksyttiin
karhunpyynnins äännöt.K
 okousa ntaak arhunpyyntiporukallev altuudenv alitak arhuisäntäja
varaisäntä.A
 nnetaano
 ikeusk arhunpyyntiporukallep
 yynninjärjestelyyn.Y hteyshenkilö
kokoukseens aakkaH
 annuA
 utio. 


Koirakokeet:A
 nnetaant arvittaessam
 aastojak oirakokeisiin1
 /koet aiisompiinn
 euvotellaan,
huomioidens eurano
 mienk oirieno
 sallistuminene nsisijaisesti. 










4§ 


U
 usienjäsenienh
 yväksyminenm
 etsästysseuraan 


Hyväksyttiinu
 udetk oejäsenet: 
JuhoH
 ärö 
HeikkiIsopahkala 
MikaK
 outonen 
HeikkiM
 alinen 

Kaikkiu
 udetk oejäsenetv elvoitettujar iistakolmiolaskentaant aiv astaavastih
 ankkimaans ijaisen
tilalleen. 



5§ 


Muute
 sillet ulevata siat.  

Pidetäänh
 irvipeijaisett ulevallak audellati
 lanteens alliessa. 







Kokouksenp
 äättäminen 

Päätettiink okousk lo1
 8.56 
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Alavieskassa2
 9.7.2021 




_________________________
P
 uheenjohtaja




_________________________
Ääntenlaskijatjap
 öytäkirjant arkastajat 

__________________________ 
Sihteeri 

__________________________ 

