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TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA 30.7.2015

1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja Antti Lilja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
• Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Lilja
• Sihteeriksi valittiin Jukka Paavola
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
• Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus ollut
Lapuan sanomissa 26.7.2015 ja nettisivuilla
4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
• Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Riku Haavisto ja Jari Peltola
5. Edelliset pöytäkirjat
• Sihteeri luki läpi Vuosikokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin
6. Saaliskiintiöt
• 5 Metson kiintiö jossa netti seuranta. Saalis ilmoitukset sihteerille tai Tommi
Alangolle
• Koppelo ja naarasteeri rauhoitetaan, rusakko vapaa, metsäjänis rauhoitetaan, 2
urosteertä, 1 peltopyytä, 3 fasaanikukkoa
• Metsäkauris kiintiö meni äänestykseen. Yleisen kokouksen ehdotus meni läpi
äänin 15/2 2+4 kaurista 1/jäsen; alue kiintiö: Vasunmäentien länsi puoli
rauhoitetaan kauriin metsästykseltä, Jäätteenmäen/ kaatopaikan maasto 1+1,
seuran keskialue 1+3 , reviiripukkia ei ammuta. Yhdysmiehenä jatkaa Marko
Siltakoski
• Johtukunta pidättää oikeuden rauhoittaa maastoja ja riistalajeja kesken
metsästyskauden
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7. Rauhoitusalueet
• Ämmälänkirkkotie-Lapuanjoki-kantatie 66-Lakajoki Hirvien ajo sallittu, muuten
rauhoitettu kaikelta metsästykseltä
• Mäkelänkoski-säänöstelypato rauhoitetaan sorsan- ja kyyhkyn metsästykseltä.
• Korpiniemi-Vasunmäentie-sähkölinja-Tiisijärventie- Pökäntie-Rantamäentie
välinen alue (Vasunmäentien länsipuoli) rauhoitetaan kauriin metsästykseltä
• Metsäkanalinnut rauhoitetaan pelloilta
• Ruokintapaikat ja riistapellot rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä (ruokintaautomaatit)
• Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä
• Kanakoirakoepäivinä ja päivää ennen peltoalueet rauhoitetaan
kanakoirametsästykseltä. Koe aikatauluista tulee tieto seuran nettisivuille
8. Metsästyskauden aloitus
• lain mukaan
• Korostettiin, että kyyhky ja sorsajahteihin on syytä hankkia erikseen
maanomistajan lupa, sillä sadonkorjuu tulee olemaan myöhässä tänä syksynä.
Ei sotketa, eikä tallata korjaamatonta satoa.
9. Uudet jäsenet
• Uusia jäseniä ei ollut
• Vuosikortti myönnettiin seuraaville henkilöille: Mika Haapamäki, Jari Möttönen,
Matti Backlund, Juha Karhu ja Hannu Karhu, Matti Takaluoma, Juha-Heikki
Koskiahde
10. Koemaastojen luovutus
• Kanakoirakokeet Jukka Paavola
• Ajokokeet Antti Kujanpää
• Mäyräkoirien ajokokeet ja Hirvikoirien haukkukokeet Tommi Alanko. Alanko
velvollinen ottamaan yhteyttä Kujanpäähän ja Paavolaa, ettei tule päällekkäisiä
kokeita.
• Metsästysseuran puheenjohtajalla on myös oikeus myöntää maastoja kaikkiin
kokeisiin
11. Muut asiat
• 3.9 klo.19.00 pidetään Hirviporukan kokous majalla. Rahat, luvat ja lihalaatikot
mukaan.
• Riistakolmiolaskenta suoritetaan 1.8. Kokoontuminen pururadan parkkipaikalle
klo: 08.00 Osallistujat: Jukka Paavola, Tommi Alanko, Jarkko Posti, Heikki
Sipilä, Makra Viitanen, Mikko Laitila, Veli-Pentti Peltola, Jarmo Paasikas, Aarre
Montonen
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14.8 klo:18.00 Isoluoman majalla pidetään vapaamuotoinen riistahenkinen
keskusteluilta. Mukana kansanedustaja Reijo Hongisto
26.8 klo:18.00 Rhy:n ja Riistakeskuksen järjestämä tilaisuus aiheesta, pienet
sorkkaeläimet kannanhoito ja tulevaisuudennäkymät. Paikkana yläkoulun
suuropetustila. Asiasta tiedotetaan vielä tarkemmin kun paikka varmistuu
Jarkko posti otti esille myös Rhy:n ammunnat joista on ollut ilmoitus lehdessä
Keskitetty jäsenmaksujärjestelmä on otettu nyt käyttöön ja se on aiheuttanut
hämmennystä. Seuran jäsen maksut menevät aluksi Suomen Metsästäjäliiton
tilille, josta ne tuloutetaan seuran tilille aikanaan. Metsästäjäliitolta tullut jäsen
maksu on aiheellinen joka tulee maksaa mahdollisimman pian. Seuran jäseniä
pyydettiin välittämään sanaa eteenpäin.
Maavuokrasopimuksia pyritään päivittämään koko ajan, sillä isot tilat ovat
tehneet maakauppoja
Herraseurueen uudeksi maasto-oppaaksi lupautui Jari Laitila ja varamieheksi
Jari Peltola.
Kultasilmän vapa-ajan vietto käyttöä on päätetty parantaa. Marko Ämmälä on
tehnyt asiaan liittyen hankesuunnitelman, joka käytiin läpi yleisessä
kokouksessa. Metsästysseura suhtautuu positiivisesti Kultasilmän hankkeeseen
ja antaa mahdollisuuksien mukaan talkooapua.

12. Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja kiitti jäseniä aktiivisuudesta, ja päätti kokouksen klo: 20.05

__________________________

_________________________

Puheenjohtaja Antti Lilja

Sihteeri Jukka Paavola

__________________________

__________________________

Pöytäkirjan tark. Riku Haavisto

Pöytäkirjan tark. Jari Peltola

LIITTEET:
-

osallistuja luettelo

