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TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA 2.8.2016
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja Antti Lilja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen kello
19:00.
• Puheenjohtaja muistutti kaikkia hyvistä metsästystavoista. Kunnioitetaan
maanomistajia ja huomioidaan muut luonnossa liikkujat. Roskia ei jätetä
luontoon (hylsytkin kerättävä talteen), autojen pysäköinti kielletty pelloille /
liittymille ja pystyssä olevaa viljaa ei saa talloa.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
• Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
• Jarkko Posti ja Jukka Paavola (molemmat tehtävät).
4. Edelliset pöytäkirjat
• Tarkastettiin ja hyväksyttiin.
5. Saaliskiintiöt
• Jäsenet ja vuosikorttilaiset:
o Metsäkanalinnut:
Teeri 2 urosta
Metso 1 kpl (koko seuran kiintiö 5 kpl, kiintiöseuranta
metsästysseuran nettisivuilla ja tiedon saa myös puhelimitse
johtokunnan jäseniltä)
o Peltokanalinnut:
Fasaani 3 kpl (suositellaan kukkojen ampumista)
Peltopyy 1 kpl (suositellaan koulutustapahtumassa koiralle
ampumista)
• Jäsenille (ei vuosikorttilaiset):
o Kauris 1 kpl / jäsen (yhteisjahdin saalis ei vähennä jäsenen kiintiötä)
1 kauris / jahtitapahtuma
• Metsästysseuran kokonaiskiintiö 3 aikuista ja 4 vasaa,
lisäksi yhteisjahdeissa mahdollisuus ampua 3 kaurista.
• Yhteyshenkilö (Alanko) järjestää yhteisjahdit, joista
tiedotetaan jäsenistölle nettisivujen välityksellä 2 päivää
ennen jahtitapahtumaa.
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o Reviiripukki rauhoitettu ja kesäjahti kielletty
o Kiintiöseuranta nettisivuilla
o Kaadosta tieto välittömästi yhteyshenkilölle (Alanko)
• Päiväkortilla metsästävät:
o Saalis vähentää jäsenen (isännän) ja seuran kiintiötä.
• Rauhoitetut eläimet:
o Harmaa teeri, Koppelo ja metsäjänis.
• Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä kesken metsästyskauden,
tiedottaminen nettisivujen välityksellä.
6. Rauhoitusalueet
• Ämmälänkirkkotie-Lapuanjoki-kantatie 66-Lakajoki Hirvien ajo sallittu, muuten
rauhoitettu kaikelta metsästykseltä
• Mäkelänkoski-säänöstelypato rauhoitetaan sorsan- ja kyyhkyn metsästykseltä.
• Metsäkanalinnut rauhoitetaan pelloilta
• Ruokintapaikat ja riistapellot rauhoitetaan kauriin metsästykseltä (ruokintaautomaatit)
• Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä
• Kanakoirakoepäivinä ja päivää ennen peltoalueet rauhoitetaan
kanakoirametsästykseltä. Koe aikatauluista tulee tieto seuran nettisivuille.
o kanakoiramaastoja voi kysellä kyseisille päiville Jukka Paavolalta.
7. Metsästyskauden aloitus
• Säädösten mukaan.
8. Uudet jäsenet
• Sakari Hänninen ja Jari Hakonen
• Vuosikortti: Haapamäki, Bäcklund ja Koski-Ahde
9. Koemaastojen luovutus
• Kanakoirakokeet: Jukka Paavola
• Muut kokeet: Tommi Alanko
• Lisäksi puheenjohtajalla oikeus luovuttaa koemaastoja.
o Koemaastot rauhoitettu muulta koiratoiminnalta kyseisinä päivinä.
10. Muut asiat
• Edesmenneen Erkkilän maat menneet osin valtiolle vaihtomaiksi, mutta joiltain
osin myös yksityisille henkilöille. Vuokrasopimukset jatkuvat säädösten mukaan,
mutta seuran vuokrasopimuksia päivitetään tarpeen tullen ja tämäkin asia tulee
huomioida. Kyseisten maiden omistajamuutokset näkyvät järjestelmissä
viiveellä, eikä maiden vuokrasopimuksia ole vielä päivitetty.
• Osa maanomistajia ilmaissut turhautumista rehupaalien hajottamisiin (eläimet,
mm karhu ja hirvi).
• Ampumaradalla mahdollisuus harjoitteluun (mm pienoishirvi ja hirvirata äänen
vaimentimella varustetulla kiväärillä) perjantaisin kello 18:00 alkaen. Lisätietoja
saa Aarne Montoselta.
• Oma riista - palvelu (metsästysseuran haltuun otto)
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o Sihteeri ollut koulutuksessa ja ottanut metsästysseuran haltuun
29.6.2016. Asia etenee hirven metsästyksen puitteissa, jos lupa-asiat
hoidetaan tämän kautta. Muuten tätä osiota ei ole tarkoitus kehittää
mitenkään ripeästi.
• Torstaina 8.9 klo.19.00 pidetään Hirviporukan kokous majalla. Rahat, luvat ja
lihalaatikot mukaan.
• Riistakolmiolaskenta suoritettiin nyt kolmatta kertaa. Laskenta sujui hyvin,
kosteista olosuhteista huolimatta. Laskennan tulos (3 metsoa, 4 teertä ja 10
pyytä) on paras tähän mennessä, kiitos osallistuneille.
• Englanninsettereiden maaottelu tulossa syksyllä 2017, tähän tulossa
maastoluovutuksia.
• Koiranäyttelyiden järjestäminen 2019, anottava lupa maaliskuussa 2017.
• Alkaneen kauden metsästyskorttilaskut lähetty. Järjestelmä on nyt toista vuotta
käytössä, laskuttaja ja tilinumero eri kuin aikanaan (POP Tiistenjoen /
käsilaskutuksen aikana). Laskutus tapahtuu liiton kautta.
o Joillain henkilöillä on ollut ongelmia laskutuksen kanssa (mm: RintaMarttila Esa, Sipilä Jussi ja Tiina-Maija)
o Sihteeri hoitaa asioita ja jos ongelmia ilmenee niin ottakaa yhteys
sihteeriin / johtokunnan jäseniin.
11. Kokouksen päättäminen
• Puheenjohtaja Antti Lilja kiitti hyvästä ja asiallisesti sujuneesta kokouksesta
ja päätti kokouksen kello 19:55.
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