TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA 27.7.2021
1. Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Toni Paasikas toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen
kello 19:00.
 Puheenjohtajan terveiset; Kunnioitetaan maanomistajia ja muita luonnossa
liikkujia. Ei esimerkiksi kuljeta puimattomilla pelloilla, eikä autojen
pysäköinnillä estetä muiden liikkumista. Ei roskata, eli viedään kaikki mukana
olleet tavarat pois metsästä (mm hylsyt ja eväsroskat).
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 Puheenjohtajaksi valittiin Toni Paasikas ja sihteeriksi Tommi Alanko.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
 Ilmoitus kokouksesta on laitettu seuran nettisivuille 9.7.2021 ja lisäksi kutsu
on välitetty seuran WhatsApp -ryhmään.
 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
 Mauri Viitanen ja Valtteri Saari (molemmat tehtävät).
5. Edelliset pöytäkirjat
 Sihteeri luki vuosikokouksen 25.2.2021 pöytäkirjan, eikä siihen ollut
huomautettavaa.
6. Saaliskiintiöt
 Jäsenet ja vuosikorttilaiset:
o Metsäkanalinnut:
 3 kappaletta, josta korkeintaan 1 metso
o Peltokanalinnut:
 Fasaani 5 kpl (suositellaan kukkojen ampumista)
 Peltopyy 2 kpl
o Kauris 2 kpl ja lisäksi kesäjahti 1 kpl (kesäjahdissa koko seuran kiintiö 5
kpl, kiintiöseuranta metsästysseuran nettisivuilla ja tiedon saa myös
puhelimitse johtokunnan jäseniltä)
 Yhteisjahtikiintiö 10 eläintä, kaikki johtokunnan jäsenet voivat
järjestää yhteisjahteja ja näistä tiedotetaan nettisivujen tai
WhatsApp:n välityksellä vähintään 1 päivää ennen
jahtitapahtumaa. Yhteisjahdin saalis ei vähennä jäsenen omaa
kiintiötä.

Reviiripukin ampumista vältettävä.
Kesäjahdin kaadosta tieto yhteyshenkilölle (Alanko / 0407386337)
Kaatajan on muistettava tehdä lakisääteinen saalisilmoitus
omariistassa.
Päiväkortilla metsästävät:
o Saalis vähentää jäsenen (isännän) ja seuran kiintiötä.
Rauhoitetut eläimet:
o Koppelo ja Metsäjänis
o Kaurispukin (Reviiripukki, jolla täydet sarvet) ampumista vältettävä.









Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä kesken metsästyskauden,
tiedottaminen esimerkiksi nettisivujen välityksellä.
7. Rauhoitusalueet
 Ämmälänkirkkotie-Lapuanjoki-kantatie 66-Lakajoki Hirvien ajo sallittu,
muuten rauhoitettu kaikelta metsästykseltä
 Mäkelänkoski-säänöstelypato rauhoitetaan sorsan- ja kyyhkyn
metsästykseltä
 Meijerintie – kantatie 66 välinen alue (ns nuorisoseuran ja kirkon välinen
peltoalue), rauhoitetaan kyyhkysen ja sorsan metsästykseltä.
 Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä.
 Ruokintapaikat rauhoitetaan 150 m säteeltä. Ruokinnan ylläpitäjän luvalla voi
metsästää lähempänä. Rauhoituksesta voidaan poiketa kanakoirakokeissa.
 Kanakoirakoepäivinä ja päivää ennen koetta, peltoalueet rauhoitetaan
kanakoirametsästykseltä. Koepäivistä tulee tieto seuran nettisivuille.
o kanakoiramaastoja voi kysellä kyseisille päiville Jukka Paavolalta
 Rauhoitusalueilla saa pitää lain sallimia petoloukkuja ja myös ilman asetta
tapahtuva koirien kouluttaminen on niillä sallittua. Lisäksi rauhoitusalueita
voidaan luovuttaa koetoimintaan.
8. Metsästyskauden aloitus
 Säädösten mukaan.
9. Uudet jäsenet
 Anu ja Juha-Heikki Koskiahde
 Vuosikortti: Matti Bäcklund, Pentti Kuronen, Jani Salo, Santtu Salo, Anna
Jaskari ja Teemu Paavola.
10. Koemaastojen luovutus
 Kanakoirakokeet: Jukka Paavola (varahenkilönä Nina Pärssinen)
 Muut kokeet: Tommi Alanko (varahenkilönä Jukka Paavola)
o Koemaastot rauhoitettu muulta koiratoiminnalta kyseisinä päivinä.
11. Tiistenjoen metsästysseura ry:n ohjesääntö ja hirvieläinten jahtisääntö
Päivitettiin ja hyväksyttiin metsästysseuran ohjesääntö ja jahtisääntö ja tämä
liitetään seuran nettisivuille. Muutoksena hirvieläinjahteihin osallistuville velvoite
kohdistaa metsästyksessä käytettävä ase vuosittain sekä vuosittainen ruutiaseella
tapahtuva 20 laukauksen harjoitteluvelvoite.

12. Muut asiat
 Jäsenistöä kehotetaan aktivoitumaan riistanhoidossa, esimerkiksi vahvaa
naakka- ja variskantaa saisi harventaa ja ympärivuotisia ruokintoja voi perustaa.
 Ylistaron ampumarata varattu ruutiaseharjoitteluun ke 18.8.2021 kello 17:00 –
21:00 (kiväärien kohdistus ja harjoittelua myös liikkuvaan hirven kuvaan).
Samalla mahdollisuus suorittaa ampumakoe.
 Metsästysseuran jäsenlaskut lähetetty uudella järjestelmällä. ”Vapaajäsenille”
lähetettiin myös 12 € vapaaehtoinen ”jäsenmaksu”. Vain kunniajäsenet jätettiin
ilman laskua. Metsästäjäliiton maksut ovat 11,5 € vuodessa kaikista jäsenistä.
 Ampumaratahanke etenee ja tavoitteena on saattaa 1. vaihe loppuun kuluvan
vuoden aikana. Toisesta vaiheesta on jätetty tukihakemus ja rakentamaan
ryhdyttäneen ensi vuoden aikana. Toisessa vaiheessa rakennetaan mm
pienoiskiväärirata nykyratojen väliin ja saataneen hankittua kiinteä sähköliittymä.
Rakentamiseen tarvitaan jäsenistön työpanosta myös tulevaisuudessa.
 Riistakolmiolaskenta suoritetaan tulevana lauantaina.
 Metsästysseuramme on mukana hirven yhteisluvassa ja käytössä on 20 lupaa
tulevalle kaudelle. Seuramme on mukana myös valkohäntäpeuran yhteisluvassa
4 muun seuran kanssa ja käytössä on 4 lupaa tulevalle kaudelle.
 Metsäpeuralle saatiin hirven yhteisluvassa 1 lupa, jonka käytöstä päätetään
hirvenmetsästyksen välipalaverissa. Tarvittaessa järjestetään sen käyttämisestä
oma kokous mahdollisimman pikaisesti luvan saamisen jälkeen.
 Hirvijahdin aloituskokous pidetään torstaina 9.9.2021 klo 18:00 ja peurakokous
klo 19:30, Mikko Lilja ja Tommi Alanko pitävä nämä.
 Peurajahti aloitetaan hirven metsästyksen jälkeen, mikäli meille on tullut varmoja
havaintoja useammasta vasaporukasta ja mahdollinen metsästys aloitetaan
”varovaisella vasajahdilla”. Käytännössä meidän peurakantamme ei
varmaankaan vielä mahdollista metsästyksen aloittamista.
13. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja kiitti asiallisesti sujuneesta kokouksesta ja toivotti jahtionnea
tulevalle syksylle. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:07.

