TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA 31.7.2022
1. Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Toni Paasikas toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen
kello 15:05.
 Puheenjohtajan terveiset; Kunnioitetaan maanomistajia ja muita luonnossa
liikkujia. Ei esimerkiksi kuljeta puimattomilla pelloilla ja pyydetään
maanomistajan lupa, jos aiotaan mennä esimerkiksi kyyhkyjahtiin puimattomalle
pellolle. Roskat pois luonnosta, myös muiden viemät. Elokuussa alkaa myös
haittalintujen pyynti ja siihenkin toivotaan aikaa löytyvän.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 Puheenjohtajaksi valittiin Toni Paasikas ja sihteeriksi Tommi Alanko.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
 Ilmoitus kokouksesta on laitettu seuran nettisivuille 9.7.2022 ja lisäksi kutsu on
välitetty seuran WhatsApp -ryhmään.
 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
 Jarmo Paasikas ja Antti Lilja (molemmat tehtävät).
5. Edelliset pöytäkirjat
 Sihteeri luki vuosikokouksen 6.3.2022 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 1 kpl ja lisäksi kesäjahti 1 kpl (kesäjahdissa koko seuran kiintiö 5
kpl, kiintiöseuranta metsästysseuran nettisivuilla ja tiedon saa myös
puhelimitse johtokunnan jäseniltä)
 Yhteisjahtikiintiö 15 eläintä, kaikki johtokunnan jäsenet voivat
järjestää yhteisjahteja ja näistä tiedotetaan nettisivujen tai
WhatsApp:n välityksellä vähintään edeltävänä päivänä.
Yhteisjahdin saalis ei vähennä jäsenen omaa kiintiötä.

Reviiripukin ampumista vältettävä.
Kesäjahdin kaadosta tieto yhteyshenkilölle (Riku Haavisto /
0505911427)
 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 lisäksi oikeus rajoittaa tai nostaa kiintiöitä kesken
metsästyskauden, koska tässä vaiheessa ei ole tietoa riistakannoista.
Kiintiömuutoksista tiedotetaan nettisivujen ja wahtsapp:n 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
 Jani ja Santtu Salo, Jussi-Pekka Soini, Matti Saari, Lauri Saari ja Anna Haavisto.
 Vuosikortti: Matti Bäcklund, Pentti Kuronen 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.
 Puheenjohtaja voi myös luovuttaa maastoja koetoimintaan.
11. Tiistenjoen metsästysseura ry:n ohjesääntö ja hirvieläinten jahtisääntö
 Ei muutoksia.

12. Muut asiat
 Johtokunnan tietoon on saatettu jäsenen metsästysrikkomus. Kyseinen henkilö
oli pitänyt hieman alle vuoden ikäistä metsästyskoiraa irti kesäkuussa.
Johtokunta on antanut huomautuksen asiasta ja mikäli määräaikana tulee
huomautettavaa uudelleen, irtisanoo johtokunta jäsenyyden välittömästi.
 Jäsenistöä kehotetaan aktivoitumaan riistanhoidossa, esimerkiksi vahvaa
naakka- ja variskantaa saisi harventaa ja ympärivuotisia ruokintoja voi perustaa.
 Hirviluvan jakamisesta pidettiin kokous Varpulan majalla 6.7.2022 ja me saimme
8,5 lupaa. Pankkiin jätettiin 4,5 lupaa ja näiden jakamisesta päätetään kolmen
viikon metsästyksen jälkeen pidettävässä palaverissa. Samassa palaverissa
voidaan jakaa myös lupia, joita joltain seuralta olisi mahdollisesti jäämässä
käyttämättä. Riistakeskuksen (riistapäällikkö Mikael Luoman) päätös leikata
lupahakemuksesta (haettiin 108 lupaa) 40 % ja antaa Lapuan yhteislupaan vain
65 lupaa, saattaa tarkoittaa, että Tiistenjoen hirvikanta kasvaa tulevaisuudessa
kohtuuttomaksi.
 VHP lupa tuli haetun kaltaisena ja tästä luvasta meidän käyttöön tulee 2 kpl.
o Peuraseuruetta ei perusteta, ellei tule ”reilusti” havaintoja eli useampia
vasaporukoita.
 Metsäpeuralle saatiin 1 uroksen lupa ja tämän myymistä Ampumaradan hyväksi
valmistellaan. (J.Karhu & J.Härsilä & H.Talola)
 Lapua sai yhteisluvassa luvan metsästää 1 karhun, eli nyt päästään
harjoittelemaan myös tämän eläimen metsästystä. Kokous metsästykseen
halukkaille 31.7.2022 klo 16:00, eli kesäkokouksen jälkeen.
 Ylistaron ampumarata varattu ruutiaseharjoitteluun 15.8.2022 kello 18:00 –
21:00 (kiväärien kohdistus ja harjoittelua myös liikkuvaan hirven kuvaan).
Samalla mahdollisuus suorittaa ampumakoe.
 Metsästysseuran jäsenlaskut lähetetty. ”Vapaajäsenille” lähetettiin myös 12 €
vapaaehtoinen ”jäsenmaksu”. Vain kunniajäsenet jätettiin ilman laskua.
Metsästäjäliiton maksut ovat 11,5 € vuodessa kaikista jäsenistä.
 Ampumaratahanke etenee ja tavoitteena on aloittaa 2. vaihe syksyn aikana.
Radalla ei ole vielä POHA:n lupaa, eli radalla EI SAA AMPUA. Kilometrin rataa
aletaan rakentaa, tähän on saatu erillisrahoitus ja tällä on tarkoitus saada
kyseinen rata valmiiksi 2023.
 Riistakolmiolaskenta suoritetaan alustavan suunnitelman mukaan lauantaina
6.8.2022.
13. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja kiitti asiallisesti sujuneesta kokouksesta ja toivotti jahtionnea
tulevalle syksylle. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:32.

