TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA 4.8.2020
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). Kausi on jo alkanut ja
varislintuja on koetettu vähentää, varsinkin maatilojen läheisyydestä. Kiitos
kaikille ampumaradan ja lahtivajan kökkiin osallistuneille.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 Puheenjohtajaksi valittiin Toni Paasikas ja sihteeriksi Tommi Alanko.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
 Ilmoitus kokouksesta on laitettu seuran nettisivuille 27.7.2020 ja lisäksi kutsu
on välitetty seuran WhatsApp -ryhmään.
 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
 Seppo Rantamäki ja Jukka Paavola (molemmat tehtävät).
5. Edelliset pöytäkirjat
 Sihteeri luki vuosikokouksen 18.2.2020 sekä seuran ylimääräisen kokouksen
2.7.2020 pöytäkirjat, eikä näihin ollut huomautettavaa.
6. Saaliskiintiöt
 Metsäkanalinnut:
o Teeri 2, (suositellaan kukkojen ampumista)
o Metso 1 kpl (koko seuran kiintiö 5 kpl, kiintiöseuranta metsästysseuran
nettisivuilla ja tiedon saa myös puhelimitse johtokunnan jäseniltä)
 Peltokanalinnut:
o Fasaani 3 kpl (suositellaan kukkojen ampumista)
o Peltopyy 1 kpl (suositellaan koulutustapahtumassa koiralle ampumista)
 Kauris 1 kpl ja lisäksi kesäjahti 1 kpl (kesäjahdissa koko seuran kiintiö 5 kpl,
kiintiöseuranta metsästysseuran nettisivuilla ja tiedon saa myös puhelimitse
johtokunnan jäseniltä)

o Yhteisjahtikiintiö 10 eläintä. Yhteyshenkilö (Alanko) järjestää yhteisjahdit
ja näistä tiedotetaan nettisivujen ja WhatsApp:n välityksellä vähintään 1
päivää ennen jahtitapahtumaa. Yhteisjahdin saalis ei vähennä jäsenen
omaa kiintiötä.
o Reviiripukin ampumista vältettävä.
o Kaadosta tieto yhteyshenkilölle (Alanko / 0407386337)





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
 Metsäkanalinnut rauhoitetaan pelloilta
 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
8. Metsästyskauden aloitus
 Säädösten mukaan.
9. Uudet jäsenet
 Ei uusia jäseniä
 Vuosikortti: Matti Bäcklund, Kari Tuikkala, Jani Salo ja Ulf Granberg
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.

12. Muut asiat
 Jäsenistöä kehotetaan aktivoitumaan riistanhoidossa, esimerkiksi vahvaa
naakka- ja variskantaa saisi harventaa ja ruokintoja voi perustaa
(ruokintapaikkoja ylläpidettävä koko talvikausi).
 Ylistaron ampumarata varattu ruutiaseharjoitteluun to 3.9.2020 kello 17:00 –
21:00 (kiväärien kohdistus ja harjoittelua myös liikkuvaan hirven kuvaan).
Samalla mahdollisuus suorittaa ampumakoe.
 RHY:n mestaruusammunnat Ylistarossa. Haulikkolajit (compak sporting ja
metsästyshaulikko) keskiviikkona 5.8.2020 kello 18:00 ja kiväärilajit (luodikko ja
hirvi 75 m) lauantaina 8.8.2020 klo 10:00.
 Metsästysseuran jäsenlaskut lähetetty uudella järjestelmällä. Ainaisjäsenille,
maanomistajajäsenille (Liljat) sekä myös johtokunnalle lähetettiin 12 €
vapaaehtoinen ”jäsenmaksu”. Vain kunniajäsenet jätettiin ilman laskua.
Metsästäjäliiton ja -piirin maksut ovat 11,5 € vuodessa (ns lehtimaksu + muut
jäsenedut)
 Ampumaratahanke etenee suunnitelmallisesti ja vaikka maansiirtotöitä jouduttiin
tekemään paljon, niin ”budjetissa mentäisiin”. Hankkeeseen ei tässä vaiheessa
tarvita välttämättä lisärahoitusta, kuten esimerkiksi metsästysseurojen
hirvenluovutuksia. Kökkätöitä on kokonaisuutena tullut hyvin, mutta joidenkin
seurojen osalta varsin niukasti. Ampumaradan 1. vaihe pyritään saattamaan
valmiiksi tänä vuonna ja tulevaisuudessa (seuraavassa rakennusvaiheessa) yksi
tärkeimmistä asioista on saada radalle sähköliittymä.
 Riistakolmiolaskenta suoritettiin tänään aamusta (4.8.2020) ja laskennassa
löydettiin 24 lintua, mikä on suurin määrä tähän mennessä suoritetuista
laskennoista.
 Kevään ja kesän aikana on päivitetty huomattava määrä vuokrasopimuksia
(pääosin sihteerin ja pj:n toimesta puhelimitse sekä sahköpostitse).
Vuokrapaperit ovat nyt sihteerin hallussa ja niistä on laadittu uusittu sähköinen
versio. Omariistassa on erilaisia karttoja, MUTTA JÄSENTEN TULEE KÄYTTÄÄ
METSÄSTYKSESSÄ (ml KOIRIEN SEURANTAOHJELMISSA) KARTTAA
NIMELTÄ TMS METSÄSTYSALUEKARTTA!
 Kennelpiirin vuosikokous pidetään keskiviikkona 5.8.2020 klo 18:30
Konferenssikeskus Valkeassa, Koulukatu 47, 60100 SJK.
 Lahtivajan kunnostushanke on edennyt hienosti. Pääosin työt on tehty
pienemmissä kökkäporukoissa ja näyttäisi siltä, että syksyllä hirvet saadaan
käsiteltyä uudistetuissa tiloissa.
 Hirvijahdin aloituskokous pidettäneen metsästyksen johtaja M.Liljan toimesta
syyskuun aikana.
 Peurajahdin metsästyksen johtajan toimii Tommi Alanko. Peuraseurueen
aloituskokous pidetään hirviseurueen aloituskokouksen perään, samana
päivänä.



Metsästäjien tulee saada kaikelle toiminnalleen maanomistajan lupa, eli
haaskoille, ruokintapaikoille, loukuille, riistakameroille, nuolukiville sekä autolla
ajamiseen maanomistajien omilla pelto- / metsäteillä.

13. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja kiitti asiallisesti sujuneesta kokouksesta ja toivotti jahtionnea
tulevalle syksylle. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:24.
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