TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA 7.8.2017
1. Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Jukka Paavola 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 ja
liittymille. Tänä vuonna viljan puintiin päästään huomattavan myöhään, joten
pystyssä olevaa viljaa ei saa talloa.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Paavola ja sihteeriksi Tommi Alanko.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus
 Ilmoitus kokouksesta on ollut Lapuan Sanomissa torstaina 27.7.2017 ja
lisäksi seuran nettisivuilla jo huomattavasti kauemmin.
 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
 Aarre Montonen ja Jarmo Paasikas (molemmat tehtävät).
5. Edelliset pöytäkirjat
 Sihteeri luki vuosikokouksen 13.3.2017 pöytäkirjan ja tämä hyväksyttiin.
6. 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)
o Kaadosta tieto yhteyshenkilölle (Alanko / 0407386337)

o Yhteyshenkilö (Alanko) järjestää yhteisjahdit (kiintiö 2+2), joista
tiedotetaan nettisivujen välityksellä 2 päivää ennen jahtitapahtumaa.
o Reviiripukki rauhoitettu ja kesäjahti kielletty
 Päiväkortilla metsästävät:
o Saalis vähentää jäsenen (isännän) ja seuran kiintiötä.
 Rauhoitetut eläimet:
o Harmaa teeri, Koppelo, Metsäjänis ja Kauris kesällä.
o Kaurispukin (Reviiripukki jolla täydet sarvet) ampumista vältettävä.
 Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä kesken metsästyskauden,
tiedottaminen nettisivujen välityksellä.
7. 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. Koepäivistä tulee tieto seuran nettisivuille.
o kanakoiramaastoja voi kysellä kyseisille päiville Jukka Paavolalta
 Meijerintie – kantatie 66 välinen alue (ns nuorisoseuran ja kirkon välinen
peltoalue), rauhoitetaan kyyhkysen ja sorsan metsästykseltä.
8. Metsästyskauden aloitus
 Säädösten mukaan.
9. Uudet jäsenet
 Ari Syrjälä ja Pertti Ulvinen
 Vuosikortti: Haapamäki, Bäcklund, Tuikkala ja Koski-Ahde
10. Koemaastojen luovutus
 Kanakoirakokeet: Jukka Paavola (varahenkilönä Tommi Alanko)
 Muut kokeet: Tommi Alanko (varahenkilönä Jukka Paavola)
o Koemaastot rauhoitettu muulta koiratoiminnalta kyseisinä päivinä.
11. Muut asiat
 Riistakolmiolaskenta suoritetaan tulevana viikonloppuna ja siihen tarvitaan
jäseniä.
 Ampumaratahanke etenee, rahoitusta haetaan ja aikanaan myös meidän
seuralle tulee jäsenvelvoitteita (maksuja ja kökkätöitä). Näistä tiedotetaan
myöhemmin kun asia etenee.
 Koiranäyttelyiden järjestäminen 2019 (Seuran 80-vuotisjuhlanäyttely).
o Pohjanoksat (Seppo ja Henna) ja Päivi Luhtala-Sipilä lupautuneet
vastuuhenkilöiksi ja anomus näyttelyistä jätetty.
o Tarkoituksena järjestää yksipäiväinen Ryhmänäyttely ( 5/7 pystykorvat ja
alkukantaiset koirat + 4/6 mäyräkoirat sekä ajavat ja jäljestävät koirat).




Lauantaina 4.5.2019 TAI 11.5 TAI 18.5.
Nuorisoseura + piha (varattu) lisäksi apuvoimina kylän muita
yhdistyksiä.
 Asiat tarkentuu aikanaan, mutta Jäsenistön apua tarvitaan.
 RHY järjestää pienpetojen pyyntikilpailun 1.8.2017 – 31.3.2018.
o Jäsen voi ilmoittaa saaliinsa (eli osallistumisensa) sähköpostilla tai
tekstiviestillä sihteerille tai johtokunnan jäsenelle 1.4 – 15.4.2018.
 Torstaina 14.9 klo.19.00 pidetään Hirviporukan kokous majalla. Rahat, luvat ja
lihalaatikot mukaan.
12. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja kiitti asiallisesti sujuneesta kokouksesta ja toivotti jahtionnea
sekä muistutti että johtokuntaan voi ottaa aina tarvittaessa yhteyttä jos tulee
kysyttävää. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:45.
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Lapuan sanomiin lähetettävä tiedote:
Tiistenjoen Metsästysseuran kesäkokous 2017.
Kesäkokous pidettiin seuran majalla 7.8.2017. Asiallisen keskustelun jälkeen päätettiin
kiintiöistä ym asioista seuraavasti:
Jäsenille ja vuosikorttilaisille: Teeri (uros) 2 kpl. Metso 1 kpl (seuran kokonaiskiintiö 5 kpl,
kiintiöseuranta netissä, lisäksi tieto johtokunnan jäsenillä). Fasaani 3 kpl (suositellaan
kukkojen ampumista). Peltopyy 1 kpl (suositellaan koulutustapahtumassa koiralle
ampumista).
Jäsenille: Kauris 1 kpl ja lisäksi yhteyshenkilö järjestää yhteisjahteja joista tiedotetaan
seuran nettisivuilla. Kaadosta tieto riistakeskuksen lisäksi myös yhteyshenkilölle (Alanko).
Metsästys alkaa säädösten mukaisesti.
Rauhoitetut eläimet ja maastot: Harmaa (naaras) teeri, koppelo, metsäjänis ja kaurispukki
(reviiripukki jolla täydet sarvet, ei myöskään kesäjahtia). Metsästysmajan maasto
(Ämmälänkirkkotie-Lapuanjoki-kantatie 66-Lakajoki) rauhoitettu kokonaan. Mäkelänkoski –
säännöstelypato sekä meijerintie – kantatie 66 rauhoitettu kyyhky- ja sorsajahdilta. Pellot
rauhoitettu metsäkanalinnuilta. Ruokintapaikat ja riistapellot rauhoitettu kauriilta.
Jouluaatto ja - joulupäivä rauhoitettu metsästykseltä. Koirakoemaastot rauhoitettu
koepäivinä.
Koemaastojen luovutukset: Kanakoirakokeet (J.Paavola), Muut kokeet (Alanko). Tieto
kokeista nettisivuilla.
Hirviporukan aloituskokous järjestetään majalla torstaina 14.9, kello 19:00. Rahat, luvat ja
lihalaatikot mukaan.
Jäsenmaksut on lähetetty, osalle sähköpostina ja osalle paperisena. Laskuttajana on
Suomen Metsästäjäliitto, koska seura siirtynyt liiton laskutuspalveluun.

