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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS 

Aika Tiistai 7.8.2018 klo. 19.00 – 19.45 

Paikka Metsästysmaja 

Läsnä Mika Haikola, sihteeri 
Ari Pirkola, Pj 
20 seuran jäsentä  
 

1 
Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Ari Pirkola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat 
tervetulleeksi. 

2 
Kokouksen järjestäytyminen  

Valittiin puheenjohtajaksi Ari Pirkola ja sihteeriksi Mika Haikola. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Mämmelä Eero Karjaluoto. Pöytäkirjantarkastajat toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 

3 
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

(liite 1) 

4 
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

5 
Riistakiintiöt vuodelle 2018 

Riistakiintiöistä käytiin Teeren osalta vilkasta keskustelua siitä että sallitaanko myös naarasteeren 
metsästys. Äänestyksen jälkeen kiintiöt muotoutuivat seuraaviksi 

 
Teeri 2 kpl 
Metso 1 kpl  
Pyy ei kiintiötä 
Riekko rauhoitetaan 
Koppelo rauhoitetaan 
Peltopyy rauhoitetaan 

Jänis ei kiintiötä 
Fasaani  
metsästys sallittu seuran jäsenille kausiluvalla 20 eur/kausi 
sisältäen kolmen linnun kiintiön , 
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Johtokunnalle annettiin oikeus muuttaa kiintiöitä tarpeen mukaan 
 

6 
Kauriinmetsästys 

Kauriinmetsästykseen osallistumisesta ilmoittautuminen sihteerille 1.9.2018 mennessä. Jos ei ole 
ilmoittautunut määräaikaan mennessä, niin kauriin metsästys on 
mahdollista vain vierasluvalla sellaisen jäsenen kanssa, joka on 
ilmoittautumisensa hoitanut.  

Jahdin tuottaessa tulosta ampuja on velvollinen tekemään kaatoilmoituksen riistanhoitopiirille ja 
ilmoittamaan asiasta myös sihteerille.  

Myös vieraat saavat osallistua kauriin metsästykseen normaalin päiväluvan hinnalla sellaisen 
jäsenen kanssa joka on hoitanut oman ilmoittautumisensa. Vieras saa 
tuoda myös koiransa mukaan  

7 
Rauhoitusalueet 

Selkämatalan alue rauhoitetaan pienriistan pyynniltä (hirven pyynti sallittu) 

Ulkoharmin alue sekä pöllänsaari sekä näihin kuuluvat vesialueet 
rauhoitetaan pienriistan metsästykseltä 

A Helaakosken navetan ympärys kurkisuolla rauhoitetaan 
kaikelta metsästykseltä. 

Ojahaan aukealla rauhoitetaan kaikelta pienriistan metsästykseltä 
alue, jonka rajat mehtäkyläntie, ojahaan tie, nuottakarintie ja 
aukean laidat 8-tien puolella. Rauhoituksen syynä metsästäjien 
huono käytös ja roskaaminen. Hylsyjä nurmella ja AIV aumoissa 
muutoinkin aluetta roskattu.  
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8 
Koirakokeet 

22.9 La Ajokoe Yppäri, annetaan kaikki maastot 
 
28.9 Pe Haukkukoe Yppäri, annetaan kaikki maastot 
 
30.9 Su Ajokoe Pattijoki, annetaan Silovuori ja Ahkio 
 
10.11 la Ajokoe Pattijoki, annetaan Silovuori ja Ahkio 
 
17.11 la Haukkukoe, Raahe, annetaan Silovuori ja Ahkio 
 
24.11  la KAER koe, annetaan Ahma ja ojahaka alue  
 
8.12 La Ajokoe Pattijoki, annetaan Silovuori ja Ahkio 
 
15.12 La Ajokoe Yppäri, annetaan kaikki maastot 
 
30.12 Su Ajokoe Yppäri, annetaan kaikki maastot 
 
26.1.2019 La Ajokoe, Yppäri, annetaan kaikki maastot 

2.2.2019 La Ajokoe Pattijoki annetaan Silovuori ja Ahkio 
  
23.2.2019 Su Ajokoe, Yppäri, annetaan kaikki maastot 

 
 

Jos seuran jäsen osallistuu johonkin muuhun kilpailuun niin hän voi 
viedä maaston mennessään, tällöin ei kuitenkaan maaston rauhoituksia 
voida suorittaa. 

Ajokokeiden yhteyshenkilönä Jari Fors puh 0400290982 

Hirven haukkukokeiden yhteyshenkilönä Risto Impola puh 0500433443 

Yhteyshenkilöiltä voi tiedustella mahdollisia vapaita maastoja kokeiden 
aikana  

Kokeiden peruuntumisesta pitää maaston varaajan tehdä ilmoitus Vikke Heiskarille sähköpostilla 
vikke.heiskari@gmail.com ja hirvenpyynnin johtajille Kalervo 
Grekulalle puh 0503063276.  

 

 
 

 

 

mailto:vikke.heiskari@gmail.com
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9 
Sorsastusluvat ja päiväluvat muuhun metsästykseen 

Meri –ja kanadanhanhen metästys sallittu seuran alueella asetuksen mukaan 10.8 alkaen. Koska 
metsästys tapahtuu pelloilta on siinä oltava tarkkana ettei aiheuteta 
vahinkoa maanomistajille. 

Vieraslupia ei kuitenkaan myydä hanhijahtiin 10 – 19.8 väliselle ajalle 
 
Vieraslupien hinnat 
Vesilinnut 
Päivälupa 20.8.2018 klo 12.00 alkaen 25 euroa 
Kausilupa 40 euroa 
Päivälupa aloituksen jälkeen 10 euroa 
 
Kyyhkysen metsästys 
Aloituspäivä 10.8.2018 25 euroa 
Päivälupa aloituksen jälkeen 10 euroa  
  
Muu riista 
Päivälupa 10 euroa 
 
 
Vesilintujen metsästys rannoilla ilman isäntää seuran puolelta on vieraille sallittua vierasluvalla 

20.8 klo 12.00 alkaen.  
Kaikessa muussa metsästyksessä täytyy vierailla olla isäntänä joku seuran jäsen. Poikkeuksena 

hanhien metsästys pelloilta ilman isäntää maanomistajan erikseen 
antamalla luvalla 20.8 klo 12.00 alkaen.  

Vieraiden mahdollinen kiintiöity saalis menee isännän kiintiöstä. 
 
Päivälupia myyvät: 
Yppärin Neste huoltoasema, Jari Forss ja Mika Haikola. Vierasluvan voi maksaa myös 

nettissä  
tilille FI63 5381 2040 0025 56  
Tieto maksun saajalle kohtaan merkittävä: vieraan nimi, metsästettävä riista, 

metsästyspäivä, isännän nimi jos sellainen tarvitaan. Kuitti 
maksusta pidettävä mukana tositteena maksetusta vierasluvasta 

 
10 
Muut asiat 

Riistakolmion laskenta suoritetaan lauantaina 11.8.2018 klo 10.00 lähtö nesteeltä. 

Kuivan ja kuuman kesän vuoksi metsäpalovaara on tavallista suurempi, tämän takia kehoitetaan 
tulen käsittelyssä erityiseen varovaisuuteen. Kesän aikana on sattunut jo 
useampia maastopaloja joissa alkusyynä on ollut ihmisen varomaton 
tulen käsittely 
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11 
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 

 

 

Ari Pirkola Mika Haikola 
Puheenjohtaja sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Matti Mämmelä Eero Karjaluoto  


