
Kurikan Metsästysseuran ry:n kesäkokous  Pöytäkirja
Paloasemalla 26.7.2016 klo 19.00

Läsnä olijat: liite 1 

25§ Kokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen

26§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri: Kokouksen puheenjohtajaksi valitiin Kotiranta 
Juha ja Sihteeriksi valittiin Rintanen Kimmo

27§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 kpl. ja ääntenlaskijat 2 kpl :
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kotiranta Kauko ja Kivineva Väinö
Ääntenlaskijoiksi Valittiin Salmi Jarmo ja Säntti Jorma

28§ Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus : Todettiin kokous laillisesti  
koollekutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi  

29§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys: Sihteeri esitteli työjärjekstyksen mikä hyväksyttiin 
esitetyssä muodossa

30§ Jaetaan kesän ampumakilpailujen palkinnot: Ampuma toimikunnan puheenjohtaja jakoi 
kesäkisojen palkinnot

31§ Hyväksytään seuraan uudet jäsenet: Seuraamme haki 7 uutta jäsentä jotka hyväksyttiin kaikki.
Riitakorpi Joni, Vierikko Marko, Anttila Timo, Pihlajamäki Mari, Sillanpää Tomi sekä 
Kortesniemi Arttu

32§ Päätettiin Riistakiintiöt :

kyyhky Ei kiintiötä Valtion aika
Rusakko Ei kiintiötä valtion aika
metsäjänis 3 kpl yksi päivässä Valtion aika
metso 1 kpl uros Valtion aika
teeri 3 kpl uros yksi päivässä Valtion aika
metsäpyy 3 kpl valtion aika
peltopyy 2 kpl yksi päivässä valtion aika
fasaani 4 kpl kukko  yksi päivässä valtion aika
metsäkauris 1 kpl seuran kiintiö 25 kpl valtion aika

Metsäkauriin kiintiöstä äänestettiin hallituksen esitys oli 1 kpl/henk ja seurankiintiö 25kpl
hallituksen esityksestä poikkeava esitys oli 3kpl/henk. Ja seurankiintiö 30kpl.
Äänestys tulos oli seuraava hallituksen esitys 29 ääntä ja hallituksen esityksestä poikkeava 
esitys 16 ääntä. Päätös oli 1kpl/henk ja seuran kiintiö 25kpl 

33§   Rauhoitus alueista päätettiin seuraavaa:
-metsäjänikselle alue 1 
-sorsan metsästys kielletään:
-kyrönjoella välillä puhdistuslaitos-jokien haara, 
-kyyhkyn ja sorsan metsästys kielletään: 
-kauhajoella välillä ojaniemen tammi - kauhajoen raja
-kauriin metsästys kielletään: reinikan lakia sekä ns. pöyryn puska
-1 alue täysrauhoitus, rusakon metsästys sallitaan 1 alueella marraskuun alusta    



  kauden loppuun. Pienpetojen loukku ja luola metsästys sallittu 
-Joulurauha 24.12-26.12 kennel toiminta sallittu 26.12
hallitus esitti Lumberin lampien rauhoittamista sorsan metsästykseltä, hallituksen 
esityksestä poikkeava esitys oli että Lumberin lampien sorsan metsätys sallittaisiin.
Äänestyksen tulos oli hallituksen esitys 10 ääntä ja hallituksen esityksestä poikkeava 
esitys 34 ääntä. Päätös oli että Lumberin lammilla sallitaan sorsan metsätys

34§ Hallituksen oikeus lisä rauhoituksiin riistakantojen sitä vaatiessa sekä kennel toiminalle :
Hallitukselle myönnettiin oikeus lisä rauhoituksiin riistakantojen sitä vaatiessa sekä kennel 
toimintaa varten

35§ Metsäkauriin metsästys: Päätettiin että kaataja ilmoittaa saadusta Metsäkauris saaliista 
hallituksen jäsenelle 

36§ Vieraiden metsästys oikeus: Päätettiin että edellyttää seuran jäsenen isännäksi

päivä korttia myydään 20.8 alkaen ei oikeuta metsäkanalintujen metsästykseen
aseeton ei tarvitse päivä korttia esim. koiran ohjaaja

37§ Muut mahdolliset asiat: Muita mahdollisia asiota ei ollut

38§ Kokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi:

____________________ _____________________
Kotiranta Juha Kimmo Rintanen

____________________ _____________________
Kotiranta Kauko Kivineva Väinö


