
Kurikan Metsästysseuran Ry:n kesäkokous.
Pelastuslaitoksen auditorio, Tossutie 4, 61300 Kurikka 31.7.2017 klo 18.00 – 18.40.

Pöytäkirja

24§ Kokouksen avaus: Puheenjohtajan esityksestä vietettiin hiljainen hetki Mauri Ala-Korpelan 
muistolle, jonka jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

25§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri: Puhenjohtajaksi valittiin Kotiranta Juha ja 
sihteeriksi Rintanen Kimmo.

26§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 kpl. ja ääntenlaskijat 2 kpl.: Valittiin äänten laskijoiksi sekä 
pöytäkirjan tarkastajiksi Huhtanen Harri ja Teerimäki Tommi.

27§ Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus: Todettiin kokous laillisesti koolle 
kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

28§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys: Sihteeri esitteli työjärjestyksen joka hyväksyttiin 
sellaisenaan.

29§ Jaetaan kesän ampumakilpailujen palkinnot: Ampumatoimikunnan puheenjohtaja Kimmo 
Rintanen luki ampumakilpailujen tulokset.

30§ Hyväksytään seuraan uudet jäsenet: Seuraamme hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet: Rissanen 
Hannu, Rajala Kosti, Kiviluoma Lauri, Kauppila Antero, Hirsso Pentti, Keskilusa Elias ja 
Jyllilä Timo. Kaksi jäsenanomusta hylättiin.

31§ Riistakiintiöt: hallituksen esitys riistakiintiöiksi:

kyyhky ei kiintiötä valtion aika
rusakko ei kiintiötä valtion aika
metsäjänis yksi päivässä rauhoitettu 1.9 - 13.11.2017
metso 1 kpl uros valtion aika
teeri 3 kpl uros yksi päivässä valtion aika
metsäpyy 1 kpl valtion aika
peltopyy 2 kpl yksi päivässä valtion aika
fasaani yksi päivässä valtion aika

 Keskustelun kuluessa Aulis Laurila esitti metsäjäniksen kiintiöksi 3kpl sekä metsolle 
rauhoitusta. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen esitys sai 39 ääntä ja Laurilan esitys 6 
ääntä, joten hallituksen esitys tuli hyväksytyksi.  

32§ Rauhoitus alueet:
- sorsan metsästys kielletään:
- kyrönjoella välillä jätevedenpuhdistamo - jokien haara
- kaikki tiilitehtaan lammet sekä Lumberin lammi
- kyyhkyn ja sorsan metsästys kielletään:
- kauhajoella välillä Ojaniemen tammi - kauhajoen raja
- kauriin metsästys kielletään: Reinikan lakialla sekä ns. Pöyryn puskassa
- alueella 1. sallitaan pienpetojen metsästys sekä rusakon metsästys 1.11.2017 – 28.2.2018
- Joulurauha 24.12-26.12.2017 kennel toiminta sallittu 26.12.2017.



33§ Hallituksen oikeus lisärauhoituksiin riistakantojen sitä vaatiessa sekä kennel toiminalle: 
Hallitukselle myönnettiin oikeus lisärauhoituksiin.

34§ Valkohäntäpeuran metsästys: Päätettiin kaatomaksuksi 50 € aikuinen ja 30 € vasa.

35§ Metsäkauriin metsästys: Päätettiin että ampuja tekee kaatoilmoituksen hallituksen jäsenelle 
kiintiöt: 3 yksilöä/mets. seuran kiintiö 50kpl.

36§ Vieraiden metsästys oikeus edellyttää seuran jäsenen isännyyttä

päiväkorttia myydään 20.8.2017 alkaen. Päiväkortti ei oikeuta metsäkanalintujen 
metsästykseen
päiväkortti 15€
päiväkortti kauris 20€
päiväkortti hirvi 30€
aseeton metsästäjä ei tarvitse päivä korttia esim. koiran ohjaaja.

37§ Toimintavuoden 2017 tulo- ja meno arvio: Rahaston hoitaja Tauno Hautala esitteli tulo- ja 
menoarvion

Toimintavuoden 2017 tulo- ja menoarvio merkittiin tiedoksi.

38§ Muut mahdolliset asiat: Hallitus valtuutettiin tekemään kirjallinen sopimus naapuri 
metsästysseurojen kanssa (vastavuoroisuus periaatteella) pienpeto- ja villisikajahdista sellaisessa 
muodossa kuin asia esitettiin vuosi kokouksessa 2017. Seuran ulkopuoliset henkilöt ovat 
oikeutettuja seuraamaan jälkiä ja metsästämään pienpetoja tai villisikoja Kurikan Metsästysseuran 
alueella, kun he ilmoittavat tulostansa ennalta valitulle/valituille henkilöille. Jälkien on kuitenkin 
alettava seuramme rajojen ulkopuolelta.

39 § Kokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.40.

Pöytäkirja vakuudeksi

___________________________ ___________________________
Kotiranta Juha Rintanen Kimmo
Puheenjohtaja   Sihteeri

____________________________ ___________________________
Huhtanen Harri Teerimäki Tommi
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


