Pöytäkirja
Kurikan Metsästysseura ry:n kesäkokous
Paloasemalla Tossutie 4 61300 Kurikka 6.8.2019 klo 18.00
Kokous nro:2/2019

1§ Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00
Avauksessa puheenjohtaja kertoi lyhyesti kevään tapahtumista metsästysseurassa kuten, että
maanomistajille, jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille tarjoiltu hirvipäivällinen oli hyvin
onnistunut ja päivälliselle osallistui melkein 300 henkilöä. Metsästysmajalla on tehty
kunnostustoimenpiteitä ja syksyn aikana uusitaan mm. ikkunat kämpälle. Majan ympäristö
on myös siistitty.
Puheenjohtaja painotti kokousväelle hyvien metsästystapojen noudattamista ja että
peltoja ei tallata, roskat ja hylsyt kerätään mukaan, sekä peltoliittymiin ei pysäköidä.
Autohin olisi hyvä laittaa puhelinnumero lappu, josta maanomistaja tarvittaessa tavoittaa
auton omistajan.

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Teerimäki ja sihteeriksi Juha Siltala.

3§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 kpl. ja ääntenlaskijat 2 kpl.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mauno Korhonen ja Veli-Matti Hirsimäki.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Ojainväli ja Pekka Hirsimäki.

4§ Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Hyväksytään kokouksen esityslista:
Sihteeri esitteli yleiselle kokoukselle esityslistan, mikä hyväksyttiin muutoksitta.

6§ Jaetaan kesän ampumakilpailujen palkinnot:
Ampumajaoston puheenjohtaja Jarmo Saarinen jakoi palkinnot arvontojen perusteella ja
arpaonni suosi seuraavia: Hirvi: Tapio Lammi, Simo Ala-Kurikka ja Luodikko: Jari
Lehtiniemi. Arvontaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa ja todettiin, että käytäntö oli hyvä ja sitä
tullaan käyttämään tulevaisuudessakin.

7§ Hyväksytään seuraan uudet jäsenet:
Uusia jäsenanomuksia tuli ennen kokousta 17 kpl.
Kaikki seuraan hakeneet hyväksyttiin uusiksi jäseniksi.
Uusia jäseniä ovat:
Janne Haikola
Mikko S. Säntti
Heikki Rintaluoma
Riku Iivonen
Aaro Ratavaara
Amanda Mäntyharju
Henrik Salmi
Jenny Sarvela
Juha Kurjenluoma
Jussi-Pekka Ylikoski
Marko Haavisto
Petri Hangasluoma
Ville Korpitassi
Lauri Anttila
Veeti Kallio
Ville Rintala
Kati Rintala

8§ Riistakiintiöt:
Hallituksen esitys:
Metsäjänis

1 Päivässä

valtion aika

Teeri

3kpl uros

valtion aika

Metso

1kpl uros

valtion aika

Peltopyy

3kpl

valtion aika

Pyy

valtion aika

Fasaani

valtion aika

Kiintiöt hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

9§ Rauhoitus alueet:
Hallituksen esitys:
Sorsanmetsästys kielletään: Kyrönjoella välillä jätevedenpuhdistamo- jokien haara, kaikki
tiilitehtaanlammet, sekä Lumberin lammet.
Kyyhkyn- ja sorsanmetsästys kielletään:
Kauhajoella välillä Ojaniemen tammi- Kauhajoen raja.
Lisäksi kaikelta muulta, paitsi hirven metsästykseltä rauhoitetaan alue välillä:
Tripuusenmäentie, Kyrönjoki, Kantatie 67 ja Kauhajoen raja.
Alueella 1. sallitaan vain pienpetojen ja rusakon metsästys valtion ajalla.
Joulurauha 24.12-26.12.2019 kenneltoiminta sallitaan 26.12.2019
Reinikan lakian kauriin metsästys kielto kumotaan yleisen kokouksen päätöksellä,
rauhoitetut ja vuokraamattomat maa-alueet on huomioitava normaalien käytäntöjen
mukaisesti kauriin metsästyksen yhteydessä.
Muilta osin esitys hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.

10§ Hallituksen oikeus lisä rauhoituksiin riistakantojen sitä vaatiessa sekä kennel toiminalle:
Esitys hyväksytään yleisen kokouksen päätöksellä.

11§ Valkohäntä peuran metsästys:
Hallitus esittää peuraa koskevien päätöksen siirtoa yleiselle ylimääräiselle vuosikokoukselle
(hirvikokous)nyt ja tulevaisuudessa.
Esitys hyväksyttiin. Ylimääräinen vuosikokous järjestetään 27.8.2019

12§ Metsäkauriin metsästys:
Hallitus esittää metsäkaurista vapaaseen metsästykseen. Valtion aika.
Esitys hyväksyttiin.

13§ Vieraiden metsästys oikeus.
Hallitus esittää päiväkorttien myymistä 10.8.2019 alkaen, vuosikokouksessa 2019 päätettyjen
hintojen mukaan. Vieraille edellytetään seuran jäsen isännäksi, aseeton ei tarvitse
päiväkorttia, esim. koiran ohjaaja. Päivä- ja kausikortti ei oikeuta kanalintujen
metsästykseen.
- päiväkortti 15€
-

päiväkortti Kauris 20€

-

päiväkortti Hirvi 30€

-

kausikortti 75€

-

aseeton ei tarvitse päivä korttia esim. koiran ohjaaja

-

joulurauha 24.12-26.12.2019 kenneltoiminta sallitaan 26.12.2019

14§ Muut asiat:
Omariistan käyttö, naakan metsästys ja reviiri metsästysalueiden rajat.
Puheenjohtaja painotti omariistan ja reviiri järjestelmien käytön tärkeyttä, sekä kehotti
kaikkia ottamaan järjestelmät käyttöön. Saalisilmoitukset on merkittävä oma riistaan.
Naakan metsästyksen säännöistä muistutettiin, että metsästys tapahtuu vain maa-alueilla,
joissa on metsästysoikeus. Rauhoitusalueilla naakanmetsästys on ehdottomasti kielletty.
Pienpetojen metsästyksestä muistutettiin myös, että valon käytön sallimisen myötä valoa
käytetään järkevästi, eikä häiritä ihmisiä turhalla valottelulla.
Kimmo Rintanen esitti yleiselle kokoukselle, että onko mahdollista järjestää tulevaisuudessa
metsästävää metsoleiriä. Tänä kesänä järjestetystä ensimmäisestä metsoleiristä jäi hyvä kuva
ja resursseja uudelle leirille olisi. Kokouksen kanta oli positiivinen Kimmon esitykselle.

15§ Kokouksen päätös:
Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo. 18:50
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tommi Teerimäki
Puheenjohtaja

Juha Siltala
Sihteeri

Mauno Korhonen
Pöytäkirjantarkastaja

Veli-Matti Hirsimäki
Pöytäkirjantarkastaja

