
Pöytäkirja 

 

Kurikan Metsästysseura ry:n kesäkokous 

 

Työväentalolla Kiikkulantie 5 61300 Kurikka 28.7.2021 klo 19.00 

 

Kokous nro:2/2021 

 

 

 

1§ Kokouksen avaus:  

 

 Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00 

Avauspuheenvuoron yhteydessä jaettiin kennel palkinnot, sekä arvottiin pienpeto kilpailun 

osallistujien kesken 50€ palkinnot vuosikouksessa sovitun mukaisesti. 

 

  

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Teerimäki 

 Sihteeriksi Juha Siltala 

   

 

3§ Valitaan pöytäkirjantarkastajat 2 kpl. ja ääntenlaskijat 2 kpl. 

 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha-Matti Saarinen ja Veli-Matti Hirsimäki. 

 Ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Kangassalo ja Jani Koskenvalta. 

  

 

4§ Todetaan kokouksen laillisuus sekä päätösvaltaisuus: 

 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

5§ Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi: 

 

Sihteeri esitteli kokoukselle esityslistan ja esityslista hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi. 

 

6§ Majavan Metsästys: 

 

Hallitus esittää: 

Majavatoimikunnan esityksen pohjalta haettavaksi 8 majavanlupaa. 

Kyttäysjahtina, ilmoitus jahtiin menosta ja saaliista majavatoimikunnan vetäjälle. (Toni 

Uusi-Kakkauri) 

Kaatomaksu 10€ maksetaan seuran tilille. 

 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 



7§ Hallitukselle oikeus lisätä tai poistaa rauhoitusalueita riistakantojen sitä vaatiessa, tai 

muuten tarvittaessa, sekä kennel toiminalle: 

 

 Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

 

 

 

8§ Riistakiintiöt: 

 

Hallituksen esitys: 

 

Metsäjänis      valtion aika 

 

Teeri   3kpl   valtion aika 

 

Metso tai koppelo 1kpl     valtion aika 

 

Peltopyy  2kpl    valtion aika 

 

Pyy      valtion aika 

 

Fasaani     valtion aika 

 

 

Hyväksytään 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 rauhoitettu alue välillä: 

Tripuusenmäentie, Kyrönjoki, Kantatie 67 ja Kauhajoen raja, tullaan muuttamaan ns. 

yhteisjahtialueeksi, jossa sallitaan Haittalintujen/eläinten metsästys, majavan metsästys, 

pienpetojen loukkupyynti, sekä seuran järjestämät yhteisjahdit esim. rusakon osalta. 

Muun riistan metsästys alueella kielletään pois lukien hirvenmetsästys. Alue on muokattu 

Reviirin karttaan, jossa selvästi ilmenee myös ne alueet joissa sallitaan ainoastaan 

hirvenmetsästys. 

 

Alueella 1. sallitaan pienpetojen ja rusakon metsästys valtion ajalla, sekä haittalinnut. 

 

Kanakoirajaoston esityksen pohjalta hallitus esittää Peltokanojen Fasaani ja peltopyy 

metsästykseltä rauhoitettaviksi alueiksi seuraavia alueita: Kärpääskylä, Salonkylä ja 



Oppaanmäki. Kenneltoiminta alueella sallittua. Kanakoirajaosto huolehtii tarkemmista 

aluerajauksista reviiri karttaan. Alueita tullaan vaihtelemaan vuosien aikana. 

Kanakoirajaosto kysyy lintujen istutus lupia alueiden maanomistajilta. Tulevaisuudessa 

alueille mahdollista ostaa kanalintukortteja. 

 

Joulurauha 24.12-26.12.2021 kenneltoiminta sallitaan 26.12.2021 

 

 Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

 

  

 

 

10§ Valkohäntäpeuran metsästys 

 

Kaatolupia seuralle tuli 30kpl. 

 

Hallituksen esitys kaatosuunnitelmaksi 20kpl vasa ja 20kpl aikuinen, joista peuravastaava 

tasapainottaa kaatosuhteen urosvoittoiseksi. 

Jahti suoritetaan kyttäys/koirajahtina peuranmetsästyssäännön mukaisesti.  Peurajahtiin 

aikovat ilmoittautuvat peuravastaavalle, ja toimittavat tarvittavat dokumentit 

(metsästyskortti ja ampumakoetodistus), peuravastaavalle ilmoittauessaan peuraporukkaan. 

 

Lisäksi pykälää avattiin uudelleen ja kokous antoi hallitukselle oikeuden myöntää peuran 

kyttäyslupia Metsoleirin käyttöön. 

 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

 

11§ Peuranmetsästyssäännön hyväksyminen: 

 

Hallitus esittää, että ilmoituskäytäntöä muutetaan siten, että ilmoittaa voi myös tekstiviestillä 

ja sähköpostilla jahtiin menemisestä, mutta peuravastaavalta on saatava kuittaus viestillä 

ennen jahdin alkua. 

Kokouksen keskustelun pohjalta päivitetään metsästyssääntöä, siten että vieraskortilla 

yhteisjahdissa mestästävällä on ampujanoikeudet kaatamaansa saaliiseen. 

 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

 

 

12§ Peuravastaavan valinta. 

 

 Peuravastaavaksi valittiin Jaakko Kantoniemi. Varalla Juha Kotiranta. 

Yhteisjahdin mahdollistamiseksi hirvenmetsästyksen aikana myönnettiin apupäällikön 

oikeudet yhteisjahdin järjestämiseksi Toni Uusi-Kakkuri ja Tuomas Koski-Säntti. Edellä 

mainitut toimivat yhteistyössä peuravastaavan kanssa. 

 

 

13§ Metsäkauriin metsästys:    

 

Hallitus esittää metsäkaurista vapaaseen metsästykseen muuten paitsi kevätpukkijahdin 

osalta esitetään kiintiöksi 1 pukkia metsästäjää kohden. Valtion aika. 



 

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

14§ Uusien jäsentenvaalit: 

 

 Seuraan valittiin 19 uutta jäsentä yleisen kokouksen päätöksellä. 

 

 

15§ Vieraiden metsästys oikeus. 

 

Hallitus esittää päiväkorttien myymistä 1.8.2021 alkaen, vuosikokouksessa 2021 päätettyjen 

hintojen mukaan. Vieraille edellytetään seuran jäsen isännäksi, aseeton ei tarvitse 

päiväkorttia, esim. koiran ohjaaja. Päiväkorttilainen ampuu isännän kiintiöstä. 

 

- päiväkortti 15€ 

 

- päiväkortti Kauris 20€ 

 

- päiväkortti Hirvi/peura 30€ 

  

- kausikortti 75€ 

 

- aseeton ei tarvitse päivä korttia esim. koiran ohjaaja 

  

Haittalintu jahtiin myönnetään päiväkortti 0€ maksua vastaan. Kuittaus/Ilmoitus menettely 

sähköpostilla on riittävä haittaeläinjahdin päiväkortin myöntämisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16§ Muut asiat: 

 

Omariistan käyttö: 

 

Omariistan käytöstä muistutettiin jäsenistöä jälleen, esimerkiksi metsäkauriin 

kaatoilmoituksen tekemiseen on tärkeää, että jäsen on pyytää kutsun omariistan Kurikan MS 

seuraan. Tällöine kauriin kaatoilmoitus saataisiin näkymään seuran omissa tiedoissa. 

 

Naakan metsästys: 

 

Naakan porukkajahteja järjestetään 1.8.2021 alkaen, mikäli porukalla on innostusta asian 

tiimoilta. 

 

Reviiri: 

  

Jäsenistölle tullaan järjestämään käyttökoulutusta reviiri-järjestelmän käytöstä. 

 

 



Teräshaulien käyttö Kurikan Metsästysseuran aluella: 

 

Muistutetaan, että teräshaulien käyttö seuran alueella on kielletty. 

 

Muistutetaan metsästäjiä hylsyjen ja roskien pois keräämisestä metsästyksen yhteydessä, 

sekä autojen jättämisestä siten, että ne eivät ole maanomistajien peltotöiden esteenä. 

 

Jättäkää auton lasille oma yhteystieto, että mahdollisesti jos ajoneuvoa on siirrettävä voi 

siirtoa tarvitseva henkil ottaa suoraan yhteyttä asianosaiseen. 

 

Metsästävä metsoleiri. 

 

Metsoleirin käyttämät kiintiöt voidaan käyttää hallituksen päätöksen mukaisesti osana 

nuorisotyötä. 

 

 

17§ Kokouksen päätös: 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20:05 

  

 

Kokouksen vakuudeksi: 

 

 

 

____________________      ____________________ 

Tommi Teerimäki       Juha Siltala 

 

 

 

 

 

 

____________________      _____________________ 

Juha-Matti Saarinen       Veli-Matti Hirsimäki 

 

 


