Kurikan metsästysseuran Kesäkokous pöytäkirja 7.8.2022 Luovan nuorisoseuralla Klo 18:00

1 § Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen jakamalla ansiomerkkejä ansioituneille metsästäjille sekä muistutti
hyvistä metsästystavoista.
Metsästäjäliiton kultainen ansiomerkki

Kimmo Rintanen

Metsästäjäliiton hopeinen ansiomerkki

Teivaala Mikko

Metsästäjäliiton hopeinen ansiomerkki

Ratavaara Antti

Metsästäjäliiton hopeinen ansiomerkki

Salmi Jarmo

Metsästäjäliiton hopeinen ansiomerkki

Teerimäki Tommi

Metsästäjäliiton hopeinen ansiomerkki

Välkkilä Jussi

Metsästäjäliiton pohjanmaan piirin metso ansiomerkki

Uusi-Kakkuri Toni

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri
Pj. Tommi Teerimäki
Sihteeri: Kimmo Rintanen
3 § Valitaan pöytäkirjan tarkistajat kaksi kappaletta sekä ääntenlaskijat kaksi kappaletta:
Pöytäkirjantarkistajat: Hirsimäki Veli-Matti ja Mikkilä Juha
Ääntenlaskijat: Koski-Säntti Tuomas ja Hautala Mikko
4 § Kokouksen päätösvaltaisuus: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5 § Hyväksytään kokouksen esityslista: Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossa
6 § Riistakiintiöt: Hallituksen esitys
Metsäjänis: Valtion aika
Teeri: 4 kpl/metsästäjä valtion aika
Metso tai Koppelo 1 kpl/metsästäjä valtion aika
Peltopyy: kiintiö 2 kpl/metsästäjä valtion aika
Pyy: ei kiintiötä
Fasaani: Kiintiö 4 kpl/metsästäjä valtion aika
Metsäkauriin metsästys kiintiö 1 kpl/päivä, valtion aika. Kevätpukki jahti kiintiö 1 kpl/metsästäjä
Hallituksen esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa
7 § Rauhoitus alueet: Kyyhkyn ja sorastukselta rauhoitetaan Lumberin lampi, Tiilitehtaan alue, Jokivarsi
välillä puhdistuslaitos – jokienhaara sekä ojaniemenkoski - kauhajoenraja.
Rintametsänalue rauhoitetaan kaikelta muulta paitsi pienpetojen loukkupyynti, rusakonmetsästys sekä
haittalinnut.

Lohiluoman yhteisjahtialue rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä pois lukien hirvenmetsästys. Hallituksella
on oikeus järjestää yhteisjahteja Lohiluomanalueella.
Metsäkauriin kevätpukki jahti sallitaan kannan sen kestäessä.
Hallitus pyytää oikeutta tehdä lisärauhoituksia riistakantojen tai kenneltoiminnan sitä vaatiessa.
Hallitus pyytää oikeutta poistaa rauhoitusalueita riistavahinkojen sitä vaatiessa
Hallituksen esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa
8 § Majavan metsästys.
Metsästys suoritettaan vahtimismetsästyksenä josta ilmoitus majavavastaavalle.
Majavavastaavaksi valittiin Uusi-Kakkuri Toni
9 § Valkohäntäpeuran metsästys: Kaatolupia seuralle tuli 35kpl. Hallituksen esitys kaatosuunnitelmaksi
24kpl vasa ja 23kpl aikuinen, joista peuravastaava tasapainottaa kaatosuhteen urosvoittoiseksi. Jahti
suoritetaan kyttäys/koirajahtina peuranmetsästyssäännön mukaisesti. Peurajahtiin aikovat ilmoittautuvat
peuravastaavalle, ja toimittavat tarvittavat dokumentit (metsästyskortti ja ampumakoetodistus),
peuravastaavalle ilmoittautuessaan peuraporukkaan.
Hallituksen esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa
10 § Peuranmetsästys säännön hyväksyminen: Kokouksessa ehdotettiin että ampumaharjoittelu velvoite
poistettaisiin. Ehdotus sai kannatusta ja asiasta äänestettiin
5 Ääntä harjoitteluvelvoitteen poistamisen puolesta
39 Ääntä ampumaharjoittelun velvoitteen säilyttämisen puolesta
Hallituksen esitys ampumaharjoittelu velvoitteen säilyttämisen puolesta hyväksyttiin
11 § Peuravastaavan valinta:
Jaakko Kantoniemi

ensisijainen

Tuomas Koski-Säntti
Toni Uusi-Kakkuri
12 § Uudet jäsenet: Seuraamme hyväksyttiin 10 uutta jäsentä ja 4 jäsenanomusta hylättiin
14 § Vieraiden metsästys oikeus. Hallitus esittää päiväkorttien myymistä 1.8.2022 alkaen,
vuosikokouksessa 2022 päätettyjen hintojen mukaan. Päiväkorttilaiselle 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.
Metsoleiri järjestetään 26.9.2022-28.9.2022. Leirillä saatu saalis ei syö isännän kiintiötä. Lisäksi
metsoleirille esitetään yksi peuran kaatolupa
Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa

15 § Ampumajaoston esitys esitys: Anotaan avustusta aseiden hankintaan. Esitetään seuran
asevastaavaksi Kimmo Rintanen

Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa
16 § Muut mahdolliset asiat josta ei voi tehdä päätöstä:
Hevosystävät ottivat yhteyttä puheenjohtajaan käräjävuoren heat radalla tapahtuvasta metsästyksestä.
Sovittiin että luodaan ilmoitusmenettely kun alueella, josta hirvenmetsästyksen osalta vastaa alueella
toimiva jahtipäällikkö.
17 § Kokouksenpäätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:05

_____________________

______________________

Teerimäki Tommi

Rintanen Kimmo

_____________________

______________________

Mikkilä Juha

Hirsimäki Veli-Matti

