
 

 

TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN 
PÖYTÄKIRJA 2.8.2018 

1. Kokouksen avaus 
• Puheenjohtaja Jukka Paavola toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen 

kello 19:00. 
• Puheenjohtaja muistutti kaikkia hyvistä metsästystavoista. Kunnioitetaan 

maanomistajia ja huomioidaan muut luonnossa liikkujat. Roskia ei jätetä 
luontoon (hylsytkin kerättävä talteen), autojen pysäköinti kielletty pelloille ja 
liittymille. Metsästyksessä on huomioitava myös maatalouden 
tuotantorakennukset ja eläimet. Toivotaan edeltävää vuotta riistarikkaampaa 
metsästyskautta. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
• Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Paavola ja sihteeriksi Tommi Alanko. 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 
• Ilmoitus kokouksesta on ollut Lapuan Sanomissa tiistaina 24.7.2018 ja lisäksi 

seuran nettisivuilla 2.7.2018.  
• Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat 
• Aarre Montonen ja Jari Peltola (molemmat tehtävät). 

5. Edelliset pöytäkirjat 
• Sihteeri luki vuosikokouksen 13.3.2018 pöytäkirjan, eikä tähän ollut 

huomautettavaa. 
6. Saaliskiintiöt 

• Jäsenet ja vuosikorttilaiset: 
o Metsäkanalinnut: 

� Teeri 2 urosta 
� Metso 1 kpl (koko seuran kiintiö 5 kpl, kiintiöseuranta 

metsästysseuran nettisivuilla ja tiedon saa myös puhelimitse 
johtokunnan jäseniltä) 

o Peltokanalinnut: 
� Fasaani 3 kpl (suositellaan kukkojen ampumista) 
� Peltopyy 1 kpl (suositellaan koulutustapahtumassa koiralle 

ampumista)  
• Jäsenille (ei vuosikorttilaiset): 



o Kauris 1 kpl / jäsen (yhteisjahdin saalis ei vähennä jäsenen kiintiötä) 
o Kaadosta tieto yhteyshenkilölle (Alanko / 0407386337) 
o Yhteyshenkilö (Alanko) järjestää yhteisjahdit (kiintiö 2+2), joista 

tiedotetaan nettisivujen välityksellä 2 päivää ennen jahtitapahtumaa. 
o Reviiripukki rauhoitettu ja kesäjahti on kielletty. 

• Päiväkortilla metsästävät: 
o Saalis vähentää jäsenen (isännän) ja seuran kiintiötä. 

• Rauhoitetut eläimet: 
o Harmaa teeri, Koppelo, Metsäjänis ja Kauris kesällä. 
o Kaurispukin (Reviiripukki jolla täydet sarvet) ampumista vältettävä. 

• Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä kesken metsästyskauden, 
tiedottaminen nettisivujen välityksellä. 

7. Rauhoitusalueet 
• Ämmälänkirkkotie-Lapuanjoki-kantatie 66-Lakajoki Hirvien ajo sallittu, muuten 

rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. 
• Mäkelänkoski-säänöstelypato rauhoitetaan sorsan- ja kyyhkyn metsästykseltä 
• Metsäkanalinnut rauhoitetaan pelloilta. 
• Ruokintapaikat ja riistapellot rauhoitetaan kauriin metsästykseltä (ruokinta-

automaatit). 
• Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä. 
• Kanakoirakoepäivinä ja päivää ennen peltoalueet rauhoitetaan 

kanakoirametsästykseltä. Koepäivistä tulee tieto seuran nettisivuille. 
o kanakoiramaastoja voi kysellä kyseisille päiville Jukka Paavolalta 

• Meijerintie – kantatie 66 välinen alue (ns nuorisoseuran ja kirkon välinen 
peltoalue), rauhoitetaan kyyhkysen ja sorsan metsästykseltä. 

8. Metsästyskauden aloitus 
• Säädösten mukaan. 

9. Uudet jäsenet 
• Roni Siltakoski 
• Vuosikortti: Mika Haapamäki, Matti Bäcklund, Kari Tuikkala ja Ulf Granberg 

10. Koemaastojen luovutus 
• Kanakoirakokeet: Jukka Paavola (varahenkilönä Tommi Alanko) 
• Muut kokeet: Tommi Alanko (varahenkilönä Jukka Paavola) 

o Koemaastot rauhoitettu muulta koiratoiminnalta kyseisinä päivinä. 
11. Muut asiat 

• VAPEPA –kurssi 12.3.2018 sekä etsinnän peruskurssi 12.5.2018. Useita jäseniä 
molemmissa tilaisuuksissa ja nyt kyseiset henkilöt ovat mukana Lapualaisessa 
etsijäryhmässä jäseninä. 

o Poliisi jatkaa edelleen Esko Rinta-Marttilan etsintöjä mutta asiasta ei 
välttämättä tiedoteta erikseen. 

• Tietosuojaseloste laadittu liiton mallista ja linkki löytyy nettisivuilta. Sihteeri 
osallistui tietosuoja-asetuskoulutukseen 22.3.2018. Koulutuksen perusteella 
pienillä yhdistyksillä ei ole isoja velvoitteita, edelleen voidaan ylläpitää mm 



jäsenrekisteriä ja maanvuokrausrekisteriä mutta huolellisuus tiedon 
säilyttämisessä huomioitava ja tuo tietosuojaseloste piti tehdä. Suuria sanktioita 
ei pienyhdistyksille ole tulossa jos asioita pitää korjata, alussa tulisi mahdollisesti 
huomautuksia. 

• Naakka siirtynyt säädöksissä ”normaaliksi haittalinnuksi” kuten varis ja harakka. 
Seura harkitsee yhteisjahti (maanomistajien tahtotila haittojen vähentämiseksi). 
Jäsenistöä kehotetaan vähentämään runsasta kantaa ja näin pienentämään 
lintujen aiheuttamia haittoja. 

• Ylistaron ampumarata varattu ruutiaseharjoitteluun ke 15.8.2018 kello 18 – 21. 
(kivääreiden kohdistus ja harjoittelua myös liikkuvaan hirvenkuvaan) 

• Lemmenkujaa on paranneltu seuran toimesta kesän aikana (Lepistö pyysi). Ojaa 
kaivettu, laitettu rumpu sekä soraa tielle ja piha-alueelle. Kiitos Antille sekä Jari 
Ala-Paavolalle. 

• Koiranäyttelyt 4.5.2019 (Seuran 80-vuotisjuhlanäyttely). 
� Johtokunta sekä Pohjanoksat kokoustavat asian tiimoilta elokuun 

lopulla. Jäsenistön apua tullaan tarvitsemaan näyttelyiden 
järjestämisessä. 

• Ampumaratahanke selvitys 
o Lapuan seudun Ampumaratayhdistys on aloittelemassa radan 

rakentamista. Hankkeeseen tarvittaisiin yhdyshenkilö seurasta joka 
tiedottaisi hankkeesta ja toimisi muutoinkin linkkinä seuran ja 
ampumaratahankkeen välillä. 

� Ketään vapaaehtoista ei yhteyshenkilöksi ilmaantunut, mutta 
sovittiin että Montonen välittää tietoa ja on yhteydessä seuran 
sihteeriin joka välittää tiedot ja asiat johtokunnalle. 

� Tulossa merkittävän kokoluokan hanke joka vaatii jäsenseuroilta 
panostusta ja resursseja. Isoluoman ampumarata on aiemmin 
rahoitettu mm myymällä hirven lihoja. 

• RHY järjestää syksyn ampumakokeet vanhalla ampumaradalla. Asiasta ei 
tiedoteta julkisesti (muiden kuin rhy:n toimesta), mutta tietoa voi jakaa 
tarvitseville henkilöille suullisesti. 

o Eli vastaava menettely kuin viime vuonna.  
• Riistakolmiolaskenta 2018 toteutetaan Postin johdolla lähiaikoina, alustavasti 

lauantaina 4.8.2018. 
• Poikkeuslupa varisten ja harakoiden rauhoitusajoista päättyi 31.7.2018. (5 –

vuotinen määräaikaislupa) 
• Torstaina 20.9 klo.19.00 pidetään Hirviporukan kokous majalla. Rahat, luvat ja 

lihalaatikot mukaan. 
•  

12. Kokouksen päättäminen 
• Puheenjohtaja kiitti asiallisesti sujuneesta kokouksesta ja toivotti jahtionnea 

tulevalle syksylle. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:24. 

 



Paikka                                          Aika 

Metsästysseuran maja             2.8.2018 

Puheenjohtaja                            Sihteeri 

___________________             _________________ 

Jukka Paavola                                       Tommi Alanko 

Pöytäkirjan tarkastaja               Pöytäkirjan tarkastaja 

___________________              ___________________ 

Arre Montonen                                     Jari Peltola 

  



Lapuan sanomiin lähetettävä tiedote: 

Tiistenjoen Metsästysseuran kesäkokous pidettiin majalla 2.8.2018. 

Kokouksessa päätettiin kuluvan kauden asioista hyvässä hengessä mm seuraavasti: 
Kiintiöt ja rauhoitusalueet kuten 2017. Teeri (uros) 2 kpl. Metso 1 kpl, seuran 
kokonaiskiintiö 5 kpl. Fasaanikukko 3 kpl. Peltopyy 1 kpl. Lisäksi Kauris 1 kpl / Jäsen. 
Hirviporukan aloituskokous majalla torstaina 20.9, kello 19:00. Jäsenistöä pyydettiin 
aktivoitumaan harventamaan vahvaa naakkakantaa ja näin vähentämään myös haittoja 
maataloudelle. Jäsenmaksut on lähetetty, osalle sähköpostina ja osalle paperisena. 

 


