
 

 

TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUKSEN 
PÖYTÄKIRJA 6.8.2019 

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

kello 19:00. 
 Puheenjohtajan terveiset; Kunnioitetaan maanomistajia ja muita luonnossa 

liikkujia. Ei esimerkiksi kuljeta puimattomilla pelloilla, eikä autojen 
pysäköinnillä estetä muiden liikkumista. Ei roskata, eli viedään kaikki mukana 
olleet tavarat pois metsästä (mm hylsyt ja juomapullot). Arvostetaan myös 
kaikkea riistaa ja pyritään kohtuullisuuteen saalismäärissä. 

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

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 
 Ilmoitus kokouksesta on ollut Lapuan Sanomissa tiistaina 30.7.2019 ja lisäksi 

seuran nettisivuilla 9.7.2019.  

 Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
4. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat 

 Aarre Montonen ja Jari Laitila (molemmat tehtävät). 
5. Edelliset pöytäkirjat 

 Sihteeri luki vuosikokouksen 7.3.2019 pöytäkirjan, eikä tähän ollut 
huomautettavaa. 

6. Saaliskiintiöt 
 Metsäkanalinnut: 

o Teeri 2, (suositellaan kukkojen ampumista) 
o Metso 1 kpl (koko seuran kiintiö 5 kpl, kiintiöseuranta metsästysseuran 

nettisivuilla ja tiedon saa myös puhelimitse johtokunnan jäseniltä) 
 Peltokanalinnut: 

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

 Kauris 1 kpl ja lisäksi kesäjahti 1 kpl (kesäjahdissa koko seuran kiintiö 5 kpl, 
kiintiöseuranta metsästysseuran nettisivuilla ja tiedon saa myös puhelimitse 
johtokunnan jäseniltä)  



o Yhteisjahtikiintiö 10 eläintä. Yhteyshenkilö (Alanko) järjestää yhteisjahdit 
ja näistä tiedotetaan nettisivujen ja WhatsApp:n välityksellä 2 päivää 
ennen jahtitapahtumaa. 

o Kaadosta tieto yhteyshenkilölle (Alanko / 0407386337) 
o Reviiripukin ampumista vältettävä. 

 
 Päiväkortilla metsästävät: 

o Saalis vähentää jäsenen (isännän) ja seuran kiintiötä. 
 Rauhoitetut eläimet: 

o Koppelo ja Metsäjänis 
o Kaurispukin (Reviiripukki jolla täydet sarvet) ampumista vältettävä. 

 
 Johtokunnalla on oikeus rajoittaa metsästystä kesken metsästyskauden, 

tiedottaminen esimerkiksi nettisivujen välityksellä. 
7. Rauhoitusalueet 

 Ämmälänkirkkotie-Lapuanjoki-kantatie 66-Lakajoki Hirvien ajo sallittu, 
muuten rauhoitettu kaikelta metsästykseltä 

 Mäkelänkoski-säänöstelypato rauhoitetaan sorsan- ja kyyhkyn 
metsästykseltä 

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

 Jouluaatto ja joulupäivä rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä 
 Metsäkanalinnut rauhoitetaan pelloilta 
 Ruokintapaikat rauhoitetaan 150 m säteeltä. Ruokinnan ylläpitäjän luvalla voi 

metsästää lähempänä. Rauhoituksesta voidaan poiketa kanakoirakokeissa. 
 Kanakoirakoepäivinä ja päivää ennen koetta, peltoalueet rauhoitetaan 

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

8. Metsästyskauden aloitus 

 Säädösten mukaan. 
9. Uudet jäsenet 

 Ei uusia jäseniä 
 Vuosikortti: Matti Bäcklund, Kari Tuikkala, Jani Salo, Ulf Granberg ja Irmeli 

Mölsä 
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 

 Jäsenistöä kehotetaan aktivoitumaan riistanhoidossa, esimerkiksi vahvaa 
naakka- ja variskantaa saisi harventaa ja ruokintoja voi perustaa 
(ruokintapaikkoja ylläpidettävä koko talvikausi). 



 Jäsenistölle on varattu Ylistaron rata (Järvirannalla) kiväärien 
kohdistamiseen sekä liikkuvan hirven harjoitteluun torstaille 5.9.2019 kello 
17:30 – 21:00. 

 Seuran mestaruudet ratkaistaan RHY:n kilpailujen yhteydessä, haulikkolajit 
ke 31.7.2019 klo 18:00 -> ja kiväärilajit 10.8.2019 klo 11:00 -> 

 Koiranäyttelyt pidettiin 4.5.2019 (Seuran 80-vuotisjuhlanäyttely). Kiitos 
jäsenistölle ja muille toimintaan osallistuneille toimitettu mm lehden ja 
nettisivujen välityksellä. Koiranäyttelyiden hienoa tulosta hyödynnetään 
seuran toiminnassa tulevina vuosina. 

 Ampumaratahanke etenee ”suunnitelmallisesti” ja vaikka maansiirtotöitä 
jouduttiin tekemään paljon, niin ”budjetissa mentäisiin”. Kökkätöitä alkaa tulla 
enenevässä määrin ja johtokunta harkitsee tiedottamista / jäsenistön 
velvoittamista tarpeen mukaan. Ratahanke on monivuotinen ja jäsenistön 
toivotaan osallistuvan töihin tarpeen mukaan. 

 RHY järjestää syksyn ampumakokeet vanhalla ampumaradalla ja päivistä on 
tietoa seuran nettisivuilla sekä riistakeskuksen nettikalenterissa.  

 Riistakolmiolaskenta suoritettiin lauantaina 27.7.2019. Metsäkanalintuja 
nähtiin hieman edellisvuosia parempi. 

 Metsästysseuran alueella (jokirannan tuntumassa) on havaittu koirakurin 
”höltymistä”, ja jäsenistöä pyydetään seuraamaan tilannetta. Koirien 
kiinnipitoaikana 1.3 – 19.8, koira saa olla vapaana vain omalla piha-alueella 
tai aidatulla alueella. 

 Hirviporukan aloituskokous majalla maanantaina 9.9.2019 kello 18:00. 
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             6.8.2019 

Puheenjohtaja                            Sihteeri 

___________________             _________________ 

Jukka Paavola                                       Tommi Alanko 

Pöytäkirjan tarkastaja               Pöytäkirjan tarkastaja 

___________________              ___________________ 

Aarre Montonen                                     Jari Laitila  



 


