
Kalajoen Metsästysyhdistys yleinen kesäkokous 4.7.2019 klo 19.00 Venteläntalolla

1. Kokouksen avaus klo 19.00 läsnä 18 jäsentä.

2. Valitaan kokousvirkailijat: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi       
ääntenlaskijaa.
Puheenjohtaja Tuukka Saarela,
Sihteeri Jarmo Manninen
Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Erkki Haanpää ja Jouni Alho

3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyntä

5. Uusiksi koejäseniksi hyväksyttiin: Saku Mäkelä, Janne Kärjä, Mika Vatunki, Ilkka Nikupaavo ja 
Vuosikortti henkilölle Sanna Hietala

6. Riistakolmiolaskenta suoritetaan  27.7-11.8.2019 aikana. Uusille koejäsenille ilmoitetaan 
laskennan ajankohta. Uudet koejäsenet velvoitetaan osallistumaan laskentaan.

7. Metsästysajat valtion aikojen mukaan, hanhenmetsästys myös valtionaikojen mukaan. 
(merihanhia on merkattu seurantaa varten. Kaulassa valkoinen merkki, vältetään niiden ampumista.)
Ei kaurispukin kevätpyyntiä.
 
8. Rauhoitusalueet: Rauhoitusalueet nettisivujen kartan mukaisesti.

9. Rauhoituspäivät:

Mahdollisista rauhoituspäivistä ja alueista ilmoitetaan erikseen seuran nettisivuilla.
Annetaan maasto pe 25.10.2019. Ilmoitetaan nettisivuilla lähemmin maastosta.
Seura tukee yhteensä 200 € riistakoira lintuistutuksiin.
Riistakoirakokeisiin myös annetaan maastoja, joista ilmoitetaan netissä myöhemmin.

10. Saaliskiintiöt

Kauris 1 kpl/metsästäjä. Pyynti alkaa 1.10.2019 lupa 10 kpl sekä 1.12.2019 lupa 10 kpl,
Johtokunnalla oikeus rajoittaa lupa määrää. Kaadoista ilmoitukset nettiin välittömästi.
Seuruepyynnissä kaato voidaan suorittaa myös sen henkilön lukuun, joka ei ole vielä   ampunut 
kaurista. Ampuminen seurueessa ennakkosopimuksen mukaisesti!

Jänis/Rusakko Jänis 5 kpl, Rusakko ei kiintiötä
Fasaani. Jos istuttaa linnun maastoon, voi sen myös pyytää taikka maksu 20 € seuran tilille.
Riekko ja Peltopyy rauhoitettu.
Pyy ei kiintiötä
Teeri. Johtokunta päättää kiintiön riistakolmiolaskennan jälkeen. Kiintiönä 2 kpl uros/naaras.
Teeren peltopyynti kielletään!

UkkoMetso 1kpl/metsästäjä vapautetaan pyyntiin 10 viimeistä pyynti päivää. Ilmoitus saaliista 
sihteerille!

11. Vieraskortit Urheiluliike Rautiolle myyntiin taikka maksu seuran tilille. Nimeksi vieraskortti ja 
vieraan ja isännän nimi maksun lisätietoihin. Hinta on 10€/vieras, mahdollinen saalis menee isännän



kiintiöstä.  Kauriin metsästykseen ei myydä vieraskortteja. Seuran nettisivuilla tilinumero ja 
tarkemmat ohjeet.

12. Muut asiat.

KalMyn uusi rahastonhoitaja on Mikko Kaarlela
Talkoovakuutus otettu majan ja ampumapaikan talkootyömaalle päättyen 30.8.2019
Asetetaan vuosittainen ampumaratamaksu seuraavasti: 15€/henkilö, poislukien KalMyn jäsenet ja 
alle 15vuotiaat ampumapaikan käyttäjät.
Vesilintumetsästyksessä ranta-alueilla kielletään luotiaseen käyttäminen!
Kesäkokous valtuutti johtokunnan kirjoittamaan valtakirjan Paula Tuuralle hoidettujen 
jäsenmaksujen seurantaan.

13. Päätettiin kokous klo 20:30

Pöytäkirjan tarkastajat: Erkki Haanpää ja Jouni Alho


