
Kalajoen Metsästysyhdistys yleinen kesäkokous 30.7.2020 klo 19.00 
Venteläntalolla

1. Kokouksen avaus klo 19.00 läsnä 28 jäsentä.

2. Valitaan kokousvirkailijat: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi       
ääntenlaskijaa.

 puheenjohtaja Tuukka Saarela, 
 sihteeri Jarmo Manninen
 pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Osmo Saari ja Kaisa Siltala

3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyntä

5. Uusiksi koejäseniksi hyväksyttiin: Ville Vainio, Mohamad Alsheikh, Henna-Maria Niemi, 
Matias Sumell ja Jari Ainali

6. Riistakolmiolaskenta suoritetaan  lauantaina 8.8.2020. Uusille koejäsenille ilmoitetaan 
laskennan ajankohta. Uudet koejäsenet velvoitetaan osallistumaan laskentaan. 

7. Metsästysajat valtion aikojen mukaan  

8. Rauhoitusalueet: Rauhoitusalueet nettisivujen kartan mukaisesti. 

Muutoksena rauhoitusalueilla, pyynti sallittu rusakko + pienpedot:

pitkäsenkylän rauhoitusalue, poislukien Saaren metsä
kaatopaikankolmio, poislukien viljamaan polku kylän puoli

9. Rauhoituspäivistä ja alueista ilmoitetaan erikseen seuran nettisivuilla.
 

10. Saaliskiintiöt

 Kauris 1 kpl/metsästäjä pyynti alkaa  1.10.2020 lupa 10 kpl
1.12.2020 lupa 10 kpl, 

Muutoksena edelliseen vuoteen, seuruepyynnissä ei voida enää ampua toisen 
henkilön lukuun. Kaatolupa siis vain henkilökohtainen!
Kaadoista ilmoitukset nettiin välittömästi. 

 Jänis/Rusakko ei kiintiötä
 Fasaani, Jos istuttaa linnun maastoon, voi sen myös pyytää.
 Riekko ja Peltopyy rauhoitettu.
 Pyy ei kiintiötä
 Metsäkanalinnut 3 kpl mustia, sisältää Ukkometson, Ukkometson  pyynti 14 viimeistä 

pyyntipäivää.
Ukkometson ampumisesta ilmoitus seuran sihteerille.
Teeren peltopyynti kielletään!

11. Särkkäinportin pienoishirviradan siirtäminen KalMyn majalle

Talkoista ilmoitetaan erikseen netissä ja whats app.



12. Metsästysmajan avaimien teettäminen

Hirviryhmä huolehtii sarjoituksen, omille vastuuhenkilöilleen.

13. Vieraskortit maksu seuran tilille nimeksi vieraskortti ja vieraan ja isännän nimi maksun 
lisätietoihin. Hinta on 10€/vieras, mahdollinen saalis menee isännän kiintiöstä.  

Sorkkaeläinten metsästykseen ei myydä vieraskortteja. Seuran nettisivuilla tilinumero ja 
tarkemmat ohjeet…

Vuosikortti 70 € / erikseen anottava.

14. Muut asiat

- Kalmyn alueella havaittu pyyntimiehiä, joilla ei metsästysoikeutta alueellamme. Jos 
vastaavaa havaitaan on jokainen seuranjäsen velvollinen puuttumaan toimintaan.

- Kalmyn majan ampumapaikalla havaittu seuraan kuulumattomia, joiden kuuluisi maksaa
asetettu vuosittainen ampumaratamaksu: 15€/henkilö, poislukien KalMyn jäsenet ja alle 
15 vuotiaat ampumapaikan käyttäjät.

- Talkoot metsästysmajalle, suojakatoksien siirto ja valmistaminen, talkoista tulee 
erillinen ilmoitus.

- Kokouksessa pyyntö kaikille metsästäjille,  kunnioittamaan toisen metsästäjän 
perustamaa ruokintapaikkaa!

- Vesilintumetsästyksessä ranta-alueilla kielletään luotiaseen käyttäminen koko 
metsästyskauden ajan !

15. Päätettiin kokous klo 20:30

Pöytäkirjan tarkastajat: Osmo Saari ja Kaisa Siltala
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