
Kalajoen Metsästysyhdistys yleinen kesäkokous 5.8.2021 klo 19.00 
Venteläntalolla

1. Kokouksen avaus klo 19.00 läsnä 16 jäsentä.

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

 puheenjohtaja Risto Nikula
 sihteeri Jarmo Manninen
 pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Jouni Alho ja Reijo Okkonen

3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyntä, 

5. Uusiksi koejäseniksi hyväksyttiin: Tero Turvanen, Joni Jaakola, Ville Roimela, Kari 
Vesamäki, Miisa Rahkola, Atte Vähäsarja, Aliina Vihelä

6. Riistakolmiolaskenta suoritetaan  7.8.2021. Uusille koejäsenille ilmoitetaan laskennan 
ajankohta. Uudet koejäsenet velvoitetaan osallistumaan laskentaan. 

7. Metsästysajat valtion aikojen mukaan

Kauriin pyynti alkaa 1.10.2021 10 kpl  + 1.12.2021 10 kpl 
Kaatolupa 1kpl/henkilö, seuruepyynnissä kaato voidaan suorittaa myös sen henkilön lukuun,
joka ei ole vielä ampunut Kaurista. Ampuminen seurueessa ennakkosopimuksen mukaisesti!

Ei kaurispukin kevätpyyntiä.
Kauriin kaadosta ilmoitus nettiin välittömästi!

Hanhi peltopyyntinä 10.8.2021 peltoalueilla, ei vieraskortteja hanhenmetsästykseen.
  

8. Rauhoitusalueet: Rauhoitusalueet nettisivujen kartan mukaisesti.
Muutoksena rauhoitusalueilla, pyyntisallittu rusakko + pienpedot
pitkäsenkylän rauhoitusalue, poislukien Saarenmetsä, kaatopaikankolmio, poislukien 
viljamaanpolku kylänpuoli

9. Rauhoituspäivät:
Mahdollisista rauhoituspäivistä ja alueista ilmoitetaan erikseen seuran nettisivuilla. 

10. Saaliskiintiöt

 Jänis/Rusakko ei kiintiötä
 Kauris 1kpl / metsästäjä, kts kohta 7.
 Fasaani, Jos istuttaa linnun maastoon, voi sen myös pyytää taikka maksu 20 € seuran 

tilille.
 Riekko ja Peltopyy rauhoitettu.
 Pyy ei kiintiötä
 Metsäkanalinnut 3 kpl mustia, sisältää Ukkometson, Ukkometson pyynti 14 viimeistä 

pyyntipäivää,  Teeren ja Metson  peltopyynti kielletään!

11. Vieraskortit Maksu seuran tilille, ohjeet löytyy www.kalmy.fi 
Nimeksi vieraskortti ja vieraan ja isännän nimi maksun lisätietoihin. Hinta on 10€/vieras, 
mahdollinen saalis menee isännän kiintiöstä.  Kauriin, Hirven ja Hanhen metsästykseen ei 
myydä vieraskortteja. Seuran nettisivuilla tilinumero ja tarkemmat ohjeet…



12. Seuran sääntömuutos 
Selvitettyjen asioiden pohjalta päätettiin, että sääntöjä ei muuteta seurassa.

13. Muut asiat. 

- Palkittiin Ari Karhulan omistama koira Kva Tilken Never forget 
- Vesilintumetsästyksessä ranta-alueilla kielletään luotiaseen käyttäminen koko 

metsästyskauden ajan!

14. Päätettiin kokous klo 20:30

Pöytäkirjan tarkastajat: Jouni Alho ja Reijo Okkonen
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