
Kalajoen Metsästysyhdistys yleinen kesäkokous 28.7.2016 klo 18.00 
Säästöpankin kerhohuoneella

1. Kokouksen avaus klo 19.00 läsnä 19 jäsentä.

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

 puheenjohtaja Tuukka Saarela, 
 sihteeri Jarmo Manninen
 pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat: Reijo Okkonen ja Jouni Alho

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksyttiin esityslista.

5. Uusiksi koejäseniksi hyväksyttiin: Juhani kattilakoski, Matti Typpö, Ville Tirri, Jyrki 
Kiviniemi, Arto Isopahkala, Kalle Penttilä, Laura Isokääntä ja Minja Alho 

6. Riistakolmiolaskenta 31.7.2016 klo 09:30 kokoontuminen metsästysmajalle.

7. Metsästysajat valtion aikojen mukaan, kauriin metsästys alkaa 1.10.2016

- Pitkäsenkylän vainiot rauhoitetaan metsästykseltä ja koirien kouluttamiselta 10.9.2016 
saakka, poikkeuksena Kalmyn maanomistajajäsenet, joilta metsästys alueella sallitaan 
valtion aikojen mukaan.  

8. Rauhoitusalueet: (katso rauhoitusalueet seuran nettisivuilta)
- Entisen kaatopaikan kolmio
- Isohaantien itäpuolinen alue rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä
- Ilkka Myllylän louhosalue
- Mannisen velj. tarha-alue rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä 150 m

9. Rauhoituspäivät:
- Kalmy antaa rauhoituspäiviä metsästyskoirien käyttöön. Päivistä ilmoitetaan erikseen 

seuran nettisivuilla.

10. Saaliskiintiöt
 Teeri 2 kpl uros, naaras rauhoitetaan.  Teeren peltopyynti kielletään!

Metso 1kpl/metsästäjä vapautetaan pyyntiin 21.-31.10.2016, ellei valtio lyhennä 
metsästysaikaa,  ilmoitus saaliista sihteerille! 
Pyy ei kiintiötä. 
Riekko ja Peltopyy rauhoitettu.
Fasaani hinta 25€/lintu, koiran koulutukseen ja maksu seuran tilille ja ilmoitus 
sihteerille saaliista!

 Kauris 1 kpl/metsästäjä 
Pyynti alkaa 1.10.2016 lupa 10 kpl
                     1.12.2016 lupa 10 kpl. Johtokunnalla oikeus rajoittaa lupa määrää 
tarvittaessa. Kaadoista ilmoitukset nettiin välittömästi!

 Jänis/Rusakko ei kiintiötä



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.

12. Muut asiat. Kalmy osallistuu Fasaanien istutuksiin 250 € summalla. Käynnistettiin 
suunnitelmat hirvitornien paikkojen määrityksiin ja asentamiseen paikoilleen.

Muistutus jäsenille! muistakaa ilmoittaa osoitteen muutos seuran jäsenasioita hoitavalle 
henkilölle.

Johtokunta tulee ehdottamaan uusia metsästysvartijoita koulutettavaksi seuran alueelle.

13. Päätettiin kokous klo 20:25
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