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METSÄPERÄN METSÄSTYSSEURA RY

Kesäkokous
AIKA Su 2.8.2020 KLO 18:00
PAIKKA Rahkalantie 542 84450 Ylivieska
Läsnä 22 jäsentä (liite 1).
KOKOUKSENAVAUS
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.
1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seuran yleisistä kokouksista tulee ilmoittaa 7 vrk ennen kokousta.
Seuran kokouksista on sovittu seuraavaa: talvikokous pidetään tammikuun viimeisenä.
sunnuntaina klo 18:00, kesäkokous pidetään elokuun ensimmäisenä sunnuntaina klo 18:00.
Seuran kotisivuilta voi käydä tarkistamassa päivät ja kello ajat. Ilmoitus löytyy myös.
Teikontuvan ulkona olevalta ilmoitustaululta.
Päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Toivanen, sihteeriksi valittiin Olavi Vapola,
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Hautala ja Jukka Järvelä.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätetään kokouksen esityslistasta. Esityslistanluonnos on jaettu jäsenille kokouksen alussa.
Esityslista on ollut myös nähtävillä seuran kotisivuilla 17.7.20 alkaen.
Päätösesitys:
Päätetään käyttää esityslistana jaettu esityslistaluonnosta sekä päätetään siihen tehtävistä
lisäyksistä ja muutoksista.
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Päätös:
Päätettiin käyttää esityslistana jaettua esityslista luonnosta (liite2)
4. SAALISKIINTIÖT
Päätetään rauhoituksista ja saaliskiintiöistä, sekä ilmoitus velvollisuuksista.
Päätösesitys:
Rauhoitettavaksi esitetään metso, koppelo, riekko, ja peltopyy.
Kanalintujen saaliskiintiöksi esitetään: Esitys tehdään riistakolmion laskennan jälkeen.
Riistakolmio on laskettu 2.8.20 jolloin havaittiin teeriä 2 kpl pyitä 7 kpl
Kanalintujen saaliskiintiöksi johtokunta esittää 3 teertä / jäsen.
Pyyn, metsäjäniksen, sekä rusakon metsästykselle ei asetettaisi rajoituksia.
Kauriskiintiöksi johtokunta esittää 5 kaurista.
Lisäksi esitetään että jäsen saa ampua vain yhden kauriin pyynti kaudella.
Kevät pyyntiä ei sallittaisi.
Saaliiksi saadusta kauriista on tehtävä ilmoitus Riistakeskuksen lisäksi myös seuran
puheenjohtajalle Olli Saarelalle välittömästi.
Päätös:
Rauhoitukset ja saaliskiintiöt sekä ilmoitus velvollisuudet hyväksyttiin esityksen mukaisiksi.
5. METSÄSTYSAJAT
Päätetään metsästysajoista.
Päätösesitys:
Esitetään asetuksen mukaisia metsästysaikoja.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaiset metsästysajat
6. RAUHOITUSALUEET
Tehdään päätös niistä alueiset jotka tulisi rauhoittaa metsästykseltä seuran alueella.
Päätösesitys:
Esitetään rauhoitettavaksi metsästykseltä alueen joka käsittää lika-altailta Keskisenojaa,
Keskisen Pohjannevan tietä, Pohjanojaan josta edelleen Mertuanojaan, edelleen
Katiskonojan suuhun asti.
Lisäksi metsästys olisi kiellettyä Kalajoessa Mertuanojan suusta ylöspäin. Johtokunta
esittää että teerten ruokinta paikkojen ympäristö rauhoitetaan 250 m säteellä metsästykseltä.
Johtokunta esittää myös että kanalintujen pyynti pelloilta ja turpeenottoalueelta
kiellettäisiin.
Lisäksi esitetään että teräshauleja saisi käyttää peltoalueilla ja Kalajokirannassa.
Päätös:
Päätettiin esityksen mukaiset rauhoitusalueet.
7. KOE-ALUEIDEN MYÖNTÄMINEN
Päätetään kuinka seuran alueelle myönnetään koemastoja.
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Päätösesitys:
Esitetään että seura antaa koemaastoja eri koira kokeisiin entiseen tapaan. Koemaastot tulee
sopia Jukka Aution Kanssa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösesitys.
8. KÄSITELLÄÄN KARHUN PYYNTIIN LIITTYVÄT ASIAT
Päätetään kuinka karhua voidaan pyytää seuran alueella.
Päätösesitys:
Sievin, Alavieskan, Raution ja Ylivieskan karhunpyynti yhteislupa sai 2 kpl karhunpyynti
lupia. Esitetään että seura antaisi valtakirjan joka oikeuttaa karhunpyyntiin seuran alueella.
Karhunpyynnin yhteyshenkilöitä ovat Vesa Junno ja Pekka Junttila joka hoitaa pyyntiin
ilmoittautumisen sekä maksujen vastaanoton.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
9. KÄSITELLÄÄN SAAPUNEET KIRJEET
Ei sellaisia saapuneita kirjeitä joita tulisi käsitellä yleisessä kokouksessa
10. KÄSITELLÄÄN MUUT JOHTOKUNNAN TAI JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT,
JOISTA KUITENKAAN EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ
Kokouksesta virisi keskustelu riistakolmio laskennasta ja siitä kuinka siihen saadaan tekijöitä.
Johtokunta tuo esityksen talvikokoukseen jossa päätetään jäsenten riistanhoitoivelvoiteesta ja
riistakolmiolaskennan kehittämisestä.
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18:41

puheenjohtaja
Timo Toivanen

sihteeri
Olavi Vapola

pöytäkirjantarkastaja
Arto Hautala

pöytäkirjantarkastaja
Jukka Järvelä

