
Länsipuolen metsästysseura ry                         PÖYTÄKIRJA 
  
 
 Kesäkokous. 
 Aika:     30.7.2014  klo.19.00  
 Paikka:  Seuran maja 
 Läsnäolijat:   erillinen liite 
 
 
 1 §   Kokouksen avaus. 
 Harri Runnakko avasi kokouksen kiittämällä Tv-kisoissa olleita toimitsijoita. 
 Harri kertoi myös rhy:n alueelle myönnetystä sudenpyyntiluvasta, lupa jäi käyttämättä huonon 
 lumitilanteen vuoksi. Harmitusta aiheutti haulikkoammunnan keskeytyminen maanomistajan 
 valitettua hänen maalleen lentävien haulien johdosta. Harmitusta aiheutti myös valitukset 
 maanomistajien taholta, jotka johtuivat pääosin liian lähellä asutusta ammutuista laukauksista. 
  
             Harri muistutti myös metsähanhen täysrauhoituksesta. Metsäkanalintukanta on Harrin mukaan 
 arvoitus, huonon alkukesän sään johdosta. 
 
 2 §    Puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 
 Puheenjohtajaksi valittiin Harri Runnakko ja sihteeriksi Aimo Koivumäki. 
                
                
3 §      Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
               Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 §    Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta. 
              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Kivistö ja Janne Koivumäki, samat toimivat myös 
 ääntenlaskijoina mahdollisissa äänestyksissä. 
       
 
 5 §     Käsiteltiin sääntöjen 10§ pykälä. 

a) Metsästysajat/rauhoitukset. 
-naarasteeri, koppelo, metso, peltopyy ja riekko rauhoitettiin. 
-metsästysajoiksi päätettiin valtion määräämät metsästysajat. 
-sorsatus tulee lopettaa ensimmäisen viikon aikana klo 22.30 ja sen jälkeen 22.00. 
-joulurauha kaikelle riistalle 24.-25.12. 
-johtokunta sai valtuudet rajoittaa metsästystä jos riistakannat niin vaatii. 
 

 b)  Saaliskiintiöt. 
         - kanalinnut 2 mustaa teertä, jänikselle ei kiintiöitä. 
 
 c)   Vieraantuonti metsälle 
        -vieraan saa tuoda 2 kertaa, (max 2 vierasta kerralla) kauden aikana.   
                             -saalis vähennetään isännän kiintiöstä, isännän oltava mukana vierasjahdissa. 
        -sorkkaeläinjahtiin voi tuoda vieraan ilman rajoitusta ja ilman maksua, samoin pienpeto-                        
         ja kettujahtiin. Vierailla ei ole osuutta lihaosuuksiin.  
 
 d)   Vieraskortin hinta  
         - vieraskortin hinnaksi määrättiin 20 euroa. Maksu on maksettava seuran tilille isännän     
          toimestä ennen jahdin alkua. Tilinumero löytyy seuran nettisivuilta. 
         
 e)    Korttien myyjät. (koskee lähinnä sorsalupia) 
        - Mikko Taipalus, Harri Runnakko, Timo Avara, Tuomas Karjala, Martti Seppälä 
          ja Aimo Koivumäki 



 
      
6 §   Rauhoitus alueet. 
                   Rauhoitusalueiksi sovittiin Allasjärven pohjoispää, Isonmaan lahti, Riihinevan kosteikko ja   
  uutena Teerisalon mökin ympäristö kanalintujen osalta. 
 
 
7 §  Kauriin metsästys 
 a) Lupamäärä 
 Lupamääräksi päätettiin 10 kaurista. 
   
 b) Kauriinmetsästyksen johtaja 
  Kaurisporukan johtajan valinta annettiin kaurisporukan päätettäväksi.     
  Ilmoittautumiset kaurisporukkaan elokuun loppuun mennessä Keijo Hakalalle. 
  
 c) Metsästysaika 
  Hirvenmetsästyksen aikana vain kyttäysjahti iltaisin, muulloin valtion määrämät ajat. 
 Ajavaa koiraa ei saa käyttää ennen 27.9 olevana aikana. 
   
8 §   Ilmoittautumiset syksyn hirvijahtiin. 
                Hirvijahtiin ilmoittautumiset seuran sihteerille elokuun loppuun mennessä. 
 
9 § Riistakolmiolaskennan tilanne. 
 Riistakolmio tullaan laskemaan 2.8. 2014. 
 
10§ Perhepäivän järjestäminen. 
 Kokous päätti, ettei valtakunnallista perhepäivää järjestetä. 
 
11 § Hirvipeijaisten järjestäminen. 
 Päätettiin järjestää hirvipeijaiset Länsipuolen maamiesseuralla syksyn aikana. Hirviporukka 
 vastaa järjestelyistä. 
 
12 § Haulikkoammunnan jatko??? 
 Haulikkoammunta on keskeytetty toistaiseksi maanomistajan valituksen johdosta, Kokous 
 päätti, että Harri Runnakko ja Timo Avara selvittävät mitä on tehtävissä asian tiimoilta. 
 
13§     Muut jäsenten esittämät asiat 
 Keskusteltiin karhujahtiin osallistumisesta, sovittiin että maksetaan rhy:lle 20:n euron 
 kulukorvaus jos joku seuran jäsenistä osallistuu jahtiin. Ilmoitus välittömästi seuran sihteerille, 
 jos haluaa karhujahtiin mukaan. 
 Janne Koivumäki esitteli tilattavia hirviliivejä, jotka varustetaan seuran logolla. Halukkaat 
 voivat ottaa Janneen yhteyttä, jos tarvetta ilmenee.                
 
14 §  Kokouksen päättäminen. 
                 Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30. 
 
 
 Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 ____________________________ _____________________________ 
 Harri Runnakko pj.  Aimo Koivumäki siht. 
 
 ____________________________ _____________________________ 
 Jari Kivistö pöytäkirjan tarkastaja Janne Koivumäki pöytäkirjan tarkastaja 
 


