KOSKELAN METSÄSTYSSEURA RY
KESÄKOKOUS 2017
PÖYTÄKIRJA

AIKA:

8.8.2017 klo 18.00

PAIKKA: HIRVILIITERI
LÄSNÄ: Seuran jäseniä liitteenä olevan osallistumisluettelon mukaisesti.

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina.
Puheenjohtajaksi valittiin Samppo Huttunen ja sihteeriksi Samuli Ekdahl,
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Rättyä ja Antti Rättyä

4. Päätetään saaliskiintiöt.
Metsäkanalinnut yksi teeri tai koiras metso. Pyylle ei kiintiötä. Koppelo, riekko ja
peltopyy rauhoitetaan.
Suositellaan että faasania ei ampuisi, jos ei ole osallistunu istutuksiin tai muutoin
aktiiviseen kannanhoitoon.
Kauriille 10 kappaleen seurakohtainen kiintiö ja yksi kappale/henkilö, jota valvoo
kaurisyhdyshenkilö. Ennen pyyntiä kysyttävä kaatotilanne. Johtokunta voi
tarvittaessa keskeyttää pyynnin.

Vieras- ja kausikorttilainen ei saa ampua kaurista eikä metsoa.

5. Rauhoitusalueet
Kauhaneva saarineen, Huhmarin Ulkoilualue, Lampinjärvi, Kettukallion kolmio,
Perkkorannan tiestä keskustaan (kauris kielletty) koko metsästyskausi sekä
seurakunnan ulkoilualue Törmälässä 1.10. saakka.
Löytyntie-Löytynoja-Soinkorventie-Lehtosaarentie-Löytyntie
Savisaari (kauris kielletty)
Rauhoitusalueet eivät koske hirvenpyyntiä, karhunpyyntiä, ilveksenpyyntiä eikä
kauriinpyyntiä.
Muistutettiin, että 150 metriä lähempänä asuinrakennusta ei saa metsästää ja
muutoinkin hyvät tavat huomioitava.

6. Päätetään päivä- ja vieraskorttien hinnat.
Päiväkortti 15 €, sorsa- ja kyyhkykortti 35 € / kausi (kausikortti 100 € ja 10 kpl)
Päiväkorttilaisen pitää olla jäsenen mukana ja saalis vähennetään jäsenen kiintiöstä.
Vieraskorttilla ei saa ampua kaurista eikä metsoa.
Kausikorttihakemuksista hyväksyttiin seuraavat hakemukset:
Miikka Moilanen, Miikka Pylväs, Sami Seppälä ja Lauri Junttila

7. Jäsenmaksun ja vieraskorttimaksujen kerääjät.
Jäsenmaksu tulee postissa ja vieraskortit maksetaan tilille (ohjeet kotisivuilla)

8. Koemaastojen luovutus ajo-, haukku- ja kaerkokeisiin.
Päätettiin antaa lupia koirakokeiden järjestämiseen

9. Teräshaulien käyttö seuran alueella.
Teräshaulien käyttö sallitaan ainoastaan vesilinnun pyynnissä alueilla joissa ei ole
metsää.

10. Metsäkanalintujen pyynti kuvilta ja pelloilta
Metsäkanalintujen pyynti pelloilta ja kuvastamalla kielletään.

11. Ilveslupien hakeminen
Päätettiin ,että haetaan ilveslupaa yhdessä Ojakylän metsästyseuran kanssa.

12. Muut asiat, joista ei voi tehdä päätöstä.
Ylivieska , Sievi, Alavieska ja Rautio on saanut yhden karhunpyyntiluvan.
Karhunpyyntiasioista tiedotetaan seuran kotisivuilla. Karhunpyynnin
yhdyshenkilöinä toimivat Olavi Hintsala ja Olli-Heikki Huttunen. Karhuporukkaan
ilmoittautuminen 10.8 mennessä.
Luotiaseitten käytössä oltava varovainen ympärillä olevien asutusten takia.
Hylsyjen keräämisestä ja autojen pysäköinnistä liittymiin huomautetaan.
Koirakoealueet merkittävä maastoon.
Johtokunta päätti että Maria Hillukkalan tilinkäyttöoikeus siirretään Samuli
Ekdahlille.
Keskusteltiin seuran 70-vuotis juhlan järjestämisestä. Sovittiin, että mikäli halukas
vetovastuullinen löytyy, niin juhlat järjestetään.

13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33

___________________________
Puheenjohtaja

_____________________________
Sihteeri

__________________________
Pöytäkirjantarkastaja

______________________________
Pöytäkirjantarkastaja

