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PÖYTÄKIRJA 
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LÄSNÄ: Erillinen lista osallistuneista seuran jäsenistä liitteessä 1.(Liite 1.) 
 
1. Kokouksen avaus. 
 
Kokous avattiin klo 19.00 
 
2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus ollut Kalajokilaakso- 
lehdessä 27.7.2022. 
 
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä pöytäkirjantarkastajat, 

jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. 
 
Puheenjohtaja Samppo Huttunen 
Sihteeri Jani Rättyä 
Pöytäkirjantarkastajat: Olli-Heikki Huttunen ja Jaakko Niskanen 
 
4.  Päätetään saaliskiintiöt. 
 
-Kanalinnuille päätettiin kiintiö: 1 metso, 4 teertä ja pyylle ei kiintiötä. Riekko ja 
peltopyy rauhoitetaan. 
 
-Johtokunta suosittaa, että fasaania eivät ampuisi ne henkilöt, jotka eivät ole 
osallistuneet istutuksiin tai muutoin aktiiviseen kannanhoitoon. 
 
-Kauriille kiintiöksi yksi kappale/ruokakunta ja maksimissaan 10 seuran alueelta, jota 
valvoo kaurisyhdyshenkilö. Ennen pyyntiä tarkistettava kaatotilanne.  
 
- Valkohäntäpeuran pyynti ja sen organisointi. 
Päätös: Perustetaan oma peuraporukka. Peuran pyynnin yhteyshenkilöksi valittiin 
Olli-Heikki Huttunen. Hän organisoi pyynnin ja laatii säännöt.  
 
 



5.  Rauhoitusalueet 
 
-Kauhaneva saarineen kanalinnuilta, Huhmarin Ulkoilualue, Lampinjärvi, 
Kettukallion kolmio, Perkkorannan tiestä keskustaan koko metsästyskausi sekä 
seurakunnan ulkoilualue Törmälässä 1.10. saakka. 
Tahkonevan pellot Pentin koivikkoineen rauhoitetaan metsäkanalintujen pyynnistä, 
Löytyntie-Löytynoja-Soinkorventie-Lehtosaarentie-Löytyntie. 
Rauhoitusalueet eivät koske hirven-, peuran- ja karhunpyyntiä. Rauhoitusalueista 
voidaan poiketa loukkupyynnin ja vahinkoperusteisen pyynnin yhteydessä. 
Muistutetaan, että 150 metriä lähempänä asuttua asuinrakennusta ei saa ampua. 
 
 
6.  Käsitellään uudet jäsenhakemukset 
 
Käsiteltiin saapuneet jäsenhakemukset, joita on saapunut yksi kappale. Hyväksyttiin 
uudeksi jäseneksi Jaana Riekki jäsenyyden siirrolla. Eero Huttunen luovuttaa 
jäsenyyden. 
 
7.  Päätetään päivä- ja vieraskorttien hinnat sekä myönnetään kausikorttiluvat 
 
Päiväkortti 15 €, sorsa- ja kyyhkykortti 35 € / kausi (kausikortti 100 € ja 10 kpl) 
Päiväkorttilaisen pitää olla jäsenen mukana ja saalis vähennetään jäsenen kiintiöstä. 
Vieraskortilla ei saa ampua metsoa. 
Pienpetojen pyyntiin ei tarvitse vieraskorttia, jos on seuran jäsen mukana. 
Kausikortilla ei saa haukuttaa hirviä. 
Johtokunta voi myöntää kausikortteja kesken kauden kiintiön puitteissa. 
 
8. Ilveslupien hakeminen 
 
Haetaan ilveslupia yhdessä muiden seurojen kanssa. 
 
9. Hyväksytään riistapeltoavustukset 
 
-Jaakko Niskanen on hakenut 60€ avustusta ja se hyväksytään maksettavaksi. 
 
-Johtokunta voi jatkossa hyväksyä myös muita riistapeltoavustuksia, jos niitä tulee. 
 
10. Sääntömuutos vuosikokouksen ajankohtaan 
 
- Muutetaan sääntöjä vuosikokouksen ajankohdan siirtämisestä helmi-maaliskuulle. 
 
 
 



11. Sääntömuutos jäsenen erottamisesta maksamattomien jäsenmaksujen 
perusteella 
 
-Sääntöjä muutetaan jäsenen erottamisen kohdalta tähän tapaan: mikäli jäsenmaksu 
on maksamatta 3 peräkkäistä vuotta, niin yleisen kokouksen päätöksellä jäsen 
erotetaan. 
 
 
12. Muut asiat, joista ei voi tehdä päätöstä. 
 
-Muistutetaan että karhuporukkaan voi ilmoittautua halukkaat Veli-Heikki Moilanen 
tai Olli-Heikki Huttuselle 19.8 mennessä. 
 
-Oma riista kartta. Koskelan aluetunnus jakoon verkkosivuille. 
 
-Jäsenmaksujen toimituksen ajankohdan aikaistaminen. Keväällä 2023 aikaisemmin 
vuosikokouksen jälkeen. Sihteerille voi toimittaa sähköpostiosoitteita laskujen 
lähetystä tai muuta tiedottamista varten. 
 
-Pidettiin hiljainen hetki Sorviston Pentin muistoksi. 
 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57. 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 


