
Kesäkokouspöytäkirja  

Aika: 11.8.2021 klo 19:00 – 19:15 
Paikka:   Seuran kota 

Läsnä      
läsnä: 14 henkilöä  
 
1§ Kokouksen avaus 

- Janne Siekkinen avasi kokouksen 
 
2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 
 -   Puheenjohtaja Janne Siekkinen 
 -     Sihteeri Ilmari Haho 
 -    Pyötäkirjantarkastajat Esko Takkinen ja Marko Pasanen 
 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus    
 -    Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
4§ Metsästysajat 

- Metsästysajat valtion sääntöjen mukaan 
  
 5§ Metsästyskiintiöt 

- Metsästyskiintiö on jäsenille 15 pistettä.  
- Metsästysluvalla metsästäville kyläläisille kiintiö on 9 pistettä. Metsästysluvalla ei saa ampua 

metsoa. 
- Teeri on 3 pistettä, metso 6 pistettä (max 1 kpl), pyy 2 pistettä.  
- Jänikselle ei rajoitusta. 
- Riekko on rauhoitettu 
- Koppelo on rauhoitettu 

- Kauriskiintiö on 2 aikuista ja 2 vasaa 

- kiintiö talvijahtiin kanalinnuille – 1 musta lintu (jäsenille ja metsästyslupalaisille) 

 

 6§ Rauhoitusalueet 
- Rauhoitusalueiksi esitetään entisiä 

o Kiiminkijoen varsi teitä myöten siten, että eteläpuolella rauhoitusalue yltää Lehmilään saakka 
o Lisäksi Metsäsianniemen soidinalue 

- Näillä alueilla kaikki muu kuin hirvenmetsästys on kielletty paitsi Metsäsianniemessä sallitaan 
kyyhkyjahti ja lisäksi jänisjahti linnunmetsästyksen jälkeen  

- Kyyhkynmetsästys on kielletty pellolla ennen puintia ja pelloilla, joilla on kotieläimiä 
 

 7§ Vierasluvat ja koirienharjoitusluvat 
- Kyyhky + sorsa vieraskortti 10 € / vrk ja jänis 10 € / vrk.  
- Luvat on ostettava johtokunnan jäseniltä tai Juhani Runtilta.  
- Seuran jäsenen on oltava vierasluvalla metsästävän mukana (Jäsenmaksu on päätetty 

talvikokouksessa (10€) kuten kyläläisen metsästysoikeus (40€)) 
- Koirien harjoitusluvat  

o 5 kertaa ajalla 20.8-13.9 ja ilmoitus Janne Siekkiselle, kun mennään maastoon. 
o Esko Aali ja Markku Kauppila, hirvikoirat 
o Kari Lyly, hirvikoirat 

 
8§ Metsästyslupa-asiat 

- Uudet jäsenet 
- kyläläisen metsästysoikeudet kiintiö noin 20 lupaa  
- Kiintiö on nyt täynnä, uusia otetaan, kun paikkoja vapautuu 
- myönnettiin seuraavat luvat 

 
 9§ Kilpailut 

- Seuran hirvenkävely ja isohirven ammunnat ovat Reposelässä järjestää kilpailujaosto ja ilmoittaa 
kilpailuista 
 

http://huttukylanera.blogspot.fi/2014/02/vuosikokouksen-poytakirja.html


 10§ Maastoanomukset kokeisiin 
 

- Myönnettiin seuraavat:    
- liminka lohkonvalinta pe 5.11   OK  
- ylikiim ms la 27.11   hirvijaosto päättää myöhemmin 
- pohjanpystykorva (lintukoe) 24.8, 25.8, 26.8, 2.10, 13.11 OK 
- PKKY narttukisa 13.10   hirvijaosto päättää myöhemmin 

 
- Jos seuran jäsen lähtee ajo- tai haukkukilpailuihin, johon pääsyn edellytyksenä on maaston 

antaminen, johtokunta voi siitä tehdä erillisen päätöksen. 
 

11§ Hirviasiat 
- Hirvikokous pidetään ke 25.8. klo 18 seuran kodalla. Kokouksen jälkeen siivoustalkoot. 

 
12§ Muut asiat 

- Riistakolmio laskentaa ei tehty 
- Huttukylän erä mukana karhunpyynnin yhteisalueessa 

- Ilves lupia anotaan jatkossa yhteislupana kiiminkiin. 

 
13§ Kokouksen päättäminen  
 
 
____________________          ______________________ 
Janne Siekkinen, pj   Ilmari Haho, siht 
 
____________________          ______________________ 
Esko Takkinen  Marko Pasanen            


