
YLISTARON METSÄSTYSSEURA RY  PÖYTÄKIRJA 

KESÄKOKOUS 

Aika: Sunnuntaina 24.7.2011  klo.19.00 – 19.30 

Paikka: Seuran maja, Järviranta 

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 
2. Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Martti Pakka ja sihteeriksi Jyrki Koivusalo 
 
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut pohjankyrössä 

14.7.2011 Kokouksia palstalla ja vielä 21.7.2011 seuratoimintapalstalla muistutuksena. 
Ilmoitus on ollut näkyvillä myös seuran nettisivuilla. 

 
4. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Loukola Sakari ja Ijäs Pertti 
 
5. Valittiin kaksi ääntenlaskijaa: Loukola Sakari ja Ijäs Pertti 
 
6. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
7. Päätettiin rauhoitusalueista.  

Sorsastus: Asemalla Haapojan alue. Joki Kahilansaaresta Isonkyrön rajaan. 
Liipantönkällä vt 16 pohjoispuolen hiekkamontut. Heralankankaan hiekkamontut, 
Jaurilla Heikkolan jakokunnanmonttu ( Yli-Karhun vieressä). Kainastonluoma 
Ylisvillasta Kainaston ojaan ja Taipaleenluoma kunnes sato korjattu? 
Muu metsästys: Kaukolanneva rauhoitetaan kaikelta linnunmetsästykseltä.  
Raviradan ympäristö rauhoitetaan 300:n metrin säteellä kaikelta pienriistan 
metsästykseltä.  
 

8. Päätettiin saaliskiintiöistä ja metsästysajoista.  
 3 ukkoteertä/jäsen/vuosi 
 1 metso/jäsen lokakuun viimeisellä viikolla.    

Kokonaan rauhoitetaan, kauris, naarasteeri, riekko, koppelo ja 
peltopyy (kokeessa mahdollisuus pudottaa peltopyy, jos ykköspalkinto siitä kiinni) 
Naarasfasaani 1.10. saakka. 

 Kettu 1.4. – 19.8. välinen aika. 
 Minkistä 10 €:n tapporaha 

Hylsyt on kerättävä maastosta talteen. 
 

9. Pyyntivälinerajoitukset 
Teräshaulien käyttö kielletään kaikessa metsästyksessä. 
Jalkanarun käyttö ketunmetsästyksessä 

 
10. Päätettiin hirvikokouksen päivämäärä.  

Hirvikokous pidetään sunnuntaina 25.9.2011  klo. 19.00 seuran majalla. Kesäkokous 
valtuuttaa hirvikokouksen päättämään hirvijahtiin liittyvistä asioista. 
Johtokunta/kesäkokous edellyttää että jahtipäälliköt tarkistavat osallistujien paperit, 
joiden on oltava vaadittavassa kunnossa jo kokouksessa. 

 



  
11. Päätettiin talkoohirvijahdista.  

Talkoohirvijahti järjestetään. Ajankohdan päättää hirvikokous. Jahtiin varataan kaksi 
hirvenkaatolupaa. Osallistumisen edellytyksenä kaksi talkoovuoroa. 
  

12. Päätettiin vieraiden oikeudesta metsästää seuran alueella. 
Seuraan kuulumattomille johtokunta myöntää anomuksesta vuosikortteja 150€ ja 
maanomistajien vuosikortteja 25€. Päiväkortteja myyvät johtokunnan jäsenet, 
maatilamatkailu Koivusalo, Erkki Majanen ja Simo Kiikeri 10 €/kpl.  
Päiväkortilla metsästettäessä on seuran jäsenen oltava mukana 
Vuosi- ja päiväkortit eivät oikeuta ampumaan metsoa eikä peltokanalintuja 
Maanomistajan vuosikortilla metsästysoikeudet samat kun varsinaisella jäsenellä. 
Maanomistajan vuosikortin voi saada jos omistaa tai on osakkaana merkittävään 
alueeseen metsästysalueella. 
 

13. Muuta asiat 
Hirvenmetsästyssäännön tarkistus: 
Lisätään hirvenmetsästyssääntöön, että maanomistajan vuosikortin omistajalla on 
yhtäläiset oikeudet osallistua hirvijahtiin kuin varsinaisella seuran jäsenellä. 
 
Johtokunta toivoo saavansa ehdotuksia ansiomerkkien saajiksi (jaetaan 
talvikokouksessa) 

 
Metsästäjäliiton Pohjanmaanpiiri järjestää 6.8 Peräseinäjoella 
metsästysammuntakurssin nuorille. Erkki Majanen ottaa ilmoittautumisia vastaan. 
 
Sakari Loukola esitteli passipaikka vuorokortin, jota toivoisi otettavan käyttöön 
meidänkin seuran alueella. 

 
14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 

 

 

 

 


