
Marjasuon Metsästysseura ry.

MARJASUON METSÄSTYSSEURA R.Y:n KESÄKOKOUS 3.8.2017

PÖYTÄKIRJA

 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Arto Laaksonen avasi kokouksen kello 19.03

 2 § VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI

Puheenjohtajaksi valittiin Arto Laaksonen. Sihteeriksi valittiin Antti Lehtinen.

 3 § TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 4 § VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAA

Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Krista Vasankari ja Pasi Mustakoski.

 5 § HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

 6 § KÄSITELLÄÄN METSÄSTYSALUEELLA TOIMEENPANTAVAT RAUHOITUKSET JA 
RAUHOITUSALUEET

Päätettiin rauhoittaa kaikelta metsästykseltä Pukkilan perikunnan maat.

Pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan Hauskaviidan ja Sarvijoen maat sekä Laineen vasikkalakso 
ympäristöineen.

Seuran alueella majava on rauhoitettu syksyisin ja kauris keväisin.

Keskusteltiin villisian metsästyksestä seuran alueella. Täysrauhoitus päätettiin purkaa, samalla päätettiin että 
villisikaa metsästetään ainoastaan erikseen koolle kutsuttavana yhteisjahtina.



 7 § SAALISKIINTIÖT

Metsästäjäkohtaisiksi saaliskiintiöiksi päätettiin 1 pyy, 1 teeri, 1 metso, 1 metsäjänis. Päätettiin, että seuran 
alueelta kaadetaan enintään kaksi metsäkaurista; 1 aikuinen ja yksi vasa. Yksi metsästäjä saa ampua vain yhden
kauriin. Vieraskorteilla oma kiintiönsä. Vieraskortti ei oikeuta kauris- tai majavajahtiin.

8 § KAURISJAHDIN JÄRJESTELYT

Kaurista metsästetään ajo- ja kyttäysjahtina. Ennen kaurisjahtia metsästäjä on velvollinen tarkastamaan 
kauriskiintiön tilanteen seuran nettisivuilta osoitteesta www.marjasuonms.com tai soittamalla sihteeri Antti 
Lehtiselle.

Kaadosta ilmoitetaan välittömästi sihteerille puhelimitse, joka päivittää tilanteen seuran nettisivuille. 
Jokainen metsästäjä on lisäksi velvollinen itse tekemään lakisääteisen kaatoilmoituksen.

9 § KOIRIEN VIENTI METSÄLLE ENNEN HIRVIJAHTIA JA PEURAJAHDIN AIKAAN

Koiria ei saa viedä metsälle hirvijahdin alkua edeltävänä arkiviikkona.

 10 § UUSIEN KOEJÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Uusia koejäseniä ei esitetty.

 11 § KYLÄTALOASIAT

Marjasuon Metsästysseuran yhteyshenkilöiksi kylätalotoimikuntaan valittiin Arto Laaksonen, Antti Lehtinen ja
Jukka Vähäsavo.

Päätettiin esittää kylätalotoimikkunnalle, että yhdistyskohtainen vuosimaksu kylätalon ja harrastetilojen 
käytöstä on 300 euroa.

http://www.marjasuonms.com/


 12 § MUUT ASIAT

12.1 Hirvilupamaksut.

Päätettiin, että hirvilupamaksu on jahtiin osallistuvilta 70 euroa. Maksu on oltava maksettuna seuran tilille h
irvijahdin aloituspalaveriin mennessä. Hirvipäällikkö tarkastaa kuitit hirvipalaverissa.

12.2 Hirvitorinit ja sillat

Todettiin, että osa hirvitorneista ja silloista on huonossa kunnossa vaatien ylläpitotoimia. Päätettiin järjestää 
silta- ja tornitalkoot  3.9 ja 10.9. kell0 8:00 alkaen.

12.3 Vieraslupien maksaminen

Päätettiin, että vierasluvan voi jatkossa maksaa verkkopankissa suoraa seuran tilille.

 13 § ILMOITUSASIAT

2.9. harjoitusammunnat Koskueen ampumaradalla.

Seuran uudet nettisivut osoitteessa www. Marjasuonms.com aukeavat 5.8.2017 kello 12 mennessä.

 14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.28


