
 

Vähä-Pylvään metsästysseuran kesäkokous 6.8.2018 
 
 
 

Johtokunnan esitys       
 
 

1. Kokouksen avaus 
PÄÄTÖS: Kalle Pesämaa avasi kokouksen 18.05 
   

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
PÄÄTÖS: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Pesämaa ja sihteeriksi valittiin Elisa Perälä. 
  
3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkistajien valinta 
PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkistajina Aki Vähäkangas sekä Risto Kangas.  
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
PÄÄTÖS: On päätösvaltainen. Paikalla 11 jäsentä. Ilmoitus kesäkokouksesta on ollut 
Kalajokilaakso-lehdessä 27.7.2018. 
 
  

5. Saaliskiintiöt  
PÄÄTÖS: Teeri 1 kpl, Rauhoitetaan metso ja koppelo. 

Jänis ja rusakko ei rauhoitusta. 10 kaurista ja pyynnissä pitää olla 3 oman seuran 
jäsentä, kauris isännältä varmistus/ ilmoitus laillisesta jahdista. Pyritään 
kohdistamaan jahti nuoriin yksilöihin. 

 Fasaanin metsästykseen myydään ns. koiranjuoksutus lupa (25e/pvä), johon saa 
tiputtaa yhden fasaanin. Fasaaneja on istutettu 300e edestä. 

 

6. Hirviluvat  
PÄÄTÖS: Anottu ja myönnetty, yhteislupa 210, lupia ei ole vielä yksilöity seuroittain, mutta tod. 
näk. lupia on tänä vuonna saman verran kuin viime vuonna.  
 

7. Rauhoitusalueet:  
PÄÄTÖS:     Vuoden 2018 rauhoitusalueet: 

Taivaanpää 
 Kantolan Eevan maat rekno: 401-32-9. 
 Määttälän Tomin ja Annen maat 401-5-101. 
 Rauhoitus alueet ei ole voimassa hirven ja ketun metsästyksessä. 
 

8. Riistakolmio laskenta  
PÄÄTÖS: Laskettava 12.8 mennessä. Johtokunta laskee. 
  

9. Koemaastot/Kettukilpa 8-9.12.2018 ja ketunpyyntikielto kilpaan saakka.  
 PÄÄTÖS: Annetaan maastoja koirakoe käyttöön. Äänestetty ketun rauhoituksesta → Kaikki  
               vastustivat ketun rauhoittamisen. Kettuja saa pyytää. 
 

10. Vieraskortit 
PÄÄTÖS:  Kausikortti 75 €  
 Päiväkortti ja aloituspäivä 10 € vrk. 
 Kyyhky/sorsakortti koko kaudelle 40€  

Vaihdetaan kausikortit kantokylä ms. kanssa, jos molempien kokoukset sen hyväksyy. 
Ilmoitus Elisa Perälälle tekstiviestillä (puh. 040-9630493), jos haluaa käyttää 
seurojen välisen kausikorttien vaihdon.  

 Fasaanin juoksutuslupa 25 €/vrk. 
 
 
 
 



11. Teräshaulikielto 
PÄÄTÖS: Seuran alueella metsästettäessä on teräshaulikielto kaikkialla muualla, paitsi  
              joki/niihin rinnastettavilla alueilla sorsanmetsästyksessä. 
 
 

12. Jäsenmuutokset 
PÄÄTÖS: Ei ole tullut uusia jäsenanomuksia. Soukka Hannu eroaa seurasta. 
 

13. Maanvuokraukset: reviiri.org –maanvuokrausohjelma → otetaanko käyttöön? 
PÄÄTÖS: Maksaa 119e/vuosi. Yksittäiselle metsästäjälle, joka kuuluu reviiriä käyttävään 
seuraan, järjestelmä on ilmainen. Seuran metsästysalueet näkyvät ilmaisessa b-bark -
mobiilisovelluksessa. Suurin osa kannatti ohjelman hankkimista. Johtokunta huolehtii ohjelman 
hankkimisesta ja käyttöönotosta. 
 

14. Muut asiat: 
PÄÄTÖS:  
 
Viralliset hirvi/karhumerkin ammunnat La 11.8 (Syrjälä), La 1.9 (Haikola)  
ja Ti 18.9 (Hallitus) 
 
Karhunpyynti: Yhdyshenkilö Toivo Puljujärvi, varayhdyshenkilö Timo Sorvoja. Jokainen 
karhunpyyntiin osallistuva maksaa pyyntikulujen kattamiseksi 10e. 
 
Mökkiä on saatu mukavasti vuokrattua. 
 
 

16. Kokouksen päättäminen 
PÄÄTÖS: Päätetään kokous klo. 18.56. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________  _____________________________                                             
Puheenjohtaja   Sihteeri 
Kalle Pesämaa   Elisa Perälä 
 
 
 
 
 
 

___________________________  ______________________________   
Ääntenlaskija ja    Äänten laskija ja 
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 
Aki Vähäkangas   Risto Kangas       

 


