
 Sääksjärven metsästysseura PÖYTÄKIRJA 
Kesäkokous 22.7.2016 
 
Paikka: metsästysseuran maja 
   

1 § Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja Seppo Ahvenkoski avasi kokouksen klo 18:01 

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 
- Valittiin puheenjohtajaksi Seppo Ahvenkoski ja sihteeriksi Veikko Hankkila 

3 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4 § Kokouksen työjärjestys 
- Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

5 § Läsnäolo ja puheoikeudet 
- Kaikilla läsnäolijoilla on täydet puheoikeudet 

6 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
- Valittiin Kyösti Mäkelä, ja Juha Niemelä  

7 § Uusien jäsenien esittely/toteaminen 
- Kari Kangasaho, Ville-Pekka Veijola 

8 § Jäsenyydestä luopuneiden toteaminen 
- Erkki Kotiranta, Rauno Pajuoja ovat ilmoittaneet haluavansa erota metsästysseurasta 
- Todettiin eronneeksi 

9 § Metsästyssäännöt 
- Pidetään hyvät metsästystavat seuran metsästyssääntöinä 
- Keskusteltiin pelloilla autolla ajosta. Todettiin ettei pellolla ajo ole hyväksyttävää toimintaa. 

10 § Saaliskiintiöt kaudelle 2016-2017 
- Teeri 2 kpl 
- Metso 1 kpl - Koppelo rauhotettu 
- Riekko rauhotettu 
- Peltopyy rauhotettu 
- Fasaania saa ampua vapaasti 
- Kauris 12 kpl. Kaadosta ilmoitus välittömästi Hannu Honkoselle, Santtu Mäkelälle tai Veikko 

Hankkilalle 
11 § Sorsanmetsästyksen säännöt 

- Sorsanmetsästys Sääksjärven alueella päätettiin sallia hyvien metsästystapojen mukaisesti klo 22 
asti. Päätettiin rauhoittaa Lahtelanlahden alue 400 m rannasta 

12 § Vierasoikeudet 
- vesilinnun metsästys Sääksjärven alueen mökkiläisille 20 

euroa/syksy 
- pienpeto-, jänis-, sorsa- sekä kyyhkymetsälle seuran jäsenen vieraana 5 euroa/päivä. Kettumetsälle 

seuran jäsenen vieraaksi pääsee ilman maksua.  
- Patanan tekojärven metsästysoikeudesta maininta nettisivuille, että Sääksjärven alue kuuluu 

metsästysseuralle. 
- Kanalinnuille ei vieraslupia. - Kauris. Äänestettiin asiasta ja päätettiin kieltää vieraslupin myyminen kauriille 
- Pienpetojen metsästys 

 Jäsen voi kutsua vieraita pienpetometsälle mutta jäsenen on oltava mukana metsällä ja 
vieraasta on ilmoitettava riistayhdyshenkilölle. 

 Vieraiden pienpetojen metsästyksessä ajo saa jatkua sääksjärven puolelle, mutta siitä pitää 
ilmoittaa seuran jäsenelle. 

 Jos on kiinnostusta, voisi järjestää yhteisen ”kettupäivän” naapuriseurojen kanssa 
 



 Sääksjärven metsästysseura PÖYTÄKIRJA 
13 § Rauhoitusalueet 

- Ennallaan: Pilbacka, Ahon kallio, Ahon Raimon piha, Heinäjärvenkallio, joki, mylly, kylän alue 
rauhoitettu, rauhoitusalueella kuitenkin hirvenmetsästys sallittu alueilla, joilla mahdollista 

14 § Hirvenmetsästysasiat 
- Hirvimaksu 50€ maksettava hirvitilille tilille 15.9.2016 mennessä 
- Ensikertalainen maksaa lisäksi 30€ 
- Hirvikokous pidetään sunnuntai 25.9.2016 klo 18. 
- Johtokunnan esitys hirvenmetsästyksen säännöiksi: 

 hirvimaksun myöhästymisestä määrätään 50% korotus. Eräpäivän jälkeen maksava 
metsästäjä huolehtii itse korotetun summan maksamisesta. 

 vain hirvikokoukseen mennessä, kokonaan maksetut maksut huomioidaan 
 Poissaoloista ja kesken päivän poistumisesta on aina ilmoitettava jahtipäällikölle. 

15 § Karhunmetsästysasiat 
- Karhumaksu 20€ maksettava seuran tilille ennen metsästystä 
- Karhuyhdyshenkilö Sampo Niemitalo.  - Metsälle aikova sitoutuu noudattamaan karhunmetsästyssääntöjä allekirjoittamalla 

ilmoittautumislomakkeen 13.8. mennessä. 
16 § Peuralupa 

- Keskusteltiin asiasta ja sovittiin että kaatolupaa myydään. Seppo Ahvenkoski ja Janne Pohjoispää 
hoitavat. 

17 § Muut esille tulevat asiat 
- Jäsenmaksujen maksaminen 

 viivästyneestä maksusta lähetetään huomautuslasku, johon lisätään 5€ huomautusmaksu 
- Järjestetään Oma-Riista koulutus 
- Arvotaan saalisilmoitusten tekijöiden kesken 1 vuoden jäsenmaksu saalisilmoitusten tekemisen 

lisäämiseksi.  
18 § Kokouksen päättäminen - Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Seppo Ahvenkoski     Veikko Hankkila 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat:  
 
 
____________________________   ___________________________ 
Kyösti Mäkelä      Juha Niemelä 


