
Alakylän metsästysseuran syyskokous 12.08.2018 klo 14:00 Metsolassa. 

Paikalla:  henkilöä (osallistujaluettelo liitteenä)

1§ Kokouksen avaus

 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.08. 

-  Puheenjohtaja kertasi mennee kauden asioita mm. susivuoren laavu ja puukökät

-  Kerrattiin hyvät metsästystavat ja turvallinen aseenkäyttö

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

 - Valittiin puheenjohtajaksi Timo Hemminki ja sihteeriksi Antti Lassila

3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

• Valittiin Esa Pernaa ja Veli Mäkipernaa 

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 - Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Komiat-lehdessä 01.8.2017.

5§ Hyväksytään kokouksen esityslista

 - Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

6§ Saaliskiintiöt tulevalle metsästyskaudelle 1.8.2018 – 31.7.2019

Metso:    rauhoitettu

Teeri:    1 kpl (suositus kukkoja)

Metsäpyy: 2 kpl

          Peltopyy: rauhoitettu

          Riekko:    rauhoitettu

          Metsäjänis:        ei rajoitusta

          Rusakko:  ei rajoitusta

         Metsäkauris:   20 kpl vapaasti (1 / jäsen). Mikäli lupia jäljellä niin kevätpukkijahti 

sallittu. Ilmoitus kaadosta sihteerille

(johtokunnalla mahdollisuus pidentää rauhoitusaikaa tai muuttaa saaliskiintiöitä 

tilanteen niin vaatiessa)

7§ Fsaanilupa (ollut jäsenille 5 € ja vieraille 10 €)

 - Fasaanilupa 5 €/kpl seuran jäsenille ja vieraille 10 €/kpl

8§ Rauhoitusalueet (Mäenpään järvi, Kivelän pellot, RistoMäki-Pernaan monttu, Aution 

huvilan monttu)



9§ Jäsenanomukset

Juha Huhtala , ei valita

Jyrki Pelkkikangas, ei valita

10§ Koirakokeet

• Junkkari 22-3.9

• Hirvikokeet loppuvuodesta

• Mejä 1 vuonna 2018 ja 2 ens vuonna

11§ Hankinnat

▪ Majan ulkovalaistuksen uusiminen Selvitetään hinta

▪ Ilmalämpöpumpun hankinta, johtokunta selvittää hinnat 

▪ Krupulaan ja Susivuoreen roskakorit ja Krupulaan puuvaja

▪ Mitä maksaa ”kesävesi” majalle

▪ Johtokunta saa valtuudet päätää hankinnoista

12§ Muut asiat

- seuran varoilla ja maanomistajien tuella kylvetty 10 ha riistapeltoa

- 40 munivaa fasaania istutettu

- Maanomistajapeijaiset järjestetään marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna

- Muistetaan välttää ajoa yksityisteillä ja pidetään riittävä etäisyys eläinsuojiin ja asutuksiin

- SRVA ryhmä:

- Simo Hemminki(yhteyshenkilö)

- Marko Mäkipernaa

- Antti Lassila

- Ari Sippola

- Joni Pitkäjärvi

- Taneli Passi

- Mikko Mäkipelkola

13§ Muut esille tulevat asiat

• Varishäkki vapaana käyttöön, tällä hetkellä Martti Pernaan tarhoilla

• Omariistaan havaintoja esim. valkohäntäpeurasta

14§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49

Timo Hemminki Antti Lassila
puheenjohtaja sihteeri



Pöytäkirjantarkastajat:

Esa Pernaa Veli Mäkipernaa


