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PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Tero Ojanpää avasi kokouksen klo 18:00
- avauksen yhteydessä jaettiin Ruhan mestaruusammuntojen palkinnot Kari 

Fräntilän toimesta. Tulokset liitteenä.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Riihimäki
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Birgitta Ojanpää

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Mäenpää ja Martti 

Peltonen
- Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt. 

5 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

6§ Rauhoitusalueiden päättäminen

- Vuodelle 2013 esitetään: 
- Rauhoitetaan Nurmon joki Länsipuolelta Alanurmon koululta Kellojan sillalle 

saakka sorsastuksen ja kyyhkystyksen osalta. 
- Ojalan Sepon maat. 
- Jussi Muilun sarka jokirannassa linnustuksen osalta.
-  Fasaani  rauhoitetaan  joen  länsipuolelta  Ojalan  sillan  luota  sähkölinjan  ja 

maantien välinen alue. 
- Edellä  mainitut  rauhoitukset  eivät  koske  koetilanteita,  eikä  ilman 

metsästystarkoitusta tapahtuvaa koiran harjoitusta. 



- Kiväärin käyttö linnustuksessa Nurmonnevalla kielletään turvallisuussyistä, ei 
koske muuta metsästystä.

7§ Saaliskiintiöiden päättäminen
- Naaras fasaani, riekko, koppelo, harmaateeri ja peltopyy ovat rauhoitettuja.
- Johtokunta esittää, että metson pyynti sallitaan ajalle 15-31.10. 2013 

kuitenkin vain yksi kpl yhdelle jäsenelle. Kokouksessa tuli esitys, että 
metsästys olisi sallittu 10.9-31.10.2013. Tämä esitys sai 25 ääntä ja kun 
kokouksessa oli 34 osanottajaa, päätettiin sallia metson metsästys ajalle 10.9.-
31.10, kuitenkin vain 1 kpl yhdelle jäsenelle.

- Rusakkoa, metsäjänistä sekä mustateertä saa metsästää vapaasti.
- Mustateertä ei saa ampua pellolta, eikä käyttää siellä kuvia , mutta nevalla 

kuvien käyttö sallitaan.
- Koetilanteessa naarasfasaanin saa ampua.
- Esitetään kahta kauriin vasan lupaa kyttäysjahtiin ja kahta kaurislupaa 

yhteisjahtiin. Kyttäysjahdin säännöt: Ilmoitetaan Tero Ojanpäälle kaadosta ja 
käydään näyttämässä raato puheenjohtajalle. Mieluusti ilmoitus kyttäämiseen 
lähtemisestä puheenjohtajalle. Ei saa kytätä ruokintapaikalta. 
Vuosikorttilaisilla ei ole oikeutta kauriin ampumiseen kyttäämällä. Yksi jäsen 
voi ampua vain yhden kauriinvasan. 

- Tarpeen vaatiessa johtokunta voi lyhentää metsästysaikoja. 

8§ Jäsenanomusten käsittely
- Uusiksi koejäseniksi valittiin:
Marika Turpeinen ( Pekka Riihimäen avopuoliso ), hyväksytään.
Kari Juntunen, otetaan koejäseneksi ja selvitetään koejäsenyyden aikana 
täyttääkö Ruhan jäsenyyden. 

9§ Johtokunnan esittämät asiat
- Rajaneuvottelut Koskelan kanssa karilla. Puheenjohtaja esittää, että aletaan 

selvittämään todellisia rajoja ja haetaan piiriltä metsästyskieltoa nykyisestä 
rajasta kunnan rajaan. 

- Vuosikokous päätti, että johtokunta laatii piirille kirjeen, jossa se vaatii 
metsästyskieltoa nykyisestä rajasta kunnan rajaan asti, kunnes todelliset 
rajat saadaan selvitettyä.

10§ Muut asiat
- Ensi kesänä 2014 toukokuun puolenvälin jälkeen heinäkuun 15.pvään asti ke, 

to klo 18-21 harjoitusammunnat Kouran ampumaradalla. 
- ruha-nurmo välinen ampumakisa heinä-elokuussa kesällä 2014

 



11§ Pienpetokilpailu
- Arvotaan voittaja, joka on tänä vuonna Jarmo Peräsalo.
- Kokous päätti, että jatketaan pienpetokilpailun pitämistä. Juhani Asunmaa 

esitti, että lahjoittaa 22-kaliperisen pienoisrevolverin ensi vuoden kilpailuun 
palkinnoksi.

12§ Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:40.
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