
Ruhan Ms:n kesäkokous
Aika: 8.8.2018, klo19.00
Paikka: Notkonhovi  

PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Kari Ylisaari avasi kokouksen klo 19.13

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Nyrhilä
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Pekka Riihimäki

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

4 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin (2) Ville Kultti ja Jaakko Peräsalo
- Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin (samat kuin edellä)

5 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
- Hyväksyttiin kokouksen esityslista

6 § Rauhoitusalueiden päättäminen

 Kokous päätti seuraavat rajoitukset ja rauhoitukset:

1. Rauhoitetaan Nurmon joki  Länsipuolelta  Alanurmon koululta  kellojan

sillalle saakka sorsastuksen ja kyyhkystyksen osalta

2. Jussi Muilun sarka jokirannassa linnustuksen osalta

3. Fasaani rauhoitetaan joen länsipuolelta Ojalan sillan luota sähkölinjan ja

maantien välinen alue, ojalansillalta nyrhilänmäkeen asti. 

4. Edellä  mainitut  rajoitukset  eivät  koske  koetilanteita,  eikä  ilman

metsästystarkoitusta tapahtuvaa koiran harjoitusta. 



5. Kiväärin  käyttö  linnustuksessa  Nurmonnevalla  kielletään

turvallisuussyistä, ei koske muuta metsästystä

6. Rauhoitetaan  Keskitien  ja  Länsipuolentien  välinen  alue  Simpsiön

metsästysseuran rajasta Nurmon kunnan rajaan saakka 20.8. klo. 12.00

saakka.  

7 § Saaliskiintiöiden päättäminen

◦ Kokous päätti seuraavat kiintiöt ja säännöt:

◦ Naaras  fasaani,  riekko,  koppelo,  harmaateeri,  ja  peltopyy  ovat

rauhoitettuja

◦ Metsoa saa ampua yhden kappaleen metsästäjää kohden. Metsästäjä on

velvollinen ilmoittamaan johtokunnan jäsenelle ammuttuaan metson. 

◦ Rusakkoa ja metsäjänistä saa metsästää vapaasti

1. Änestettiin  johtokunnan  esityksen  puolesta  äänin  23  puolesta  ja  5

vastaan.

◦ Mustateeriä saa ampua 3 kappaletta metsästäjää kohden. Mustateeriä ei

saa  ampua  pellolta,  eikä  käyttää  siellä  kuvia.  Nevalla  mustateeren

metsästäminen sekä kuvien käyttö sallitaan. 

◦ Koetilanteessa naaras fasaania saa ampua.

◦ Esitetään  viisitoista  (15)  kaurislupaa  vapaasti  metsästettäväksi  ja

viittätoista  (15)  lupaa  yhteisjahtiin.  Kyttäysjahdin  säännöt:  Ilmoitetaan

johtokunnan  jäsenelle  kaadosta  ja  käydään  näyttämässä  saalis.

Vuosikorttilaisella  ei  ole  oikeutta  kauriin  ampumiseen  kyttäämällä.

Vuosikorttilaisella on kuitenkin mahdollista osallistua seuran järjestämään

yhteisjahtiin. Yksi jäsen voi ampua vain yhden kauriin. Pukkien kevätjahti

sallitaan. 

◦ Tarpeen mukaan johtokunta voi lyhentää metsästysaikoja



8 § Jäsenanomusten käsittely
- Uusiksi koejäseniksi valittiin: Janne Flankkumäki, Juho Turja, Markus Turja, 

Timo-Sakari Kojola, Outi Ulvila.
- Myönnetään vuosikortti:  Niko Huhtala, Kari Linjamäki

9 § Johtokunnan esittämät asiat

10 § Muut asiat
 Tuhoeläinkisa

Kisan voitti Jaakko Peräsalo. Johtokunta järjestää asianmukaisen palkinnon.
 Ruokailu

2019 on ruhan 60 v. Juhlavuosi. Johtokunta ehdotti, että 2019 maanomistajien ruokailu 
yhdistetään yhdeksi ruokailuksi. Ruokailu on tarkoitus järjestää tammi – helmikuun aikana.

 Ammunnat 
11.8.2019 Rhy:n ammunnat  Järvirannan ampumaradalla Ylistarossa.

23.8.2019 Ruhan mestaruus ammunnat, sekä seura kisa Nurmoa vastaan. Järvirannan 
ampumaradalla Ylistarossa.

 Asiaa Riistalaskennoista:
Martti Peltonen järjesti kolmioriistalaskkennan 28. -29.7.2018. Tulokset hyviä.

11§ Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52
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