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PÖYTÄKIRJA

1§ Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Kari Ylisaari avasi kokouksen klo 18.05

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Nyrhilä
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Koskiahde 

3§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

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

5 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Riihimäki, Mika Karhu
- Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Riihimäki, Mika Karhu

6§ Rauhoitusalueiden päättäminen

- Rauhoitetaan Nurmon joki Länsipuolelta Alanurmon koululta kellojan sillalle
saakka sorsastuksen ja kyyhkystyksen osalta

- Jussi Muilun sarka jokirannassa linnustuksen osalta
- Fasaani  rauhoitetaan  joen  länsipuolelta  Ojalan  sillan  luota  sähkölinjan  ja

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

metsästystarkoitusta tapahtuvaa koiran harjoitusta
- Kiväärin käyttö linnustuksessa Nurmonnevalla kielletään turvallisuus syistä, ei

koske muuta metsästystä

7§ Saaliskiintiöiden päättäminen



- Naaras fasaani, riekko, koppelo, harmaateeri ja peltopyy ovat rauhoitettuja
- Metson rauhoittamista
- Rusakkoa ja metsäjänistä saa metsästää vapaasti
- 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  kahta  kauriin  vasan  lupaa  kyttäysjahtiin  ja  kahta  kaurislupaa

yhteisjahtiin.  Kyttäysjahdin säännöt:  Ilmoitetaan Kari  Ylisaarelle kaadosta ja
käydään näyttämässä raato puheenjohtajalle. Ruokintapaikalta ei saa ampua
200metrin etäisyydeltä tai samalta pellolta. Vuosikorttilaisilla ei ole oikeutta
kauriin ampumiseen kyttäämällä. Yksi jäsen voi ampua vain yhden kauriin. 

- Tarpeen mukaan johtokunta voi lyhentää metsästysaikoja

8§ Jäsenanomusten käsittely
- Uusiksi koejäseniksi valittiin: Juho Sillanpää

9§ Johtokunnan esittämät asiat
- Ei esitettäviä asioita

10§ Muut asiat
- Maanomistajien hirvipeijaiset: Kokous päätti järjestää maanomistajille 

hirvipeijaiset itsenäisyyspäivänä 6.12.2014. Hirvimiehet tuovat lihat. 
Päävastuullisiksi lupautuivat Olli Lindstedt, Juhani Asunmaa, Esko Riihimäki. 

- Riistakolmiolaskenta: Martti Peltonen pyrkii saamaan laskijat kokoon ja 
laskennat suoritetaan lauantaina 9.10.2014 sekä sunnuntaina 10.8.2014

- Seppo J. Ojala kertoi Ruhan metsästysseuran alueella joutsenesta, joka 
oletettiin tulleen ammutuksi. Joutsen osoittautui kuitenkin kuolleen 
sähköiskuun, jonka oli saanut lentäessään sähkölinjaan. 

11§ Pienpetokilpailu
- Pienpetokilpailun voittajaksi arvottiin Joni Niinimäki

12§ Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10
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