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Ennen kokousta puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat pitkäaikaisille jäsenille               
Pentti Estovirralle  ja Risto Saariselle seuran viirin.                                                                   
Heidät kutsuttiin myös seuran kunniajäseniksi, jonka osoitukseksi heille luovutettiin 
kunniakirjat  kunniajäsenyydestä. 
 
 
1§ Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 15.10 
 
 
 
2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lähdevuori 
  
 
 
3§ Kokouksen sihteerin valinta: Sihteeriksi valittiin Mauri Rapo 
 
 
 
4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 
 
  -Pöytäkirjan tarkastajat: Antti Järvinen ja Antti-Jussi  Mäkynen 
 
 
 
  -Ääntenlaskijat:   Antti Järvinen ja Antti-Jussi  Mäkynen 
 
 
5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:  
     -Kokouksesta on ollut ilmoitus Viiskuntalehdessä 26.7. ja netissä 
      AMS:n kotisivulla 23.7.lähtien.Todettiin päätösvaltaiseksi 
 
6§ Esityslistan hyväksyminen: Hyväksyttiin 
 
7§ Saaliskiintiöt: 
 
- Kanalintukiinitö  3 lintua, joista yksi saa olla metso ja yksi peltopyy.Koppelo rauhoitettiin. 
  Pyy, jänis ja rusakko eivät kuulu kiintiöön.  
  Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöihin. 
 
 
8§ Metsästysajat: 
 
- Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja. Joulurauha riistalle 24-25.12 
- Kuivasjärvellä ei saa sorsastaa elokuussa klo. 23:00 – 05:00 välisenä aikana ja 
  syyskuussa 22:00 – 05:00 välisenä aikana. Johtokunnalla oikeus lyhentää aikoja 
  tarvittaessa. 
-Kirkkojärvellä saa sorsastaa aloituspäivänä 20.8.2012, vaikka se on maanantai. 
  Muina maanantaina Kirkkojärvi on rauhoitettu. 
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9§ Rauhoitus-alueet: 
 
- 1 alue: .Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. 
 
- 2 alue: Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea. Kalliosaari ja Isolahden lahdenperä 
  rauhoitettu. Rauhoitusalueet ja metsästys kielletty alueet on merkitty maastoon. 
 
- 3 alue: Lapinkylän alue, Lapuanjoki – rautatie – kunnanraja – Kallenkoskentie – 
  Ponnenniemen silta.  
  Alueella sallittu ainoastaan hirvieläinten seurue metsästys ja pienpetometsästys seuran 
  jäsenille maanomistajan pyynnöstä. 
  Kauris- rusakko- ja pienpetojen yhteisjahdeista ilmoitus maanomistajille ennen jahtia. 
 
Töysänjoella saa sorsastaa isojakokunnan kortilla (veneestä). Vieraskorttisääntö ei päde 
alueella 3. 
Johtokunta voi tarvittaessa puuttua alueen käyttöön.                                                                   
 
 
10§ Korvaavat vesilintupatruunat: 
 
- Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu. 
- Vesilintumetsästyksessä käytetään muita lain sallimia patruunoita. 
 
 
11§ Kaurisjahdin toteuttaminen 
 
Seuran kiintiönä  6  yksikköä. Kaadot pyritään suorittamaan alueellisesti. 
Kaurisporukan vetäjänä toimii Jari Reinikka 0400 - 868755 ja varalla toimii  
Harri Lähdevuori 040 - 7293641. Kyttäysjahtiin lähdöstä ja jahdista poitumisesta on 
ehdottomsti ilmoitettava vetäjälle. Myös kaadot on ilmoitettava ensitilassa 
kaurisporukan vetäjälle. Jokaisella seuran jäsenellä oikeus ampua yksi kauris kiintiön 
salliessa. 
Johtokunta voi puuttua kiintiöön tarvittaessa 
 
 
12§ Jäsenanomukset: Jarno Vainionpää Jokivarreintie 51, 63300 Alavus  on anonut 
seuran jäsenyyttä.Hänelle myönnettiin koejäsenen kausikortti. 
 
Päivä- ja kausikortit 
 
Päiväkortti 10 eur, koejäsenen kausikortti jäsenyyttä anoneelle 30 eur.           
Vieraskortilla saatu saalis pois isännän kiintiöstä.                                                      
Ketunmetsästykseen voidaan kirjoittaa vieraskortti veloituksetta (noudattaen seuran 
vierassääntöä). Vieraskortit lunastettava ehdottomasti ennen jahtia ja isännän oltava 
mukana jahdissa. Yhdellä jäsenellä saa olla enintään kaksi vierasta. Päiväkortti ei 
oikeuta kauriin ampumiseen. Vieraskortteja myyvät 
johtokunnan jäsenet. 
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13§ Riistapellot 
 
Kesällä 2010-2012  perustetut riistapellot rauhoitetaan metsästykseltä ensimmäisiksi 
vuosiksi siten, että ampuminen 50m lähempänä riistapeltoa on kielletty.  
Tarkoituksena antaa riistan oppia rauhassa käyttämään uusia riistapeltoja. 
 
 
14§ Ilmoitusasiat 
 
-Karhulupa on saatu Ähtärin,Alavuden,Töysän,Alajärven(Lehtimäen)ja Soinin alueelle. 
  Karhujahtiin on mahdollisuus ilmoittautua.Jahti alkaa 20.8.  
  Osallistujilla täytyy olla karhumerkki ammuttuna. 
  Lupa on saatu Jari Pusaan nimissä.Osallistumismaksu  jahtiin on 10 €/ henkilö. 
  Alavuden metsästysseuran yhteyshenkilöksi on valittu Jari Reinikka. 
 
- Lauantaina 18.8.2012 vietetään teemapäivää perheille seuran majalla 
  vetäjänä Pertti Lähdevuori.Asiaan liittyvä ideointipalaveri seuran majalla                       
   torstaina 9.8.2012 klo:18.00. 
 
- Viimeinen ilmoittautuminen hirvijahtiin :  16.09.2012 
 
- Hirvipalaveri 23.09.2012 seuran majalla klo 17.00 
 
- AMS:n toimitsijavuoro ampumaradalla  30.08.2012  alkaen klo 17:30 – 20:00 
 
 
15§ Muut esille tulevat asiat 
   
  -Varisjahdissa kevään ja kesän2012  aikana hävitettiin 52 varista ja 2 harakkaa. 
 
-AMS:n metsästyksenvalvojat: Jari Reinikka 0400-868755 
   ja Pertti Lähdevuori 0400-781493 
 
-Riistan vartija : Markku Engström 040-5135989. 
 
 
16§ Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. 
 
 
 
_____________________________   __________________________ 
Puheenjohtaja       Sihteeri 
 
 
 
 
_____________________________   __________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat 


