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1§ Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10 

 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta: Pertti Lähdevuori 

 

 

3§ Kokouksen sihteerin valinta: Markus Nieminen 

 

 

4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

 

 Pöytäkirjan tarkastajat: Juha ja Sami Alajoki 

 

 Ääntenlaskijat: Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina 

 

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todettiin lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi 

 

 

6§ Esityslistan hyväksyminen: Hyväksyttiin 

 

 

7§ Saaliskiintiöt: 

- Johtokunnan esitys: Kanalintukiinitö 4 lintua joista yksi saa olla metso ja yksi 

peltopyy. Koppelo ja naarasteeri rauhoitettuja. Pyy ei kuulu kiintiöön. Johtokunta 

voi tarvittaessa puuttua kiintiöihin.   

- Johtokunnan esitys hyväksyttiin 

 

8§ Metsästysajat: 

 Johtokunnan esitys: 

- Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja. Joulurauha riistalle 24-25.12.2006. 
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- 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.  

- Johtokunnan esitys hyväksyttiin 

 

9§ Rauhoitus-alueet: 

 Johtokunnan esitys: 

- 1 alue: B-sairaala – peräseinäjoentieltä kuivaslavalle  järvenrantaa takaisin 

sairaalalle. Alueella kielletty jäniksen metsästys .Aittoosaari rauhoitettu kaikelta 

metsästykseltä. Tällä alueella Jäniksen metsästys kielletty. 

- 2 alue: Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea. Rauhoitusalueet ja metsästys kielletty 

alueet on merkitty maastoon. 

- 3 alue: Lapinkylän alue, Lapuanjoki – rautatie – kunnanraja – kallenkoskentie – 

ponnenniemen silta. Alueella sallittu ainoastaan hirvieläinten metsästys ja 

pienpetometsästys seuran jäsenille maanomistajan pyynnöstä. Töysänjoella saa 

sorsastaa isojakokunnan kortilla (veneestä). 

      

 

10§ Korvaavat vesilintupatruunat: 

- Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu. 

 

 

11§ Kaurisjahdin toteuttaminen 

Johtokunnan esitys: 

Kaurisjahti totetutetaan seurue- ja kyttäysjahtina. Kiintiönä 10 yksikköä. 

Kaurisporukan vetäjänä toimii Jari Reinikka. Jahtiin lähdöstä ilmoitettava vetäjälle. 

Myös kaadot ilmoitettava ensitilassa kaurisporukan vetäjälle. Jokaisella seuran 

jäsenellä oikeus ampua kauris. Johtokunta voi puuttua kiintiöön tarvittaessa 

 

- Hyväksyttiin sillä lisäyksellä että Harri Lähdevuori nimettiin Jari Reinikan 

varamieheksi. 
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12§ Päivä- ja kausikortit 

 Johtokunnan esitys: 

- Päiväkortti 10 eur, vuosikortti jäsenyyttä anoneelle 20 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. 

- Johtokunnan esitys hyväksyttiin 

       

 

 

13§ Ilmoitusasiat 

- Viimeinen ilmoittautuminen hirvijahtiin 20.09.2009 

- Hirvipalveri 27.09.2009 seuran majalla klo 17.00 

- AMS:n toimitsijavuoro RHY:n mestaruusammunnoissa 28.8. klo 17.00 Toimitsijat 

väh. 8kpl paikalla viim. 16.30 

 

 

 

15§ Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulleita asioita 

 

 

 

 

16§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32 

  

  

Pertti Lädevuori   Markus Nieminen 

        

Puheenjohtaja   Sihteeri 

Juha Alajoki    Sami Alajoki 

        

Pöytäkirjan tarkastajat 


