
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   Alavuden metsästysseura ry 

   Kesäkokous   Pe 30.07.2021 klo 17:00 

   Alavuden metsästysseura ry:n majalla 

   Läsnä  17 Jäsentä 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. 

 

1§ Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.00 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:  

Puheenjohtajaksi valittiin: Mikko Vehniä 

Sihteeriksi valittiin: Mauri Rapo 

 

3§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

      Pöytäkirjan tarkastajat: Sinikka Mursula ja Risto Mursula 

      Ääntenlaskijat: Sinikka Mursula ja Risto Mursula 

 

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:  

 

Kokouksesta oli ilmoitus Lakeuden Portti lehdessä 22.7 ja 29.7.2021.                              

Ilmoitus kokouksesta on ollut AMS:n kotisivulla 5.7.2021 lähtien. 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

     Kokouksessa oli mukana 3 koejäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. 

 

5§ Esityslistan hyväksyminen: 

 Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

 

6§ Saaliskiintiöt: 

 

Kanalintukiintiö 2 lintua, joista toinen saa olla metso ja yksi peltopyy.  

 Koppelo rauhoitettiin. Pyy, jänis ja rusakko ei kuulu kiintiöön. 
  

Seuran kauriskiintiönä on 16 yksikköä.  

Kaadot pyritään suorittamaan alueellisesti tasaisesti koko seuran alueella. 

Kevätpukkijahdista päättää johtokunta myöhemmin. 

Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöihin. 

 

 

7§ 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. 

Sorsalupia myy Mikko Vehniä majalla torstai illasta 19.8.2021 lähtien. 

Mikko myy myös lupia ennemmin RaseParkissa paikalla ollessaan.  

Lupia myy myös Kimmon konepaja.  

 

 

 

 



 

3. 
  

8§ Rauhoitus-alueet: 

  

 1 alue: Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. 

 2 alue: Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea rauhoitettu.   

 Kirkkojärvi rauhoitetaan sorsastukselta kokonaan.                                  

Rauhoitusalueet ja metsästys kielletty alueet on merkitty maastoon. 
 

3 alue: Ponnenniemen alue Lapuanjoen Kärppäkoskelta asema-Tuuri tietä pitkin 

Töysänjoen Jylhänkoskelle ja siitä jokea pitkin takaisin Kärppäkoskelle. 

Alueella on sallittu ainoastaan seuruemetsästys ja pienpetometsästys seuran 

 jäsenille maanomistajan pyynnöstä.  

Kauris- rusakko- ja pienpetojen yhteisjahdeista alueella on aina sovittava             

 maanomistajien kanssa erikseen ennen jahtia. 
 

Lisäksi kaupungin ylläpitämät latupohjat lumen aikana suositellaan jätettäväksi 

hiihtäjien käyttöön ja ettei niitä käytetäisi hyväksi passilinjoina 

turvallisuussyistä. 
 

9§ Korvaavat vesilintupatruunat: 

 

  Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu. 

Vesilintumetsästyksessä käytetään muita lain sallimia patruunoita. 
 

10§ Kaurisjahdin toteuttaminen 

 

Kaadot pyritään suorittamaan tasaisesti koko seuran alueella. 

Kaurisporukan vetäjinä toimivat  Jari Reinikka 0400 - 868755 ja  

Sami Alajoki 040-5175430.  

Kyttäysjahtiin lähdöstä ja jahdista poistumisesta on ehdottomasti ilmoitettava 

vetäjälle. Kyttäysjahdissa saa ampua vuorokaudessa vain yhden kauriin / 

metsästäjä. Kaadot on myös ilmoitettava välittömästi kaurisporukan vetäjälle ja 

sihteerille kiintiön seuraamista varten. (Kauriskiintiön tilanne selviää seuran 

kotisivuilta). Kauriille ei aseteta metsästäjäkohtaista kiintiötä, vaan kauriita 

saa metsästää kiintiön salliessa. 

Järjestetään kauriin yhteisjahteja, joihin voivat osallistua myös kausikorttilaiset.  

Kauriin yhteisjahteihin voi vieraskin osallistua kutsuttuna esim. koiramiehenä 

tai vieraskortilla jäsenen vieraana. Vieraan mahdollisesti ampuma saalis 

arvotaan jahtiin osallistujien kesken. Vieraskin osallistuu mahdolliseen saaliin 

arvontaan. 

Johtokunta voi puuttua kiintiöön tarvittaessa. 

 

 

 

 



 

4. 

 

11§ Peurajahdin säännöt ja niiden hyväksyminen. 
 

Päätös: Kokous hyväksyi Alavuden metsästysseuran päivitetyt peuranmetsästys 

säännöt. 

 Alavuden metsästysseuran johtokunta on kokouksessaan 26.7.2021 hyväksynyt 

 Sami Alajoen valkohäntäpeurajahdin päälliköksi tulevalle jahtikaudelle. 

 Sami Alajoki on valinnut varajohtajaksi Mikko Vehniän, jonka 

 metsästysseuran johtokunta on hyväksynyt 26.7.2021. 
  

12§ Vieras- ja kausikortit 
 

Vieraskortti 15 €. Vieraskortilla saatu saalis on pois isännän kiintiöstä.  

Koejäsenen kausikortti jäsenyyttä anoneelle 35 €. 

Karhujahtiin ei peritä vieraskorttimaksua. 

Kausikortteja myydään tulevalle metsästyskaudelle 100 € hintaan. 

Kausikortin lunastaneella on samat kiintiöt, kuin seuran jäsenellä.     

Johtokunta päättää kausikorttilaisista ja sihteeri valmistaa ja myy kortit.    
 

           Vieraskortteja myyvät johtokunnan jäsenet. 

           Pienpetometsästykseen voidaan kirjoittaa vieraskortti veloituksetta (noudattaen 

 seuran vierassääntöä). Vieraskortit lunastettava ehdottomasti ennen jahtia ja              

 isännän oltava mukana jahdissa. Yhdellä jäsenellä saa olla enintään kaksi vierasta. 

Pienriistan vieraskortti ei oikeuta kauriin ampumiseen.  
 

13§ Karhujahti 2021 
  

 Karhujahti alkaa 20.8.2021 ja lupia on 2 kpl. Karhujahdissa Alavuden-

 Töysän Rhy:n alueen yhdyshenkilö on Timo Vetämäjärvi, kakkosmies on 

 Pertti Julku ja kolmosmies Harri Runnakko. 
 

 Alavuden metsästysseuran yhteyshenkilö on Jari Reinikka. 

 Jahtiin ilmoittautuminen Jarille. 
 

 Karhulupa on yhteinen Alavuden, Alajärven, Kuortaneen, Lehtimäen, Soinin 

 ja Ähtärin kanssa. Karhujahdin lupamaksu on 10 € / henkilö. 

 Karhujahtiin osallistujat maksavat maksun ja jakavat myös mahdolliset lihat 

 keskenään. Jokainen osallistuja voi viedä yhden vieraan jahtiin. 

Karhujahtiin lähtijöiden yhteiskokous on 15.8.2021 klo.19.00 entisellä 

Lehtimäen kunnantalolla.  

Hyökkäävän karhun radalla on vielä harjoituksia su 1.8 ja pe 13.8.2021. 
 

14§  Hirvijahti 2021 
  

 Viimeinen ilmoittautumispäivä Juha Alajoelle vuoden 2021 jahtiin on su15.8.2021. 

 Hirvipalaveri on to 26.8.2021 seuran majalla klo:17.30 

 Hirvijahti alkaa 9.10.2021. Kokoonnutaan majalle klo:7.30. 

 

 



 

5. 

 

15§ Villisikajahti seuran alueella. 

  

 Jahti sallitaan seuran alueella ilman vieraskorttia. 

 Luvan jahtiin voi antaa johtokunnan jäsen, joka ilmoittaa muille johtokunnan 

 jäsenille jahdista. Jahdissa pitää kuitenkin olla mukana seuran jäsen, joka tietää 

 rauhoitusalueet ja vuokratut alueet (Reviiri puhelimessa). 

 Muuten toimitaan, kuten Tommi Saari ja Markku Julku on esittänyt tekemässään 

 esityksessä. 
 

16§ Uudet jäsenanomukset 
 

 Uusia jäsenanomuksia on tullut vuoden 2021 aikana 2 kpl. 

2.5.2021 Juha Hautamäki  

 Johtokunta on 3.5.2021 hyväksynyt hänet koejäseniksi. 

 27.7.2021 Ville Kaartinen  

 Johtokunta on 28.7.2021 hyväksynyt hänet koejäseniksi. 

 
  

17§ Ilmoitusasiat  

 

Ampumakoe Alavuden radalla ke 4.8.2021 klo:17.00-20.00, la 21.8.            

klo:12.00-15.00 ja su 5.9.2021 klo:12.00-15.00.                                    

Toimitsijavuorossa Alavuden-ja Sulkavankylän metsästysseurat. 

  Rhy:n mestaruusammunnat ampumaradalla la 07.08.2021 klo 12:00 – 15:00. 

 Toimitsijavuorossa Rantatöysä / O-L / Pollari metsästysseurat.                 

 Alavuden metsästysseuran mestaruusammunnat on su 12.09.2021 klo.12.00 alkaen. 

Reviirijärjestelmän vuosimaksu uusitaan vuodelle 2021. 
 

Jouluna 2021 sankarihautausmaan kynttilät sytyttää Alavuden metsästysseura. 
 

Vuokrasopimus Kaupungin kanssa on päivitetty 21.3.2021 sopimukset ovat toistaiseksi 

sopimuksella. 

Toivomus on, ettei kosteikkoalueilla sorsastettaisi. 

 

Matti Reinikka hoitaa seuralle Tracker seuralisenssin, johon kerätään osallistujia.  

 Tracker seuralisenssi on tarkoitettu metsästysseuran, metsästysseurueen tai 

 metsästysporukan jäsenten käyttöön.  

 Lisenssin hinta 1-9 jäsentä 69 €/kpl, 10-19 jäsentä 60 €/kpl ja +20 jäsentä 55 €/kpl. 

 Lisenssi yksittäin 69 €. 
  

 

 

 

 



 
 

 

6.   

   

18§ Muut esille tulevat asiat  
 

 Lahtivajan kylmälaitteet uusitaan ennen hirvijahdin alkua. 

  

 Saalisilmoitus sorsajahdin saaliista on tehtävä haapanasta, jouhisorsasta, 

 heinätavista, lapasorsasta, punasotkasta, tukkasotkasta, haahkasta, allista, 

 tukkakoskelosta, isokoskelosta, sekä nokikanasta. 
 

Majaisäntänä jatkaa Jari Reinikka. 

Majaisäntä vastaa majan varauksista ja muusta majaan liittyvista asioista. 

 

 

19§ Kokouksen päättäminen.   

 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00     

 

 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Puheenjohtaja       Sihteeri 

 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Pöytäkirjan tarkastajat 


