
Yliviirteen metsästysseura ry   
 
KESÄKOKOUKSEN 2018 PÖYTÄKIRJA  
AIKA: 3.8.2018 klo 19.00- 20.11  
PAIKKA: seuran kämppä  
LÄSNÄ: 23 jäsentä 
 
Kokouksen aluksi ojennettiin muistopuukko 50 vuotiaalle seuran jäsenelle Marko Huukille   
 
1 § Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Pauli Äijälä avasi Kokouksen 
 2 § Puheenjohtajan valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pauli Äijälä ja sihteeriksi Sakari Aho  
3 § Kokouksen laillisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli ilmoitettu Lestijoki lehdessä 26.7.2018 
4 § Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Seppo Kungas ja Lauri Perttula  
5 § Rauhoitusalueet  
Päätettiin rauhoittaa metsäkauriin metsästykseltä Kajaanitie/Vaenmaa alue  
Metsäkanalintujen pyynniltä kiellettiin Metsähallituksen mailla olevat aavat puuttomat neva-alueet, sekä kaikki 
seuran alueella sijaitsevat pellot.  
6 § Lajikohtaiset rauhoitukset 
Päätettiin rauhoittaa kokonaan koppelo, riekko, peltopyy, sekä joulurauha annetaan metsän eläimille  
22-25 aikana 
7 § Saaliskiintiöt 
Saaliskiintiöksi metsästäjää kohden päätettiin 1 kauris (myös pukki), metso+2 teertä, tai 3 teertä ja 4 
metsäpyytä. Jäniksellä ei ole rajoitusta 
8 § Pienpetojen tapporaha 
Pienpetojen tapporahoiksi päätettiin, Minkki 5 euroa, supi, kettu ja näätä 10 euroa. 
9 § Hirvenpyynti 
Yleinen kokous päätti valtuuttaa hirvijaoston päättämään hirvenpyyntiasioista ja valitsemaan pyynnin johtajat 
hirvikokouksessa.  
Hirven kaatolupia tulevalla pyyntikaudella seuralla on 9 aikuisen sekä 9 vasan lupaa. Rhy- pidätti 5 hirveä 
pankkiin. 
Kaurispyynti pidetään vapaana. Uroksen kesäpyynti sallitaan myös 16.5- 15-6 aikana. 
10 § Jäsenasiat 
Seuran vakinaiseksi jäseneksi hyväksyttiin Timo Ylikoski. 
 
11 § Yhteislupapyynnit 
Päätettiin lähteä mukaan kaikkiin yhteisluvilla tapahtuviin pien- ja suurpetojen yhteispyyntiin. 
Suurpetoyhdyshenkilö on Markku Roikola.. 
Naapuriseuran pienpetopyytäjän loukku voidaan seuran raja-alueella sijoittaa seuran alueelle. (Ilmoitus 



loukun sijainnista Sakari Aholle). 
Seuran SRVA- miehet suurpeto ja hirvikolaritilanteissa ovat edelleen Olavi Riippa ja varalla Pauli Äijälä.  
Seuran suurpetoyhdysmiehenä Tassun osalta jatkavat Sakari Aho ja Veli-Matti Kukkola.
12 § Tuleva toiminta 
Talkoot kutsuu hirvijaosto. 
Seuran harjoitusammunnat pidetään ampumaradalla torstaisin Eräveikkojen kanssa. 
Osallistutaan Rhy:n järjestämiin perhetapahtumiin. 
Hirvikoeammunnat järjestetään 15.9.2018 klo 12.00- 14.00 
Hirvenammunnan mestaruuskilpailu järjestetään Hietakankaalla su 16.9.2018 klo 10.00 
Hirvikokous pidetään samana päivänä Mäntylän kämpällä su 16.9.2018 klo 19.00 
Seura järjestää hirvikokeet 10.10, ja 29.12.2018 
Järjestetään hirvipeijaiset 
Seuran vuokraamia alueita saadaan käyttää tarpeen vaatessa muissakin haukkukokeissa koemaastoina. 
Maastojen käytöstä sovitaan karhun, hirvenpyynnin ja ilveksen pyynnin aikana. 
13§ Muut asiat 
Riistakolmio Välikannuksen kanssa lasketaan huomenna. 
Variksen pyynnin poikkeuslupa on voimassa vielä vuoden. 
Karhunhaukun taipumuskokeen suorittamiseen KP:n alueelle on myönnetty lupa. 
Hirvenkulun estonauhan vedosta Kajaani tien varteen sopii Markku Roikola yhdessä Reijo Karppisen kanssa. 
Väli-Kannuksen kanssa sovitellaan hirvenpyynnin raja-asioita 
14 § Kokouksen päätös 
Kokous päätettiin klo 20.11 
 
________________    ______________  
Pauli Äijälä     Sakari Aho 
puheenjohtaja     sihteeri 
 
__________________    _______________ 
Seppo Kungas     Lauri Perttula 
pöytäkirjan tarkastaja    pöytäkirjan tarkastaja 


