
 
Sääksjärven metsästysseura ry. PÖYTÄKIRJA 

Kesäkokous 3.8.2018 klo 19:00 

Paikka: metsästysseuran maja 

   

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:01 

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Ahvenkoski ja sihteeriksi Veikko Hankkila 

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4 § Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi  

5 § Läsnäolo ja puheoikeudet: Kaikilla läsnäolijoilla on puheoikeudet. Liitteenä osallistujaluettelo. 

6 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta: Kyösti ja Santtu Mäkelä 

7 § Uusien jäsenien esittely/toteaminen: Henna Kivinummi todettiin uudeksi jäseneksi  

8 § Jäsenyydestä luopuneiden toteaminen: Ei ollut 

9 § Metsästyssäännöt: Noudatetaan hyviä metsästystapoja 

10 § Saaliskiintiöt kaudelle 2018-2019: 
- Teeri 2 kpl/henkilö 
- Metso rauhoitettu 
- Koppelo rauhoitettu 
- Riekko rauhoitettu 
- Peltopyy rauhoitettu 
- Fasaania saa ampua vapaasti 
- Kauris 12 kpl. Kaadosta ilmoitus välittömästi seuran sivuilla olevalla verkkolomakkeella. 

https://www.saaksjarvenmetsastysseura.com 
- Kevätpukin metsästys on sallittu. Kaadettavat eläimet sisältyvät kokonaiskiintiöön. 
- Johtokunnalla on oikeus muuttaa saaliskiintiöitä tarvittaessa myös kesken kauden. 

11 § Sorsanmetsästyksen säännöt. 
- Sorsanmetsästys Sääksjärven alueella ehdotetaan sallia hyvien metsästystapojen mukaisesti klo 

22 asti. Päätettiin rauhoittaa Lahtelanlahden alue 400 m rannasta 

12 § Vierasoikeudet.  
- vesilinnun metsästys Sääksjärven alueen mökkiläisille 20 €/syksy 
- pienpeto-, jänis-, vesilintu- sekä kyyhkymetsälle seuran jäsenen vieraana 5 euroa/päivä. 

Kettumetsälle seuran jäsenen vieraaksi pääsee ilman maksua. 
- Patanan tekojärven metsästysoikeudesta maininta nettisivuille, että Sääksjärven alue kuuluu 

Sääksjärven metsästysseuralle. 
- kanalinnuille ei vieraslupia. 
- kauriille ei vieraslupia  
- pienpetojen metsästys 

 jäsen voi kutsua maksimissaan 2 vierasta pienpetometsälle mutta jäsenen on oltava mukana 
metsällä ja vieraasta on ilmoitettava riistayhdyshenkilölle. 

 vieraiden pienpetojen metsästyksessä ajo saa jatkua Sääksjärven puolelle, mutta siitä pitää 
ilmoittaa seuran jäsenelle. 

 jos on kiinnostusta, voisi järjestää yhteisen ”kettupäivän” naapuriseurojen kanssa 

13 § Rauhoitusalueet. 
- Pilbacka ja Mäkelän Yrjön maat. Vääpekin puroa myöten Porasenjokeen. Jokea pitkin myllylle ja 

pikitietä pitkin Mäkelän Yrjön maihin.  
- Ahon kallio puroa myöten. 

14 § Hirvenmetsästysasiat. 
- Hirvimaksu 50€ maksettava hirvitilille tilille 15.9.2018 mennessä. 
- Ensikertalainen maksaa lisäksi 30€ 
- Hirvikokous pidetään perjantaina 5.10. klo 18 seuran majalla. 
- Hirvenmetsästyksen säännöt: 

 Eräpäivän jälkeen hirvimaksu on 75€. Eräpäivän jälkeen maksava metsästäjä huolehtii itse 
korotetun summan maksamisesta. 

 vain hirvikokoukseen mennessä, kokonaan maksetut maksut huomioidaan 
 Poissaoloista ja kesken päivän poistumisesta on aina ilmoitettava jahtipäällikölle. 
 Jahtipäällikön ja riistayhdyshenkilön kulukorvaus on hirvimaksun suuruus 



 
Sääksjärven metsästysseura ry. PÖYTÄKIRJA 

15 § Karhunmetsästysasiat 
- Karhumaksu 20€ maksettava seuran tilille ennen metsästystä 
- Karhuyhdyshenkilö on Tuomas Mäkelä 
- Metsälle aikova sitoutuu noudattamaan karhunmetsästyssääntöjä allekirjoittamalla 

ilmoittautumislomakkeen 13.8. mennessä. Lomake metsästysmajalla 

16 § Metsäpeuran lupa-asiat 
- Todettiin ettei saatu peuralle lupaa 

17 § Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen 
kokousta kirjallisesti esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 

- Suomen metsästäjäliiton jäsenyys. Päätettiin pysyä poissa metsästäjäliitosta. 
- Johtokunnan esitys oli että paperisen jäsenmaksulaskun jakelusta tai postituksesta peritään jatkossa 

5€ laskutusmaksu. Sähköpostilla laskutus on maksuton. Sovittiin että käsitellään asia seuraavassa 
vuosikokouksessa 

18 § Muut mahdolliset esille tulevat asiat joista ei voida tehdä päätöstä 
- Ei ollut 

19 § Arvotaan vuoden jäsenmaksu paikallaolevien, saalisilmoituksen tehneiden jäsenien kesken 
- Arvonnan voitti Pekka Heinonen 

20 § Kokous päätettiin klo 20:05 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
 
 
___________________________  ________________________ 
Kyösti Mäkelä     Santtu Mäkelä 


