
LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA R.Y      pöytäkirja 
KESÄKOKOUS 2011 
 
Aika          13.7.2011   klo 18.00-18.18. 
Paikka       Kuljun maja. 
Läsnä        22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaan. 
 
1§             Timo Lehtonen avasi kokouksen. 
 
2§             Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Lehtonen ja sihteeriksi Jari Seikkula. 
 
3§             Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4§             Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Saarivuori ja Hemmo Vieno. 
 
5§             RAUHOITUKSET: 
 
                 
                 Vesilinnut rauhoitetaan Kinnalanjärvellä ja Saarninjärvellä. 
                 Kauklaistenjärvellä ensimmäisenä sorsastuspäivänä on koko järvi käytössä, muuten 
                 linnustus painotettaisiin järven pohjoispäähän.                                                                                                
                 Kyyhkystys ja vesilinnustus kielletään puimattomilla pelloilla ja 
                 peltojen reunoilla. 
                 Metso, teeri, peltopyy, fasaani ja kauris rauhoitetaan kokonaan. 
                 Vahinkoa aiheuttavat kauriit poistetaan, johtokunnan harkinnan mukaan. 
                 Metsän eläinten joulurauha on jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä. 
                 Suositellaan, että hirviä ei haukuteta hirvikokeille varatuissa maastoissa 
                 vuorokautta ennen koepäivää.  
                              
6§            KIINTIÖT: 
 
                 
                Vieraskortteja saa lunastaa a 15 €,- päivä. 
                Vieraskortteja saa: Alakieri Veikko Nakola, Lapinkylä Hemmo Vieno ja Juha Koskinen, 
                Kuolimaa Kalle Pertola,  Mäentaka Juho Markkula ja Kauklainen Pasi Salonen. 
                Verkkopankissa maksettaessa vieraskorttia, kuitti tulostettava todisteeksi metsälle.  
                Vieraskortti on maksettava ennen metsästystä. Siihen on merkittävä isännän ja vieraan 
                nimi sekä metsästyspäivä.              
                Vieraan ampuma saalis on pois isännän kiintiöstä. 
                Yhteiskettujahdissa jahtivoudit kirjaavat vieraat. 
                Metsästysluvansaaja ei saa tuoda vieraita. 
                Hirvi ja peurajahtiin ei tarvita vieraskorttia. 
                Pyydykset ja loukut tulisi merkata puhelinnumerolla ja nimellä.              
                
 
 7§            RAJOITUKSET: 
                 
                Jäsenmaksulappujen mukana lähetetään lista tiloista, joilla on rauhoituksia. 
 
 



 
             
8§         Hirvieläinluvat 
              
             hirviä 18+18  
                                                                                                                                                 
             peuroja  32+32       ylinen 20+20  keskinen  8+8 alinen 4+4.  
              
   
             Jahtipäälliköt jakavat hirviluvat seurueiden kesken suhteessa hirvimiesten määrään.  
 
                         
             Hirvipeijaisiin kerätään joka vuosi noin 2500 €. 
 
             Huutokaupataan yksi aikuinen hirvi. Tuotto käytetään maanomistajille suunnattuun 
             hirvipeijaisiin. 
 
             Osallistumismaksut. 
 
             Hirvijahti  150 €. 
 
             Peurajahti maksut  kootaan peuraporukoilta. 
 
             Peuraporukoiden maksut alinen 200 €  keskinen 400 € ylinen 1000 €.               
   
             Jos estyy jahdista kokonaan, maksu palautetaan. 
 
 
 
 
 
 
9§       Viimeinen hirvieläinjahtiin ilmoittautumis - ja maksupäivä 31.8.2011. 
            Peuraporukoiden viimeinen maksupäivä  30.9.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
10§      Jahtipäälliköt. 
              
            keskinen: Timo Lehtonen, Jari Seikkula ja Antti Tuominen. 
 
            ylinen: Juha Jaakkola, Arto Sulo ja Juho Ylijoki. 
 
            alinen:  Ilkka Hollmen, Tuomo Koskinen ja Juhani Salomaa. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
11§       MUUT ASIAT 
 
             
            Seura järjestää koirakokeita, sekä antaa koemaastoja. 
            Koemaastot rauhoitetaan metsästykseltä, jos koe peruuntuu metsälle voidaan mennä. 
            Koemaastoista lisätietoja sihteeriltä ja netistä. 
            Jos haluat seuran laskun ja tiedotteita sähköisesti niin lähetä s-posti osoitteesi  
            nimellä varustettuna osoitteeseen osoitteet@lamas.fi 
            Toivotaan suurpeto havaintojen aktiivista ilmoittamista petoyhdyshenkilöille. 
 
            
 
            Koirakokeita 
 
          -    16.11.2011 Hirvenhaukkukoe. 

- 14.12.2011  Hirvenhaukkukoe. 
- 17.12.2011 KEAJ 
- 28.01.2012 Ajok Jäniksen ajokokeet. 

 
 

 
12§     Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 18.18. ja toivotti kokous väelle turvallista jahtikautta. 

             
       
 
 
                 
                                                         
Kokouksen puolesta 
 
-------------------------------                      ----------------------------- 
Timo Lehtonen, pj.                                     Jari Seikkula, siht. 
 
 
Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen päätösten mukaan 
laadituksi.  
 
 
-------------------------------                       ------------------------------ 
Janne Saarivuori.                                            Hemmo Vieno.      
          


