
Vimpelin Metsästysseura ry   PÖYTÄKIRJA 

Isokankaantie 114 

62800 Vimpeli 

 

Vimpelin Metsästysseura ry:n kesäkokous 

Aika: 27.7.2019 klo 13:10 – 13:35 

Paikka: Seuran maja  

  

Paikalla olivat seuraavat jäsenet:  

Erillinen nimiluetteloliite 

 

1§ Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja Hannu Takala avasi kokouksen klo 13:10 

 

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Takala ja sihteeriksi Henna Kivinummi 

 

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

Kokousilmoitus on ollut Järviseudun Sanomissa keskiviikkona 17.7.2019 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Autio ja Jari Mäkinen, jotka toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina. 

 

5§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Esitys: Esityslista toimii työjärjestyksenä. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi 

 

6§ Tulevan metsästyskauden saaliskiintiöt. 

Esitys: Metsäkanalintujen osalta saaliskiintiöt päättää johtokunta, kun riistakolmiolaskentatulokset 

ja valtion määrittelemät metsästysajat on saatu tietoon. Metsäkanalintukiintiöt ja metsästysajat 

ilmoitetaan 9.9.2019 mennessä seuran nettisivuilla. Johtokunnan ehdotus saaliskiintiöksi tulevalle 

metsästyskaudelle: 

 

metso: Ilmoitetaan myöhemmin 

teeri: Ilmoitetaan myöhemmin 

peltopyy: 2 

metsäpyy: Ilmoitetaan myöhemmin 

metsäjänis: Ei rajoitusta 

rusakko: Ei rajoitusta 

fasaani: Ei rajoitusta 

riekko: rauhoitus 

kauris: Kaurisjaosto päättää kiintiön kokouksessaan ja laatii siitä pöytäkirjan. 

 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7§ Päätetään rauhoitusalueista. 

Esitys: 

Rauhoitusalueet ovat seuraavat:  



Rauno Toivolan maat Kurkijärven tien varrella. Ei koske hirven eikä ketun metsästystä. 

Seurakunnan maat. Ei koske hirven metsästystä.  

Tuomo Latvalan maat Koskelan kylässä. Ei koske hirven metsästystä. Muilla Tuomo Latvalan 

omistamilla mailla saa metsästää kaikkea riistaa.  

Ilolan alue.  

Olli Valtolan kosteikkoalue Hevoshaassa rauhoitetaan vesilinnun metsästykseltä.  

Suositellaan, että ei metsästetä teerien soidinpaikoilla.  

Jorma Kauniston maat, ei koske hirven eikä pienpetojen metsästystä. 

Harri ja Mikko Viitaniemen maat. Eivät koske hirvenmetsästystä.  

Antti Tattarin maat Huopanassa. Ei koske hirven eikä pienpetojen metsästystä. 

Harjun pellot Sääsnevalla, metsäkanalintujen metsästys sallittu valtion aikojen mukaan, kaksi 

viikkoa aloituksesta. Ilmoitetaan nettisivuilla 9.9.2019 mennessä. 

Markku Marjakankaan pellot Hallapurolla, metsäkanalinnut rauhoitettu. 

 

Päätös: Esityksen mukaan 

 

8§ Vieraskorttien hinnat metsästyskaudelle 2019-2020 

Esitys: Sorsastuksen aloituspäivä 50e, muutoin 10e/vrk. Pienriistanmetsästyksessä 10e/vrk tai 100€ 

vuosikortti ja seuran jäsenen oltava mukana. Saalis on pois jäsenen kiintiöstä. Kanakoiramiesten 

päiväkortti 50e oikeuttaen ampumaan 3 fasaania. Pelkkä koiran koulutus 30e/vrk. Seuran jäsen 

mukana. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

9§ Kaurisjahti 

Esitys: Kaurisjaosto nimeää jahtipäälliköt ja he kutsuvat seurueen jahtiin. Noudatetaan 

hirvenmetsästyksen ohjetta vaatetuksesta. Myös muualta kuin kojusta tapahtuvassa kyttäysjahdissa 

on käytettävä oranssia vaatetusta. Kyttäämään lähdettäessä ilmoitetaan kaurisjaoston vetäjälle, 

Sampo Niemitalolle. Kaurisjaosto päättää kiintiön ennen jahdin alkua. 

Päätös: Esityksen mukaan 

 

10§ Hirviseurueen jahtipäällikkö ja varapäällikkö syksyllä 2019 

Esitys: Jahtipäällikkönä toimii syksyllä 2019 Esa Kaunisto 2. ryhmästä, varajahtipäällikkönä Simo 

Niemi 3. ryhmästä. 

Muut varapäälliköt ovat ryhmänjohtajat ja koiramiehet 

Päätös: Merkittiin tiedoksi 

 

11§ Jäsenmaksu ja liittymismaksu 2019 

Esitys: Todetaan tietoon saatetuksi, että talvikokouksessa on päätetty seuran liittymismaksuksi 500 

€ ja jäsenmaksuksi 37 € vuodelle 2019. Alle 20- vuotiaille seuraan liittymismaksuksi 100 €. Alle 

15-vuotias pääsee jäseneksi pelkällä jäsenmaksulla (ei liittymismaksua). Kannattajajäsen vuosi 100 

€, kertakaikkinen 500 €, yhteisöjen vuosi 200 € ja yhteisöjen kertakaikkinen 1000 €. Samana 

päivänä päivätyt, samasta ruokakunnasta jäseniksi hakevat perheenjäsenet pääsevät jäseniksi 

yhdellä aikuisen liittymismaksulla (500e). Liittymismaksua huojennetaan Vimpelin 

Metsästysseuralle vuokrattujen, omistettujen hehtaareiden mukaan 5 e/ha. Minimiliittymismaksu on 

kuitenkin 250 e.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

12§ Hirvenmetsästys 2019 



Esitys: Jahti alkaa lauantaina 12.10.2019. Jahtipäälliköiden kokous on 3.8.2019 klo 13 ja 

hirviporukan kokous sunnuntaina 29.9.2019 klo 16:00. Ennen kokousta ryhmien välinen 

ammuntakilpailu klo 14. Tämä suoritus hyväksytään mukaan ammuntasuorituksiin.  

Hirviennakkomaksu on 70 € maksettuna 13.9.2019 mennessä. Tämän jälkeen maksu korotettuna 50 

% eli 105 € 29.9.2019 asti. Sen jälkeen 100 % korotus eli 140 €. 

Jahtiin osallistuvien tulee käydä ampumassa kaksi kertaa ennen jahdin alkua vanha merkkiammunta 

eli 3 ls paikalleen ja 3 ls liikkuvaa ja vähintään kaksi suoritusta per ilta. Pisteitä ei lasketa. Suoritus 

ilmoitetaan ryhmänjohtajalle ja kontrolloidaan ensimmäisenä jahtiaamuna. Puuttuvat suoritukset 

estävät jahtiin osallistumisen. Radalle voi jäädä ampumaan.  

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

13§ Metsäpeuran metsästys 2019 

Yhteislupa-alueelle on haettu kuutta metsäpeuran lupaa. Saimme yhden uroksen pyyntiluvan. 

Metsästyksestä päätetään tarkemmin jahtipäälliköiden kokouksessa 3.8.2019. 

Päätös: Esityksen mukaan. 

 

 

14§ Karhunmetsästys 2019 

Yhteislupa-alueelle on myönnetty yksi poikkeuslupa. Yhteislupa-alueen edustajat kokoontuvat 

Marko Lammin kutsusta ja tekevät sopimuksen karhunmetsästykseen liittyvistä yksityiskohdista. 

Vimpelin metsästysseuran kesäkokous on v. 2018 päättänyt seuraavaa 

 

1. Karhun metsästykseen osallistuvan Vimpelin metsästysseuran jäsenen on osallistuttava 

karhunmetsästyksestä pidettävään kokoukseen. 

2. Metsästykseen osallistuvalla tulee olla VHF-puhelin 

3. Metsästykseen osallistujan tulee hyväksyä luvansaajan laatimat ehdot omalla 

allekirjoituksellaan. 

4. Lihat jaetaan karhunmetsästykseen osallistuneiden kesken. 

5. Karhujahtiin osallistuvat maksavat 20 e osallistumismaksun seuran tilille ennen 

metsästyksen aloittamista. Lupa katetaan osallistumismaksuilla, ampuja ei maksa lupaa. 

Karhujahdin osallistumismaksu tulee olla maksettuna 10.8.2019 mennessä. 

6. Koiramiehet / luvanhaltija sopivat keskenään koirien osallistumisesta jahtiin. 

7. Yhdyshenkilönä karhujahdissa toimii Jari Lakaniemi ja varahenkilönä Markku Lammi. 

 

  Päätös: Esityksen mukaan 

 

15 § Sääntömuutos 

Esitys: Seuran säännöissä pykälässä 8, Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, talvikokous on 

ilmoitettu pidettäväksi tammi-helmikuussa. Esitetään sääntöjä muutettavaksi talvikokouksen 

ajankohdan osalta siten, että kokous pidetään aikaisintaan helmikuussa, viimeistään huhtikuussa.  

 

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutoksen toinen käsittely esityksen mukaisesti pykälän 8 osalta. 

 

 

16 § Riistakolmiolaskenta 

Riistakolmiolaskentaa suorittamaan valittiin vuosikokouksessa Juho Savola, Heikki Pajala, Mika 

Pajala, Roni Lammi, Antti Mäkinen, Esa Kaunisto, Esa Salmela, Roope Aho, Mikael Kotanen, 

Pekka Heinonen ja Henna Kivinummi. Nimetyt henkilöt hoitavat tarvittaessa varahenkilön 



suorittamaan laskentaa, jos eivät itse pääse osallistumaan. Vetäjänä toimii Juho Savola. Laskenta 

suoritetaan lauantaina 27.7.2019. Kokoonnuttiin majalle klo 7:00.  

Päätös: Riistakolmiolaskennan suorittivat Mikael Kotanen, Roope Aho, Tomi Mastokangas, Jari 

Mäkinen, Pekka Heinonen, Juho Savola ja Hanna-Kaisa Siekkinen. Merkittiin tiedoksi. 

 

17 § Kunniajäsenet 

Johtokunta esittää, että seuran kunniajäseniksi kutsutaan Onni Luoma-aho, Olli Uusitupa ja Eino 

Koskela. 

Päätös: Päätettiin kutsua seuran kunniajäseneksi Onni Luoma-aho, Olli Uusitupa ja Eino Koskela. 

 

18 § Muut asiat:  

 

Valkohäntäpeurat 

Saimme kaksi lupaa. Lupien käytöstä päättää kaurisjaosto kokouksessaan. Kokouskutsu esitetään 

kaurisjaoston whatsapp -ryhmässä. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja. 

 

Jäsenmaksujen ja -tiedotteiden lähettäminen 

Merkittiin tiedoksi, että jäsenmaksut lähetetään jatkossa ensisijaisesti sähköpostitse. Jäsentiedote 

julkaistaan jatkossa seuran nettisivuilla ja majan ilmoitustaululla.  

 

Tietosuoja 

Tietosuojalauseke on lisätty seuran nettisivuille ja se on nähtävillä myös seuran majalla.  

 

Tallentava valvontakamera 

Seuran majalle on asennettu tallentava valvontakamera. Johtokunta on päättänyt, että tallenteen 

katsomisoikeus on johtokunnan jäsenillä sekä sihteerillä. Tallenne säilyy vähintään kaksi kuukautta 

ja se tarkistetaan tarpeen niin vaatiessa. 

 

19 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ ____________________________________ 

Hannu Takala, puheenjohtaja  Henna Kivinummi, sihteeri  

 

 

 

 

______________________________________ ____________________________________ 

Jari Mäkinen, pöytäkirjantarkastaja  Jukka Autio, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

                                                                        


