
 Pöytäkirja Metsästysyhdistys Tarvas ry: n 
kesäkokouksesta 12.8.2011 klo 19.00 kodalla. 
Paikalla oli 30 yhdistyksen jäsentä ja 4 
koejäsentä. Luettelo paikalla olleista liite n:o 1. 

 
 1 §. 

KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Jarmo Larpi avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat 
tervetulleiksi kokoukseen. 
 2 §. 
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Larpi ja sihteeriksi Timo Ullakonoja. 
 3 §. 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALIN TA 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Annina Soininen ja Juhani 
Soininen. 
 4 §. 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 
TOTEAMINEN 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 5 §. 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Esityslistaan kohtaan 18§ lisättiin näyttösuoja-asia, jonka jälkeen kokouksen esityslista 
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.(Liite 2) 

 6 §. 
RIISTAN RAUHOITUKSESTA TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET 
Riistan rauhoituksesta tehtävät päätökset. Pienriistan rauhoitusalueena päätettiin pitää 
edelleen Lyömästen aluetta, mukaan lukien kauris. Alueen rajoina ovat Tiipiläntien, 
Uuden Lyömästen metsätien ja Vanhan Lyömästen metsätien välille jäävä alue. 
Riistasta rauhoitetaan metso ja naarasfasaani. Fasaaninmetsästyksessä olevilta 
vierailijoilta peritään 20 euron maksu/fasaani ja pienpetojahtiin osallistuvilta 
vierailijoilta ei peritä vieraskorttimaksua. Pienpetojen vierasjahdissa ei metsästetä 
muuta riistaa. Tämä koskee sekä vieraita, että varsinaisia jäseniä. Maanomistajalta tulee 
kysyä lupa, koskien ladoissa, koirien avulla tapahtuvaa metsästystä ja huolehtia 
paikkojen siistimisestä moitteettomaan kuntoon. Pienpetoja ovat supi, kettu, mäyrä ja 
minkki. 
 7 §. 
VIERASKORTTIEN HINTA JA KÄYTTÖPERUSTEET 
Vieraskortin hinta on 15 € ilman vierasrajoitusta. Edellytyksenä on, että jäsen itse 
osallistuu metsästykseen. Vieraskortin vieraalle saa ostaa vain jäsen. Vieraskortissa 
tulee olla isännän nimi.  
 8 §. 
VIERASKORTTIEN MYYJÄT 
Vieraskorttien myyjinä toimivat Timo Ullakonoja ja Tapio Taavila. 
Kokeiluna tänä vuonna, vieraskortin voi maksaa myös seuran tilille ja tulostaa maksusta 
kuitti mukaan jahtiin. Kuittiin tulee merkitä viitteeksi vieraan nimi ja isännän nimi, jos 
maksu suoritetaan muulta kuin isännän tililtä. 
Vierasjahdeista  ilmoitus sihteerille, kuten myös pienpetojahdeista osallistujineen. 
 9 §. 
RIISTAN TALVIRUOKINTA 
Riistan talviruokinnan aloittamisajankohdasta tulisi sopia. Riistan ruokintapaikat pitäisi 
kartoittaa, kuten nuolukivienkin sijainnit. Riistanhoitojaosto päätettiin pyytää koolle ja 
siirtää  ruokintaa koskevat asiat sen mietittäväksi. Riistanhoitojaosto esittää kokouksen 
tulokset hirvieläinmetsästäjien kokouksessa 18.9.2011. 
 
 



 
 

10 §. 
HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN JOHTAJIEN VALINTA 
Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Matti Mäkinen. Varajohtajiksi Mikko Lauri ja 
Veikko Hietala. Peuranmetsästyksen johtajaksi valittiin Teemu Vähätalo. Varajohtajiksi 
Juhani Soininen, Markus Kakko ja Jarmo Larpi.  
 11 §. 
HIRVEN METSÄSTYKSEN OHJESÄÄNTÖ 
Liittymismaksut hirvi- /peuraseurueeseen poistettiin.Tässä yhteydessä todettiin, että 
seuran liittymismaksun korotus on asia, joka tulee ottaa käsiteltäväksi mahdollisimman 
pian. Päätettiin, että yhdellä ampumakerralla, ampuessaan kaksi kierrosta, molemmat 
kierrokset hyväksytään säännöissä vaadituiksi suorituskerroiksi.Tämä on voimassa aina 
kyseisen kauden elokuun alusta lähtien ja koskee hirvi- ja peurasääntöä. Hirvisäännöstä 
poistettiin lause 4.5, muilta osin hirvenmetsästyksen ohjesääntö hyväksyttiin. 
 12§. 
PEURAN METSÄSTYKSEN OHJESÄÄNTÖ 
Päätettiin ettei toisen ruokinnalta tai sen läheisyydestä saa ajavalla koiralla ajoa aloittaa, 
jollei tähän ole erikseen lupaa pyydetty. Muilta osin peuranmetsästyksen ohjesääntö 
hyväksyttiin. 
 13 §. 
KAURIIN METSÄSTYS 
Kaadot ilmoitetaan sihteerille ja kaatoilmoitus tehdään itse netissä RKTL:n sivuilla 
Saalisilmoitukseen tulee muistaa laittaa tilanumero ja -nimi. Vieraan tai vierasseurueen 
ampuessa kauriin, tulee heidän itse suorittaa kaatomaksu. Kauriin kaatomaksuksi 50 
euroa/kauris/seurue, riippumatta siitä kuka kaadon suorittaa. 
Pöytäkirjaan maininta haetusta ilvesluvasta yhden ilveksen kaatoon, jossa seura mukana 
yhteislupaan liittyen. Havannoista ilmoitukset mahdollisimman nopeasti 
suurpetoyhdyshenkilöille. 
 14§. 
TYKY-ASIA / JUHANI SOININEN  
Kokouksen puheenjohtaja lukee kirjeen kokoukselle. Kirje liitteeksi pöytäkirjaan 
(liite3) 
Päätetään, että ko. toimintapäivä voidaan pitää. Tapahtumaan osallistuvilla tulee olla 
vastuuvakuutus, joka on voimassa ammuntapäivänä. 
    15§. 
HALLITUKSEN JÄSENEN VALINTA ERONNEEN TILALLE 

 Asiasta ei mainintaa kokouskutsussa, mutta päätetään, että valinta voidaan suorittaa. 
 Eronneen jäsenen tilalle valitaan Markku Melamies jäljellä olevaksi kaudeksi. 

 16§. 
LOUNAIS-SUOMEN PYSTYKORVAYHDISTYKSEN 
MAANKÄYTTÖOIKEUS KOIRAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISEEN 
Luetaan yhdistykseltä saapunut kirje.(Liite 4) 
Ennakkolupa kokeiden suorittamiseen voidaan antaa. Rajanylitystä pidetään sallittuna, 
mutta asiasta tulisi saada tarkempi suunnitelma yhdistykseltä ennen kokeen 
suorittamista. Sihteeri ilmoittaa asiasta yhdistykselle ja pyytää lisätietoja kokeesta. 
 17§. 
KIVÄÄRIRADAN PUIDEN KAATO 
Luetaan ote hallituksen pöytäkirjasta koskien kyseistä asiaa. (Pöytäkirjan ote liite 5) 
Käydään vilkasta keskustelua aiheesta, mutta ei päätöksiä tässä asiassa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 18§. 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

o Hirvieläinten metsästykseen ilmoittautuminen. Kirjattiin metsästykseen 
osallistujia  

o Hirvieläinten metsästykseen osallistuvat kokoontuvat kodalla 
sunnuntaina 18.9.2011 klo.18.00.  

o Riistakolmiolaskenta päätettiin pitää ja sen vetäjäksi valittiin Tapio 
Taavila. Vetäjä kutsuu koolle alustavasti kokouksessa mukaan 
ilmoittautuneet. Laskenta suoritetaan kokousta seuraavalla viikolla. 

o Näyttösuoja-asiaan tulisi saada parannus. Ammunnan suoritettuaan 
jäsenen tulisi mennä näyttösuojaan, jotta näyttö ei olisi vain muutaman 
harteilla. Ammunnan valvojan, tulee olla ampujien luona suorittamassa 
tehtäväänsä, ei näyttösuojassa 

o Kolarieläinten /haavakoiden hakemiseen pitäisi saada mukaan jäljestäviä 
koiria, jotta haavoittuneet eläimet saataisiin paremmin pois maastosta. 
Kolarieläintilanteet ovat viranomaisasioita. Jäljestävistä koirista 
omistajineen ilmoitus sihteerille, joka laittaa listan kotisivuille ja myös 
lahtivajalle. 

o Luetaan koiranäyttelyyn 14.8.2011 ilmoittautuneita. Muistutetaan, että 
paikalla tulisi olla kello 6.30 ja vhf olisi hyvä ottaa mukaan. 

o Lounais-Suomen Spanielikerho kiitti seuraa saadessaan suorittaa 
jäljestyskokeet alueella. Kiitokset kerhon puolesta välitti Juha-Pekka 
Railomäki 

o Seuran puheenjohtaja Jarmo Larpi ilmoitti eroavansa puheenjohtajan 
tehtävästä tällä päivämäärällä. 

 
 19§. 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta ja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
 
 
 
Jarmo Larpi Timo Ullakonoja 
puheenjohtaja sihteeri. 
 
 
 
 
Olemme tänään tarkistaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
kulkua vastaavaksi. 
Tarvasjoella         /         2010. 
 
 
 
 
Annina Soininen Juhani Soininen 


