
 Pöytäkirja Metsästysyhdistys Tarvas ry: n 
kesäkokouksesta 8.8.2010 klo 18.00 kodalla. 
Paikalla oli 21 yhdistyksen jäsentä. Luettelo 
paikalla olleista liitteessä n:o 1. 

 
 1 §. 

KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Jarmo Larpi avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat 
tervetulleiksi kokoukseen. 
 
 2 §. 
KOKOUKSEN PUHEENJOHTAN JA SIHTEERIN VALINTA 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Mäkinen ja sihteeriksi Timo Ullakonoja. 
 
 3 §. 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALIN TA 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Hietala ja Kari 
Matikainen. 
 
 4 §. 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 
TOTEAMINEN 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 5 §. 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
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. Siellä 
voidaan kuitenkin järjestää koirakokeita. Riistasta rauhoitetaan naarasfasaani. 
Peltopyytä ehdotettiin metsästettävän kokeeksi yksi vuosi ja seurataan kannan 
kehitystä. Äänestyksessä tätä kannatti 5 jäsentä. Peltopyyn rauhoittamista kokonaan 
kannatti äänestyksessä 9 jäsentä. 7 jäsentä ei ottanut kantaa Äänestyksen perusteella 
peltopyy rauhoitettiin kokonaan. Peltopyytä ja naarasfasaania voidaan ampua 
kanakoirakokeen yhteydessä. Fasaanin rauhoitus 3.10.2010 saakka. 
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. Äänestyksen jälkeen (16 puolesta 2 vanhan käytännön kannalla, 3 ei 
äänestänyt) pienpetojahtiin osallistuvista ilmoitusvelvollisuus vieraskorttien myyjille. 
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi kuka seurueesta vastaa ja  ketkä jahtiin osallistuvat. 
Maanomistajalta tulee kysyä lupa, koskien ladoissa, koirien avulla tapahtuvaa 
metsästystä ja huolehtia paikkojen siistimisestä moitteettomaan kuntoon. 
Maankaivuuseen tarvitaan myös maanomistajan lupa. Pienpetoja ovat supi, kettu ja 
mäyrä. 
 
 
 
 



 7 §. 
VIERASKORTTIEN HINTA JA KÄYTTÖPERUSTEET 
Vieraskortin hinta on 10 € 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 Pekka Tetri. Hallitus on 
ehdottanut Tapio Taavilaa yhdeksi myyjäksi. Taavilan kieltäytyessä, hänen tilalleen 
valitaan Veikko Hietala.  

 
 9 §. 
RIISTAN TALVIRUOKINTA 
Riistan talviruokinnasta huolehditaan entiseen tapaan. Yhdistys hankkii tarvittavan 
määrän viljaa ja muita ruokinnassa käytettäviä juureksia. Juurekset tulisi hankkia 
ajoissa. Kaura hankitaan Tauno Leimäeltä. 
  
 10 §. 
HIRVIELÄINTEN METSÄSTYKSEN JOHTAJIEN VALINTA 
Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Matti Mäkinen. Varajohtajiksi Mikko Lauri ja 
Veikko Hietala. Peuranmetsästyksen johtajaksi valittiin Jarmo Larpi. Varajohtajiksi 
Juhani Soininen ja Teemu Vähätalo  
 
 11 §. 
HIRVEN METSÄSTYKSEN OHJESÄÄNTÖ 
Hirvenmetsästyksen ohjesääntö hyväksyttiin. Päivämetsästäjäksi voidaan seureen 
päätöksellä ottaa. Päivämetsästäjälle ampujalle kuuluva osuus, jos suorittaa kaadon. 
 
 12§. 
PEURAN METSÄSTYKSEN OHJESÄÄNTÖ 
Peuranmetsästyksen ohjesääntö hyväksyttiin. Vaatimuksena on, että kaatolista tulee olla 
ajantasalla, eli kaadot merkitään heti ei päivien päästä. Suosituksena on peurojen 
nylkeminen lahtivajalla. 

 
 13 §. 
KAURIIN METSÄSTYS 
Vastuuhenkilönä jatkaa Marko Aaltonen. Kauriinmetsästyksessä kiintiöksi 40 yksilöä ja 
vasapainotteinen kannan verotus. Saalisilmoitukseen tulee muistaa laittaa tilanumero ja 
-nimi. Vieraan tai vierasseurueen ampuessa kauriin, tulee heidän itse suorittaa 
kaatomaksu. Kauriin kaatomaksuksi 40 euroa/kauris/seurue. 
 
  14§. 
JUHANI SOINISEN KIRJE  
Soininen alustaa asian ja lukee kirjeensä kokoukselle. Kirje liitteeksi pöytäkirjaan 
(liite3) 
Kanakoiraharrastajien ammunnat tältä vuodelta ohi ja päätetään, että lauantai ammuntaa 
tulee välttää. Ympäristöluvan päätöksen tultua tiedetään sen tuomat rajoitukset tulevalle 
kaudelle. Tältä pohjalta talvikokoukseen ampumajaostolta esitys ammunnoista vuonna 
2011. Varsinaiset päätökset tässä asiassa talvikokoukseen. 
Markus Kakon pyynnöstä palattiin kohtaan 6§ 
Fasaanin rauhoitusajasta epäselvyyttä. Kohdasta 6§ poistetaan fasaanin rauhoitus 
3.10.2010 asti.    



 
 15§. 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

o Hirvieläinten metsästykseen ilmoittautuminen. Kirjattiin metsästykseen 
osallistujia  

o Hirvieläinten metsästykseen osallistuvat kokoontuvat kodalla 
sunnuntaina 12.9.2009 klo.18.00 luvat mukana.  

o Riistakolmiolaskenta 
Pekka Tetri esitti riistakolmiolaskennan suorittamista. Kokouksen 
puheenjohtaja piti asiaa tarpeettomana, kokoukselle kuulumattomana 
asiana. Ei suoriteta. 

o Kameravalvonta lahtivajalle päätettiin olla toteuttamatta. 
 
                          16§. 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta ja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
 
 
 
Matti Mäkinen                                          Timo Ullakonoja 
puheenjohtaja.                                            sihteeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olemme tänään tarkistaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen 
kulkua vastaavaksi. 
Tarvasjoella         /         2010. 
 
 
 
 
 
 
  Veikko Hietala                                               Kari Matikainen 


