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Kokous pöytäkirja  
 

 
1. Kokouksen avaus 
Seuran pj. Melamies avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Valittiin seuran pj. Melamies ja sihteeri M.Kakko 
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Larpi ja Karjalainen. 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan. 
6. Koiranäyttely talkoot 
October Show, Turku 20-21.10.2012 
Puheenjohtaja luki näyttelyn infokirjeen ja kehoitti kaikkia kykeneviä osallistumaan 
näyttelytalkoisiin. Kokouksessa ilmottautui 15 jäsentä. 
7. Turunpalveluskoiraharrastajat  
- maaston käyttöoikeus 28.-29.09.2012 
Puheenjohtaja luki saatekirjeen Petri Kuismalta. 
Keskustelua asiasta. 
J.Soininen esitti kieltävän ja muut yhtyivät tähän. 
Ajankohta on huono kyseiselle toiminnalle. 
8. Peijaiset 10.11.2012 Tarvashovissa 
Hallitus perustanut peijaisia varten toimikunnan, johon valittiin vielä Häkkinen ja 
Maisila. 
Toimikunta:Melamies, Hietala, Kakko, Häkkinen, Maisila 
Jäsenet voivat ehdottaa toiveitaan toimikunnalle, kun näkevät sen tarpeelliseksi. 
9. Sääntömuutos ehdotus 
Puheenjohtaja kävi läpi sääntömutosehdotuksen. 
Sääntömuutoksen tarpeellisuudesta keskusteltiin, mutta todettiin asian ratkaistavan 
talvikokouksessa. 
10. Riistanrauhoituksesta tehtävät päätökset 
Naarasfasaanin kokorauhoitus voimassa edelleen 
Naarasteeren kokorauhoitus  päätettiin Mäkisen esityksestä 
Kaurispukki kevätmetsästyksen rauhoitus päätettiin Larpin esityksestä. 
11. Vieraskortti ja muut vierasmaksut 
Vieraskortin saa helpoiten ostettua nettipankkia käyttämällä. 15e/pvä maksu, 



muistettava tulostaa kuitti tapahtumasta 
Fasaanin kaatomaksu 20e 
Kauriin kaatomaksu 50e 
12. Riistan talviruokinta  
Ehdotus että jatketaan ja hankitaan Matti Laurilta kaura. 
Riistaruokinnan tarpeesta seuran varoin käydään keskustelua, joista enemmistö 
kuitenkin on sitä mieltä että tämä on yksi seuran toiminta muoto, josta ei voi tinkiä. 
Päätetään jatkaa entiseen tapaan, eli viljan voi hankkia itse tai sitten käyttää seuran 
hankkimaa. 
Porkkana hankitaan riistanhoitojaoston kautta, tästä toivotaan tiedotuksen kulkevan 
entistä paremmin. 
 
13. Hallituksen esitys hirvieläinten metsästyksen järjestämisestä 
Puheenjohtaja luki hallituksen esityksen hirvieläintenmetsästyksestä. 
Vilkasta puhetta käydään aiheesta. 
P.Tetri selventää Hermanssonilta saatua selvitystä kuinka jahdin voi hoitaa. 
Hietala, Soininen, Mäkinen myös käyttivät puheen vuoroja 
Päätettiin Hirvelle 1+3 ja peuralle 1+3 johtajaa. 
 
14. Hirvieläinten metsästyksen johtajien valinta 
Hirvieläintenmetsästyksen johtajiksi ehdotettiin seuraavia: 
Mäkinen kieltäytyi 
Vyyryläinen kieltäytyi 
Tetri kieltäytyi 
Melamies suostui 
Hirvieläintenmetsästyksen johtajat 
1.Melamies 
2.Lauri (varajohtaja) 
3.Hietala(varajohtaja) 
Peuranmetsästyksen johtaja 
1.Kakko (varajohtaja) 
2.Soininen (varajohtaja) 
3.Larpi (varajohtaja) 
 
15. Hirvenmetsästyksen ohjesääntö 
Hyväksyttiin 
 
 
16. Peuranmetsästyksen ohjesääntö 
Hyväksyttiin 
Lopullinen käytännönjärjestelyt peuranajojahdeista tehdään 
hirvieläintenmetsästyksen järjestäytymiskokouksessa. 
17. Kauriin metsästys 
Kevät pukki rauhoitus astui voimaan ja suositellaan muutoinkin ampumasta 
reviiripukkeja. 



 
18. Muut esille tulevat asiat 
- Hirvieläintenmetsästykseen kirjattiin kaikki ilmoittautuneet 
- hirvieläinten metsästykseen osallistuvien kokouspäivä 
16.09.2012 klo 18.00 
- Seppälän kosteikkoprojekti 
Metsästäjäliiton kautta suunnittelu? 
ELY-keskukselta avustusraha 
Hallitus selvittää miten voidaan olla mukana. 
- kivääriradan romut 
Eero Vyyryläinen hoitaa vanhat eriste-elementit pois. 
- puheenjohtaja esitteli jäsenille metsästysseuran käsikirjan 
- kyyhkyjahdista keskustelua, koska viljat ovat lähes kaikki vielä korjaamatta. 
- jäsenrekisteri jäsensivustolle ja lahtivajan seinälle. 
19. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja kiitti ja kertoi kokouksen päättyneeksi. 
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