Alavuden metsästysseura ry
Kesäkokous 06.08.2013 klo 18:00
Alavuden metsästysseura ry:n majalla
Läsnä 24 jäsentä
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1§ Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:18.10

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta: Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lähdevuori

3§ Kokouksen sihteerin valinta: Sihteeriksi valittiin Mauri Rapo

4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta:
Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Antti-Jussi Mäkynen ja Mikko Vehniä

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:
Kokouksesta on ollut ilmoitus Viiskuntalehdessä 30.7. ja netissä AMS:n kotisivulla 25.7.lähtien.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§ Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin.

7§ Saaliskiintiöt:
Kanalintukiinitö 4 lintua joista yksi saa olla metso ja yksi peltopyy. Koppelo rauhoitettiin.
Pyy, jänis ja rusakko ei kuulu kiintiöön.
Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöihin.

8§ Metsästysajat:
Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja. Joulurauha riistalle 24-25.12
Kuivasjärvellä ei saa sorsastaa elokuussa klo. 23:00 – 05:00 välisenä aikana ja
syyskuussa 22.00 – 05.00 välisenä aikana.
Johtokunnalla on oikeus lyhentää aikoja tarvittaessa.
Vähäjärvi ja Santerinlampi rauhoitettu kokonaan metsästykseltä.
Alavudenjärvellä saa metsästää linjan Hautausmaa – Ansioniemi eteläpuolisella alueella.
Alavudenjärvellä on maanantai rauhoitettu metsästykseltä.
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9§ Rauhoitus-alueet:
1 alue:Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.
2 alue:Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea. Kalliosaari ja Isolahden lahdenperä
rauhoitettu. Rauhoitusalueet ja metsästys kielletty alueet on merkitty maastoon.
3 alue:Lapinkylän alue, Lapuanjoki – rautatie – kunnanraja – kallenkoskentie –
ponnenniemen silta.
Alueella sallittu ainoastaan hirvieläinten seurue metsästys ja pienpetometsästys
seuran jäsenille maanomistajan pyynnöstä.
Kauris-,rusakko- pienpetojen yhteisjahdeista ilmoitus maanomistajille ennen jahtia.
Töysänjoella saa sorsastaa isojakokunnan kortilla (veneestä).
Vieraskorttisääntö ei päde alueella.
Johtokunta voi tarvittaessa puuttua alueen käyttöön.
Lisäksi kaupungin ylläpitämät latupohjat lumen aikana suositellaan jätettäväksi
hiihtäjien käyttöön ja ettei niitä käytetä hyväksi passilinjoina turvallisuussyistä.

10§ Korvaavat vesilintupatruunat:

Rauta- ja teräshaulien käyttökielto Alavuden metsästysseuran alueella jatkuu.
Vesilintumetsästyksessä käytetään muita lain sallimia patruunoita.

11§ Kaurisjahdin toteuttaminen

Seuran kiintiönä 6 yksikköä. Kaadot pyritään suorittamaan alueellisesti.
Kaurisporukan vetäjänä toimii Jari Reinikka 0400 - 868755 ja varalla toimii
Sami Alajoki 040-5175430.
Kyttäysjahtiin lähdöstä ja jahdista poitumisesta on ehdottomasti ilmoitettava
vetäjälle.
Myös kaadot on ilmoitettava ensitilassa kaurisporukan vetäjälle.
Jokaisella seuran jäsenellä oikeus ampua yksi kauris kiintiön salliessa.
Kotisivuilla ylläpidetään saaliskiintiön ajantasainen tilanne.
Johtokunta voi puuttua kiintiöön tarvittaessa
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12§ Vieras- ja kausikortit
Vieraskortti korotetaan 10 €:sta 15 eur, vieraskortilla saatu saalis pois isännän
kiintiöstä. Koejäsenen kausikortti jäsenyyttä anoneelle 30 €.
Ketunmetsästykseen voidaan kirjoittaa vieraskortti veloituksetta (noudattaen
seuran vierassääntöä). Vieraskortit lunastettava ehdottomasti ennen jahtia ja
isännän oltava mukana jahdissa.
Yhdellä jäsenellä saa olla enintään kaksi vierasta.
Vieraskortti ei oikeuta kauriin ampumiseen.
Kauriin yhteisjahteihin voi vieraskin osallistua kutsuttuna esim. koiramiehenä,
mutta vieraan mahdollisesti ampuma saalis arvotaan jahtiin osallistujien kesken.
Vieraskortteja myyvät johtokunnan jäsenet.

13§ Riistapellot

Kesällä 2010-2013 perustetut riistapellot rauhoitetaan metsästykseltä toistaiseksi
siten, että ampuminen 50m lähempänä riistapeltoa on kielletty.
Kielto ei koske koirilla tapahtuvaa hirven yhteisjahtia.

14§ Ilmoitusasiat
Karhulupa on saatu Ähtärin,Alajärven ja Soinin alueelle, Alavus on luvasta
pudonnut pois.
Karhujahtiin on silti mahdollisuus osallistua myös Alavus -Töysä RHY:n alueelta.
Karhujahtiin lähtijöiden yhteiskokous on Lehtimäen kunnantalolla 13.8. klo:19.00.
Jahti alkaa 20.8. osallistujilla täytyy olla karhumerkki ammuttuna.
Ilveksen yhteisluvan hakemiseen on mahdollisuus osallistua, halukkuudesta on
ilmoitettava RHY:n toiminnanohjaajalle.
Viimeinen ilmoittautuminen hirvijahtiin 15.09.2013 Juha Alajoelle.
Hirvipalveri 18.09.2013 seuran majalla klo 17.30
AMS:n toimitsijavuoro ampumaradalla La 31.08.2013 alkaen klo 12:00 – 15:00
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15§ Muut esille tulevat asiat
Metsästysmajalle ”Majaisäntä” isännäksi valittiin Jari Reinikka.
Majaisäntä vastaa majan varauksista ja muusta majaan liittyvista asioista.
Toimikausi on toistaiseksi.
Majaisännälle maksetaan 150 €/vuosi kulukorvausta.
Alavuden metsästysseuran mestaruusammunnat 15.8.2013 klo 17.00 alkaen Alavuden
ampumaradalla.

Pohjanmaan piirin toiminnanohjaajan terveisiä:
- la 17.8 Peräseinäjoen ampumaradalla on haulikkoammunnan
kertaus/harjoittelutilaisuus klo 9-13. Sopii erityisesti naisille ja nuorille!
Muuta tulevaa:
- La 3.8 karhupaneeli Metsäiltamissa Virroilla. Mukana mm. Ilpo Kojola, Jari Päivärinta
ym. Lisätietoa viikon 28 tai 29 Ykköset-lehdestä (ilmestyneet jo aiemmin)
- Ähtärin Eläinpuiston Erätapahtuma 17.-18.8. SML Pohjanmaan piiri on mukana
esittelemässä liiton toimintaa ym.
Piirin kotisivuilla on tietoa eri tapahtumista, kannattaa seurata!
AMS:n metsästyksenvalvojat:

Jari Reinikka
Aarre Ylinen
Martti Myllykoski
Mauri Rapo

0400-868755
040-5676104
040-4812522
0400-568835

Riistanvartija :

Markku Engström

040-5135989.

16§ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

_____________________________
Puheenjohtaja

__________________________
Sihteeri

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajat

__________________________

