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Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen I 8.0 1.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouksenpuheenjohtajanjasihteerin,sekäpöytäkirjantu.ra'ta1ie@
valinta.

I{okouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Halmetoja ja sihteeriksi pekka vuolo.

Pöytäkirjantarkastajiksija ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Karihtala ia Toivo Heikkilä.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Rauhoitusalueet
Esitys: Esitetään samaa rauhoitusaluetta kuin viime vuonnakin (näkvv
nettisivuillamme hamy. fi/rauhoitusalueet).
Pellot rauhoitetaan kanalintupvvnniltä.

Päätös: Aänin 10-7 tehtiin päätös, jossa rauhoitusalue palautetaan vuoden 2019 tilanteeseen.

Metsästysajat
Esitys: Noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön määrittämiä metsästysaikoja.
Haetaan ilveksien kaatolupia. Vastuuhenkilönä toirnii Kimmo Erkkilä.
Ilmoittautuminen ilvesjahtiin 15.11 .2021 mennessä. Pyyntiin tulevat koirat
ilmoitetaan ennakkoon, ja arvonnan perusteella määrätään pyyntiin osallistuvat
koirat.

Päätös: Päätös esitvksen m ukainen.
Pyyntikiintiöt

Esitys: I teeftä, yksi metso, kolme kanalintua päivää kohti. Pyyllä ei ole kiintiötä.

I(okonaan rauhoitettu.ja peltopyy, riekko ja fasaani (pois lukien itse istutetut fasaanit).

Kauriin kohdalla päiväkiintiö on 2 kaurista/metsästysseurue. Kaadosta on muistettava tehdä ihnoitus
Orna riistaan 7 vrk kuluessa kaadosta.

Päätös: Päätös esitvl<sen mukainen.
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Vieraan metsästys

Esitys: Vieraan ampuma riista on pois isännän kiintiöstä. Vieraskortin voi maksaa suoraan
yhdistyksen tilille. Isännän nimen pitää näkyä r-naksutositteella. Yhdellä iäsenellä saa olla vieraita
kaksi päivää kohri.

Karhunpyyntiin ei myydä vieraskoftteja.

Päätös: Päätös esitvksen mukainen.

8.

9. Kokeita

Anottuja kokeita: Ajokoirakoe tulossa Iokakuussa (kaksipäiväinen koe, vastuuhenkilö Hannu
Riuttanen). Koemaastot ilmoitetaan seuran nettisivulla aikanaan.

Metsästystä tulee välttää koirakoemaastoissa.

Päätös: Päätös esityksen mukainen.

10. Vuonna 2021 hirvenmetsästyksen johtajien vahvistaminen

Päätös: Esillä olleet hirviiohtaiien listat hvväksvttiin.
11. Muut asiat

Ei rnuita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenj ohtaj a päätti kokouksen klo I 8.27.

PöwÄxrnnn
VAKUUDEKSI q

sihteeri
Pekka Vuolo

puheenjohtaja
Sauli Halmetoia

Pöytäkirj an tarkastaj at

.le>- /n,L1>
Hannu Karihtala Toivo Heikkilä
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