
Kesäkokouksen pöytäkirja 

Kyyjärven Erämiehet Ry kesäkokous perjantaina 02.08.2019 klo 18.00 

Paikka: Eräkartano Nurmijoentie 296 

1 § Kokouksen avaus 

Pj Hannu Kainu avasi kokouksen klo 18:05 

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

- Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Korpeinen 

- Sihteeriksi valittiin Erkki Koivisto 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Kokouskutsu ollut seuran virallisella ilmoitustaululla 20.7.2019 alkaen. 

4 § Paikallaolijoiden toteaminen 

Liite 1 

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta 

Martti Honkonen ja Alpo Viitala 

6 § Metsästysajat metsästyskaudella 2019-2020 

6,1 Johtokunnan esitys noudatetaan valtion aikoja 

- Esitys hyväksyttiin sellaisenaan 

6.2 Metsästys kielletty seuran alueella järjestettävien kokeiden aikana. Mm. (Hirvenhaukkukoe 14.12) ja 

30.11 (Vastinki ajot, koemaasto) Metsästysrajoitus koskee ainoastaan koemaastoa. 

- Hyväksyttiin 

6.3 Johtokunta pyytää oikeutta luovuttaa koemaastoja mahdollisia muita järjestettäviä haukkukokeita 

varten. 

- Hyväksyttiin 

6.4 Joulurauha 24-25.12.2019 

- 24.12. klo 00:00- 25.12. klo 24:00 

7 § Saaliskiintiöt seuran jäsentä kohden 

Johtokunnan esitys: 



r 

Yksi metso ja kaksi teertä, koppelo rauhoitettu 

Kauriskiintiö 15 kaurista . Kevätmetsästyksessä kiintiö on yksi pukki/jäsen, mikäli kiintiössä on vapaata. 

Suositus: Säästetään valtapukit. 

Kauriin kaatoilmoitukset virallisen (Omariista) ilmoituksen lisäksi kaurisjaostolle (Juha Pillikko)!!! 

Hyväksyttiin 

8 § Vierasluvat metsästyskaudella 2019-2020 

8.1 Johtokunnan esitys: Vieraskortin hinta 10€/pvä koskien pienriistaa, kauris pois lukien. Vieras metsästää 

isännän kanssa ja isännän kiintiöstä. Pienpetojen metsästyksessä vieras ei tarvitse päiväkorttia . 

8.2 Kosteikolle ei myydä vieraskortteja. 

8.3 Johtokunta pyytää valtuudet järjestää kaupallisia kaurisjahteja. 

- Johtokunta valtuutettiin järjestämään kaupallisia kaurisjahteja. 

Vieraskorttien myyjät: Kauno Viiru ja Kari Toikkanen sekä maksamalla seuran tilille etukäteen kortin hinnan 

(ohje maksusta kyyjarveneramiehet.fi sivulla) 

9 § Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2019-2020 

Johtokunnan esitys: Lahtinen Petri, Koskinen Juha ja Jukkala Eetu omat ja vuokratut viljelysmaat. Hirven 

metsästys sallittu ko. alueilla . 

VT 13 järven välinen alue Lintupurolta Halla-ahon rajaan asti. Pienpetojen metsästys sallittu ko alueilla . 

Hyväksyttiin johtokunnan esitys 

10 § Hirven/Karhun metsästys 

Hirviseurue järjestää hirven metsästyksen. 

todetaan jäsenet: Liite 2 

Karhuseurue järjestää karhun metsästyksen . Osallistujamäärä ja luettelo Liite 3 

11§ Valkohäntäpeuran metsästyssäännöt 

Johtokunnan esitys Valkohäntäpeuran metsästyssäännöiksi. 

-Liite 4 

- Johtokunnan esitys hyväksyttiin 

12 § Koirien kouluttaminen 



Esitys: Sallittu metsästyslain mukaisesti. 

Koirien kouluttaminen Metsästyslain mukaisesti hyväksyttiin 

13 § Pienpetojen ja haittalintujen metsästys 

Esitys: Pienpetojen ja haitta lintujen metsästäjällä voi olla vieras ilman vieraskorttia 

Hyväksyttiin yksimielisesti 

14 § Muut mahdolliset asiat, joista ei voida tehdä päätöstä 

Jäsentenväliset ampuma kilpailut Mätäslammilla 4.8.2019 klo 12:00 alkaen 

Hirven haukkukokeet 14.12.2019 

Vastinki ajot 30.11.2019 

Erätulet ja joulurauhan julistus eläimille 

Talonmiehen paikka auki, päätetään talvikokouksessa jatkosta. 

Palkittiin pienpetopyytäjiä liite S 

15 § Kokouksen päättäminen 

Puhn johtaja päätti uksen klo_19:13 _ 2 / _8 __ 2019 
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Puheenjohtaja Sihteeri 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja päätökset on kirjattu selvästi 

pöytäkirjaan 

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja 


