
Pöytäkirja  

Raution Kennel- ja 

metsästysseuran 

kesäkokouksesta  

11.7.2021 klo 18.00 

metsästysmajalla.  

Läsnä 18 jäsentä. 

 

 

 

1§ Henri Hihnala avasi kokouksen klo 18.00. 

 

Pienpetokilpailun palkitsemiset 

Mikael Keskisipilä, Heikki Hihnala ja Matti Hihnala 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Hihnala ja sihteeriksi Janne Ylitalo. 

 

3§ Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 

4§ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Mustasaari ja Mikael Keskisipilä. He toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 

 

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu johtokunnan esityksen mukaan 

  

7§ Päätettiin, että kanalintujen pyynniltä rauhoitetaan Pahkamaantien, Mustannevan 

metsäautotien, Isonmaantien ja Niemeläntien välinen alue. 

 

8§ Riistakiintiöksi määrättiin: 3 teertä ja pyylle ei rajoitusta. Jänis ei rajoitusta. Peltopyy, 

koppelo ja riekko rauhoitetaan. Metsoa saa pyytää yksi metso per jäsen. 

 

9§ Kauriinpyynnistä päätettiin esittää seuraavaa: kaikilla jäsenillä mahdollisuus mennä 

kauriin pyyntiin. Kaurisyhteysmies Mikael Keskisipilä, jolle ilmoitetaan kaadot. 

Jokainen on velvollinen tekemään saalisilmoituksen Oma Riistaan. Johtokunnalla 

mahdollisuus rahoittaa kauris loppukaudeksi, jos kauriita alkaa kaatumaan liikaa. 

 

10§ Vieraskortit ja käytäntö: Vieraan saa ottaa metsälle mukaan. Saalis isännän kiintiöstä 

pois. Vieraskortista soitettava seuran puheenjohtajalle ja maksu oltava maksettuna 

ennen pyyntiin lähtöä. Lisäksi maanomistaja saa vieraalleen kausikortin hintaan 50 

€/kausi. Tämä kortti yhdelle vieraalle kaudessa. Vieras nimetään korttia lunastettaessa. 

Tällä kortilla oma kiintiö pois lukien kauris. Vieraskortin hinta 20 €/pv 

 

11§ Kenneltoimintaan päätettiin luovuttaa koemaastoja. Koemaastoyhteyshenkilönä toimii 

puheenjohtaja ja varahenkilönä Mikael Keskisipilä. Aina ilmoitus ennen koemaastoon 

menoa. Koemaaston luovutus seuraan kuulumattoman jäsenen koiralle 30 € / koe 

suoritus. 

 

12§ Seuran varoja päätettiin käyttää hirvipeijaisissa. 

 



 

13§ Uudet jäsenet Hannu Saukko ja Jari Ylitalo. Uudella jäsenellä velvollisuus osallistua 

riistakolmiolaskentaan ennen seuran jäsenyyden alkua. 

 

14§ Metsäkanalintujen pyynti pelloilta kielletään. 

 

15§ Luotiaseen käyttö vesilintujen pyynnissä kielletään elokuun aikana.  

 

16§ Muut asiat: 

  

• Kolmiolaskentaan osallistuvat Ylipään ryhmä sekä uudet jäsenet.  

• Karhukokous ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana 

• Hirvikokous pidetään su. 19.9.2021 Klo. 19.00 

• Hirvipeijaiset, ilmoitetaan myöhemmin 

• Hylsyt ja roskat pois luonnosta. Ei tallota peltoja. Ei tukita teitä ja liittymiä. 

• Päätettiin hakea ilveksen pyyntilupa 

• Päätettiin hankkia 200 € jäsenyys paikalliseen kauppaan.  

• Käytiin metsästysseuran tilit läpi ja myönnettiin vastuuvapaus toiminnan 

tarkastajille. 

• Hyväksyttiin uudet hirvenpyyntisäännöt seuraavin muutoksin; 

✓ Poistetaan kohta ”Koskaan ei tule ampua hirveä tilanteeseen mitä ei ole 

harjoitellut (esim. Juoksevan hirven ammunta)” 

✓ Sakot tulee olla maksettuna vuoden loppuun mennessä 

✓ Seuran jäsenmaksu tulee olla maksettuna hirvi kokoukseen mennessä 

✓ Mikäli jäsen ei ole hoitanut sakkopäivien maksua ajallaan, hänen 

osallistumisensa seuraavalle pyyntikaudelle kielletään metsästyksen 

johtajiston päätöksellä. 

✓ Keppipäivä tulee olla maksettuna ennen seuraavaa pyyntipäivää 

 

17§ Kokous päätettiin klo.19.30 

 

 

 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

______________________________      ________________________________ 

 

Henri Hihnala  Janne Ylitalo 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

 

_______________________________      ________________________________ 

 

Marko Mustasaari  Mikael Keskisipilä 


