
Pöytäkirja Raution Kennel- ja 

Metsästysseuran kesäkokouksesta 

31.7.2022 klo 19 metsästysmajalla. 

Läsnä 11 jäsentä. 

 

1§ Henri Hihnala avasi kokouksen klo 19:04. 

 

Pienpetokilpailun palkitsemiset 

1. Heikki Hihnala 345 p. 

2. Mikael Keskisipilä 88 p. 

3. Kaapo Hihnala 20 p. 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Hihnala ja sihteeriksi Vesa Haapakoski. 

 

3§ Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

 

4§ Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Niko Rohkimainen ja Jari Perttula. He toimivat samalla 

ääntenlaskijoina. 

 

6§ Päätettiin, että kanalintujen pyynniltä rauhoitetaan Pahkamaantien, Mustannevan 

metsäautotien, Isonmaantien ja Niemeläntien välinen alue. 

 

Keskusteltiin hylsyjen jättämisestä pelloille tai pelto-ojiin. Päätettiin määrätä 300 euron 

sakkorangaistus, mikäli metsästäjä jättää hylsyjä maastoon. 

 

7§ Riistakiintiöksi määrättiin: 4 teertä. Pyylle ja jänikselle ei rajoitusta. Peltopyy, koppelo ja 

riekko rauhoitetaan. Metsoa saa pyytää yksi metso per jäsen. Saaliit on merkattava Oma 

riistaan. 

 

8§ Kauriinpyynnistä päätettiin esittää seuraavaa: kaikilla jäsenillä mahdollisuus mennä 

kauriin pyyntiin. Kaurisyhteysmies Mikael Keskisipilä, jolle ilmoitetaan kaadot 

metsästysseuran tilastointia varten. Ampuja kirjaa kaadon Oma Riistaan. Johtokunnalla 

mahdollisuus rauhoittaa kauris loppukaudeksi, jos kaurissaaliin määrä kasvaa liikaa. 

 

9§ 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. 

 

10§ 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 

 

11§ Seuran varoja päätettiin käyttää hirvipeijaisissa. 

 

12§ Uudet jäsenet Luukas Korva, Remu Hihnala ja Antti Keskisipilä 

 

Uudella jäsenellä velvollisuus osallistua riistakolmiolaskentaan ennen seuran jäsenyyden 

alkua. 



 

13§ Metsäkanalintujen pyynti pelloilta kielletään 

 

14§ Luotiaseen käyttö vesilintujen pyynnissä kielletään elokuun aikana 

 

16§ Muut asiat: 

• Hirvikokous sunnuntaina 18.9.2022 klo 19 metsästysmajalla. 

• Raution Kennel- ja Metsästysseura ja Alavieskan metsästysseura hakee syksyllä 

kahden ilveksen pyyntilupaa. 

• Kolmiolaskentaan osallistuvat Ylipään ryhmä sekä uudet jäsenet.  

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

• Ampumaradalle veistetään laavu syksyllä. Värkit on melko lailla valmiina. 

• Pöytäkirjat on näkyvillä seuran kotisivulla. 

• Seuralle hankitaan kiekonheittäjä, mikäli sopiva löytyy. 

 

17§ 

Kokous päätettiin klo.19.47 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

 

______________________________ ________________________________ 

Henri Hihnala   Vesa Haapakoski 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

_______________________________ ________________________________ 

Niko Rohkimainen  Jari Perttula 


