
TOHMAJÄRVEN- VÄRTSILÄN  KESÄKOKOUS  29.07.2018 
METSÄSTYSEURA R.Y.   Murtoin Seuratupa klo 18.00 
                                                       

ASIALISTA 
 
1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Erkki Ikonen 
  
2 Kokousvirkailijoiden valinta 

- puheenjohtaja ________________________ 
- sihteeri           __________________________ 
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa __________________________________________ 
- kaksi ääntenlaskijaa ________________________________________________ 

 
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
4 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
5 Metsästyskauden 2018/2019 riistakiintiöistä päättäminen. 

- johtokunta esittää riistakiintiöiksi: metso 1 ja teeri 1 
- kiintiö sisältää myös teeren mahdollisen talvimetsästyksen 
- johtokunta esittää, että metsäkauris rauhoitetaan seuran alueella 
- johtokunta esittää jänis 6 kpl  

Riistakiintiöt ovat henkilökohtaisia. 
 

6 Rauhoitusalue 
Johtokunta esittää  Nurkkalassa olevaa yhtenäistä peltoaluetta rauhoitusalueeksi. 
Peltoalue on rauhoitettu kaikelta pienriistan metsästykseltä 10.8.-31.10.18. Myös 
kyyhkynen ja vesilinnut.  Lisäksi rauhoitusalueeseen kuuluu Nurkkalassa oleva Hasu-
la R:no 45:0 tilan osa, joka liittyy kiinteästi Nurkkalan peltoalueeseen. Kokeiden pitoa 
rauhoitus ei estä. 
 

7 Seuran alueella tapahtuva hirven metsästys 
-    johtokunta esittää entistä käytäntöä hirvenmetsästykseen. Metsästys tapahtuu                 

kolmessa ryhmässä, johtajat valitaan hirvenmetsästyksen järjestäytymiskokouk-
sessa. 
-käytännön  jahtijärjestelyistä ja lupien käytöstä päättää hirviseurueiden varajoh-
tajat seuran jahtivoudin  johdolla. 

- seuralle on myönnetty __aikuisen ja ___ vasan pyyntilupaa.  
- hirvipäivällisten järjestely entisen käytännön mukaisesti, emännille maksetaan 

800 €. Seura maksaa muut hirvipäivällisten järjestelystä aiheutuvat kulut. 
Järjestämisvuoro on Kangasvaaran hirviryhmällä. 

- Hirvijahdin järjestäytymiskokous pidetään 23.9.18.  
 

8 Seuran alueella tapahtuva karhun metsästys 
- johtokunta esittää, että mahdollisen saaliin jakavat karhunmetsästäjät keskenään, 

sekä vastaavat myös kuluista. 
- Karhujahdin johtaja ja varajohtajat valitaan ” karhupalaverissa” 15.9.18. 
- johtokunta esittää, että karhunmetsästykseen ei oteta mukaan seuran ulkopuoli-      

sia henkilöitä. 
 

9. Susi ja ilvesjahti seuran alueella. 
Johtokunta esittää vieraiden petojahtimetsästystä (susi/ilves) ns. kutsujahtina. Oi-
keus metsästää seuran alueella on niillä metsästäjillä, joilla on metsästysoikeus jonkin, 
yhteisluvassa olevan seuran alueella.  

 
 
 
10.  Seuran omistuksessa olevan, Siikajärvellä sijaitsevan majakiinteistön Eräniemi 

848-401-10-19 myyminen. 
 

 -Johtokunta esittää, että Siikajärven metsästysmajakiinteistö laitetaan julkiseen 
myyntiin. Myyntiehdot- ja menettelytavat esitellään kesäkokouksessa. 

 



 
 
11. Uudet kunniajäsenet 

Johtokunta esittää, että kesäkokous kutsuu seuraavat henkilöt seuran kunniajäsenik-
si: 
- Lauri Kuikka, Keijo Heinonen, Antti Varonen. 
Perusteena vuosikymmeniä jatkunut ansiokas ja tuloksellinen metsästysseura-, riis-
tanhoito- ja kenneltyö. 

 
 
12. Keski-Karjalan ampumaratayhdistyksen ampumaratahanke. 

Kuullaan johtokunnan tiedonanto, sekä näkemyksiä ampumaratahankkeen tämän 
hetkisestä tilanteesta. 

 
 
13. Muut esille tulevat asiat 
 

Tiedoksi 
-metsästysseuran 90-vuotisjuhla Seuratuvalla la 4.8.2018 klo 13.00. 
-seuran hirviammuntakisa Jylmän radalla pe 3.8.2018 klo 18.00 - 20.00. 
-karhujahdin järjestäytymiskokous pidetään 15.8.2018 Klo 18.00 Seuratuvalla. 

 -hirvijahdin järjestäytymiskokous pidetään 23.9.2018 klo 19.00 Seuratuvalla. 
 
14. Kokouksen päättäminen 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 


