Jyringin metsästysseuran kesäkokous 4.8.2022 klo 19:00 Hirvelä
paikalla 22 jäsentä.

1. Seuran puheenjohtaja Markus Koskela avasi kokouksen 19:00
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Koskela ja sihteeriksi Elina
Kankkonen
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa-Pekka Niskanen ja Kauko Blomqvist
5. Rauhoitusalueet päätettiin säilyttää entisellään, mm. seuraavat,
Sievinmäenjärvellä jatketaan sitä, että saa klo 23 asti metsästää. Asutukseen
huomioitava 150 metrin varoetäisyys ammuttaessa. Asutus huomioitava
muutenkin metsästettäessä. Kukonkylällä saarekkeita, joissa kauriinpyynti
kielletty maanomistajien pyynnöstä. Kangasojan Hannun metsäpala
Heralammin piston läheltä rauhoitettu pienriistan pyynnistä. Metsähallituksen
rengastien sisällä ainoastaan kanalintu rauhoitus.
- Toni Kukkonen lupautui tekemään kartalle kaikki rauhoitusalueet, joihin on
erikseen laitettu miltä riistalta rauhoitettu mikäkin alue.
6. Riistakolmio laskenta tehty, kanalintuja hyvin, teerien poikueita ei ollut.
Hyväksytään seuraavat: Saaliskiintiöiksi metsäkanalintu 10 lupaa, joista 1 voi
olla metso. Pyy sisältyy kiintiöön. Kauriin saaliskiintiöksi hyväksyttiin kauris /
per jäsen. Riekko ja peltopyy rauhoitettu. Kauriin pyynnin yhteyshenkilö
Markus Koskela. Kauriista saalisilmoitus Omariistaan ja Markus Koskelalle.

Päätetään vuosikokouksessa kevätpukki jahtiin kiintiö kun nähdään mikä
alueen kauriskanta on.
7. Päiväkorttien myyjinä jatkaa Elina Kankkonen ja Tuomas Koskela.
8. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Daniel Viljamaa, Jan Koskela, Seppo Koivukangas,
Huhtala Markus, Huhtala Joosua, Huhtala Joonatan, Koskela Emma, Koskela
Leevi, kausilupalaiseksi Senja Korkeakangas, Atte Blomqvist,
maanomistajajäseneksi Hintsala Sakari (Fiskaalin Hannun maita vastaan).
9. Hyväksytään karhunpyynnin yhteislupasopimuksen säännöt. Seuran
karhunpyynnin johtajaksi valittiin Teemu Seppälä ja varalle Toni Uutela. He
toimivat myös mahdollisten muiden suurpedon pyyntien johtajina.
Karhukokous Hirvelässä 12.8. klo 18:00
10.Hirvikokous päätettiin pitää Hirvelässä 1.9.2022 klo 19:00. Hannan terveiset,
että riistanhoitoyhdistys suosittelee, että pankitettaisiin 20% luvista, ja ne
otettaisiin käyttöön, jos kanta sen sallii. Tämä viesti välitetty hirviporukalle.
11.Koemaastoja päätettiin myöntää koirakokeisiin hirvenpyynnin aikana 1
maasto/päivä harkintaa käyttäen, pyyntiporukat tästä sopivat.
12.Muut asiat:
- Ampumaradan tilanne: ampumarata on aikalailla valmis, hyökkäävän
karhun maalit tulee jossain vaiheessa. Selvitellään kuinka avaimet jaetaan
ampumaradalle.
- Metsästäjien huomioitava muut luonnossa liikkujat , hylsyt kerättävä ja
muutenkin toimittava asiallisesti.
- Tuulipuistot: Poleeseen on kaavoituksessa tuulipuisto n. 10 myllyä
suunnitteilla. Rahkoon suunnitteilla ilmeisesti myös tuulipuisto. Markus

Koskela osallistuu Pajukoski II tuulipuistoa koskevaan seurantaryhmän
palaveriin 15.8.
- Kyyhkyjen ja haittalintujen ampuminen rehupeltojen läheisyydessä
suositellaan huopatulpalla ampumista.
- Seura voi avustaa riistapeltojen tekijöitä polttoaine kustannuksissa,
johtokunta käsittelee polttoaine korvaukset.
13.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35
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