
MAAKESKEN METSÄSTÄJÄT ry.                                    PÖYTÄKIRJA 

KESÄKOKOUS 

Aika: 20.07.2014   klo 18.00 

Paikka: Maakesken Rientola 

Läsnäolijat:  Erillinen liite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §      Kokouksen avaus        

Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 

2 §      Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3 §      Kokouksen puheenjohtajan valinta 

                  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Ahti Laaksonen 

 

4 §      Kokouksen sihteerin valinta 

                   Kokouksen sihteeriksi valittiin seuran sihteeri Jari Anttonen 

  

5 §      Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hannukkala ja Samuli Pakkanen 

He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

 

6 §      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

                   Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys   

 

7 §      Metsästysajat, rauhoitukset ja pyynnin rajoitukset 

                   Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja. 

                   Metsolle asettettiin kiintiörajoitus, 1 kpl / jäsen väri vapaa. 

                   Muille eläimille ei kiintiörajoituksia. 

                   Johtokunta tarvittaessa määrää lisää rajoituksia tai keskeyttää pyynnin. 

 

8 §      Vieras – ja kausikortti kiintiöt vuodelle 2014 

                   Vieraskorttikiintiöksi määrättiin 1kpl /laji, ei metsoa. Jos vierailija ampuu metson on se pois 

isännän kiintiöstä. 

                   Kausikortilla saa metsästää 5 sorsaa, 1 teeri, 3 pyytä ja 2 jänistä. 

 

9§      Kaurispyynnin vastuuhenkilö valinta seuraavalle metsästyskaudelle 

                   Kaurispyynnin vastuuhenkilön tarpeellisuudesta, Sauli Pakkasen eriävästä mielipiteestä 

johtuen, suoritettiin suljettu lippuäänestys, jonka tulos 9 jaa 2 ei 1 tyhjä. Äänestystuloksen 

selvittyä Seuran kaurispyynnin vastuuhenkilöksi metsästyskaudelle 2014 – 2015 valittiin      

Jari Anttonen.  

 

10§      Rauhoitusalueet 

                   Seuralla ei alkavalla jahtikaudella ole muita, kuin vuokrasopimuksista johtuvia alueellisia 

rajoituksia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

11 §    Uusien jäsenten hyväksyminen seuran koejäseniksi 

                   Jäsenanomuksia oli jätetty 2 kpl. Seppo Pyykkö Padasjoelta ja Sari Pakkanen Vantaalta 

                   Kokouksen yksimielisellä päätöksellä heidät hyväksyttiin seuran koejäseniksi. Koejäsenyys 

kestää yhden metsästyskauden, jonka jälkeen johtokunta päättää jäsenyyden muuttamisesta 

varsinaiseksi. 

                 

 

 

12 §    Ilmoitus koejäsenten hyväksymisestä seuran varsinaisiksi jäseniksi 

                   Johtokunta ilmoitti hyväksyneensä koejäsenet Timo Hännikäinen ja Juho Karko, varsinaisiksi 

jäseniksi. Jäsenyys astuu voimaan heti, kun liittymis- ja jäsenmaksut on suoritettu 

 

13 §    Muut esille tulevat asiat. 

Riistakolmion kesälaskenta päätettiin suorittaa lauantaina 26.7. Kokoontuminen Häkällä klo 

8:00. 

 Taruksen talkoo vuorot 31.7 kol 17.00 harjoitus ammunnat ja 30.8.RHY.n hirvi 

ammuntakilpailut klo 10:00.            

                   Metsästäjien kirkkopyhä 14.9. Maakesken Metsästäjät järjestää. Kirkkokahvit Sauli Pakkasen 

laavulla kirkonmenojen jälkeen. 

 

14 §    Kokouksen päättäminen 

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 
 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 

…………………………………………….                      ……………………………………………. 

          Ahti Laaksonen    puh.joht.                                                    Jari Anttonen , sihteeri 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 

 

 

 

…………………………………………….                      ……………………………………………. 

                Heikki Hannukkala                                                                 Samuli Pakkanen                                       

 

   

 

 

 

 



 

 

 
 


