
MAAKESKEN METSÄSTÄJÄT ry.                                    PÖYTÄKIRJA 

KESÄKOKOUS 

Aika: 29.7.2012   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 Jari Suojala ja Anssi 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, 2 kpl / jäsen väri vapaa. 

                   Muille eläimille ei kiintiörajoituksia. 

                   Johtokunta tarvittaessa määrää lisää rajoituksia tai keskeyttää pyynnin. 

                   Kauriin metsästyssäännön kohtaa 7 muutettiin siten, että kausiluvan ja vieraskortin haltialla 

on oikeus kauris pyyntiin. 

                   Muilta osin kauriin metsässtyssääntöön tehdään päivitys seuran talvikokoukseen mennessä. 

 

8 §      Kaurispyynnin vastuuhenkilö valinta seuraavalle metsästyskaudelle 

                   Kaurispyynnin vastuuhenkilöksi seuraavalle metsästyskaudelle valittiin 

                   Ahti Laaksonen 

 

9 §      Rauhoitusalueet 

                   Seuralla ei alkavalla jahtikaudella ole muita, kuin vuokrasopimuksista johtuvia alueellisia 

rajoituksia. Muistutettiin, että Kokkolan mailla: Metsä-Paavo 8:31 on oikeus vain 

luvanvaraisten hirvieläintenmetsästykseen. 
 

 



 

 

 

 

10 §    Uusien jäsenten hyväksyminen seuran koejäseniksi 

                   Jäsenanomuksia oli jätetty 2 kpl. Syrjä Antti ja Lehtimäki Matti Maakeskestä. 

                   Kokouksen yksimielisellä päätöksellä heidät hyväksyttiin seuran koejäseniksi. Koejäsenyys 

kestää yhden metsästyskauden, jonka jälkeen johtokunta päättää jäsenyyden muuttamisesta 

varsinaiseksi. 

                 

 

 

11 §    Ilmoitus koejäsenten hyväksymisestä seuran varsinaisiksi jäseniksi 

                   Johtokunta ilmoitti hyväksyneensä koejäsenet Joni Anttosen ja Markus Laaksosen varsinaisiksi 

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

 

12 §    Muut esille tulevat asiat. 

                   Riistakolmion laskenta 11.8. klo 8.00. Kokoontuminen Häkällä. 

                   Maakesken hirvirata on kunnossa. Harjoitukset jatkuvat tiistaisin klo 18.00. 

                   Sovittiin että ostetaan seuran varoilla täysikasvuisia fasaaneja (n.100 kpl) ja päästetään ne 

                   luontoon.  

                   Seuralla on varastossa nuolukiviä, joita sijoitellaan luontoon sopiville paikoille. 

                    

 

13 §    Kokouksen päättäminen 

                   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 
 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 

 

 

 

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

          Ahti Laaksonen    puh.joht.                                                    Jari Anttonen , sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 

 

 

 

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

                      Jari Suojala                                                                             Anssi Pakkanen                                       

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


