
Merijärven Metsästäjät Ry Rönnin maja 5.8.2022 klo 19:00
KESÄKOKOUS

Paikalla 17 jäsentä
PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Marko Sallmen ja sihteeriksi Jyri Leppikorpi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin  Juha Heikkilä ja Risto Ollila

6. Päätetään saaliskiintiöistä, rajoituksista ja rauhoitusalueista tulevalle 
metsästysvuodelle

Rauhoitetaan: koppelo, riekko, metsähanhi, Metsäkana,Peltopyy ja 
fasaani (poislukien metsästyskoe)
Kiintiö: 4 teertä, 1 Metso, 1 kauris
Päiväkorttilaiset isännän kiintiöstä.
Vieraskorttilaisilta kielletty Metso ja kauris.
1 Kyyhkysen ruokinta / jäsen. 
Merihanhi rauhoitetaan sorsa-aloitukseen asti. Tarvittaessa johtokunta voi purkaa 
tämän, jos ilmenee jollain pellolla ongelmaksi asti lintuja.

Kauhanlampi kaikelta metsästykseltä.
Lahdenlampi kaikelta metsästykseltä.
Merijärventie-Pitkänsalontie-Sysilampinoja-Uitonoja-Kalajoentie välinen alue kyyhkysen ja 
kanalinnun pyynniltä. (Aluekartta löytyy Metsästyseuran sivuilta, sekä metsästäjien whatsupista
ja johtokunnalla oikeus muuttaa tätä aluetta kesken kauden tarvittaessa)
Tuulasnevan ruokinta-alue rauhoitetaan kanalinnun pyynniltä.
Vitoperän peltoalue (järvisuo) alue rauhoitetaan kanalinnun pyynniltä, merkitään maastoon.
Maljanevan peltoalue kanalinnun pyynniltä.
Penkkojen välinen alue rauhoitetaan 20.8.2022 klo 12:00 asti.
Jahtavisnevan kosteikko rauhoitetaan siten, että aloitus 20.8 klo 12 sallitaan vuorokauden 
loppuun ja seuraavat päivät rauhoitettu lauantaiaamuun klo 3:00 (27.8) asti. 
Haavakkoja voi käydä katsomaan koiran kanssa 21.8 aamulla. Kumpaankaan 
aloitukseen ei sallita vieraskorttilaisia (Kosteikon perustajilla vapaus metsästykseen 
ja vieraskortteihin)
Kaijanlammin kosteikko kielletään vesilinnun pyynniltä.

7. Päätetään kausi- ja vieraslupien hinnasta



Kausi- ja vieraslupien hinnoiksi vuodelle 2022 esitetään seuraavaa:
jäsenmaksu 40€
päiväkortti 20€
jäsenmaksu maanomistajat ja yli 70v 10€
kausikortti 80€, myöntää johtokunta
kyyhky ja sorsalupa 10.08-1.11.2022 30€.
Jäniksen ja ketun metsästyspäivä 10€ paikallisen metsästäjän mukana.
Liittymismaksu 10€ paikkakuntalaiselta ja maanomistajilta.
Liittymismaksu 150€ maataomistamattomalta ulkopaikkakuntalaiselta.
Hirviporukan kynnysraha 150€.
Lupia myyvät: Risto Ollila, Marko Hiitola, Esko Mattila, Kimmo Röyttä

8. Käsitellään saapuneet jäsen- ja kausikorttianomukset

- Juho Hentilä (Maataomistamaton paikkakuntalainen) :Hyväksytään jäseneksi

Jos jäsenyys on anottu jonkun maanomistukseen perustuen ja perusteet myöhemmin muuttuu, 
voidaan jäsenyys evätä.

Kausikorttianomus:
- Juha Ihonen  : Myönnetään

9. Käsitellään saapuneet koemaastoanomukset

Jänis
 5.11.2022 lauantai Pohjois-pohjanmaan ajokoirakerho 1-3 maastoa  : Luvataan 1 maasto 

molemmilta puolilta

Hirvi
 21.10.2022 perjantai piirinmestaruus hirvenhaukkukoe 2 maastoa  : Luvataan 1 maasto 

molemmilta puolilta
 28.10.2022 perjantai ylivieskan kansainvälinen hirvenhaukkukoe x maastoa : Luvataan 1 maasto 

molemmilta puolilta


Lintu
 29.8.2022 maanantai helppokoe ensikertalaisille : Luvataan 1 maasto
 19-20.11.2022 lauantai-sunnuntai söpöhaukut : Luvataan 1 maasto
 26.11.2022 lauantai piiriottelu : Luvataan 1maasto

Maastot ilmoitettavat whatsapp-ryhmään hyvissä ajoin.

10. Metsäkauriin pyyntijärjestelyt

1 kaurista/jäsen, ilmoitus kaadosta sihteerille. 
Ruokintapaikan haltijan luvalla vain pyynti. Ruokintapaikan läheisyydessä (500m 
alueen halkaisija) ei saa metsästää eikä aloittaa ajoa ilman ruokintapaikan haltijan 
lupaa.

11.  Muut esilletulevat asiat

Rauhoitetaan navetoiden ympäristöt, Ei pyydetä autoa hyväksikäyttäen ja käyttäydytään muutenkin 
asiallisesti. 



Pienriistan metsästyksessä noudatettava erityistä huolellisuutta peltopyynnissä. Hylsyt kerättävä 
talteen, ei jätetä luontoon. Pelloilla ajelu kielletty ilman maanomistajan lupaa. Ruokintapaikan 
perustamiseen maanomistajan lupa.
Metsästetään kestävästi.
Liittymismaksut jos on jäänyt maksamatta, huolehtikaa näin jälkikäteen vielä.
Laavun rakentaminen kaijanlampin kosteikolle.
Riistakolmiolaskentaan tulisi saada väkeä. 
Teräshaulien käytöstä kosteikoilla keskustellaan.
Päätettiin raivaussahan hommaamisesta metsästysseuralle kiinteistöjä ,laavujen ja ampumaradan     
ylläpitoa varten

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40

Kokouksen puolesta

Marko Sallmen Jyri Leppikorpi
Puheenjohtaja Sihteeri

Risto Ollila                    Juha Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


