
Kauhajoen Metsästysseura ry/Nummijärven kyläosasto  

Kesäkokous 17.9.2019 Eränummen hirvikämpällä klo 19:00 

 

Läsnäolijat: liite 1 

 

1§ Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Lasse Jokela avasi kokouksen klo 19.10. 

 

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Lasse Jokela ja sihteeriksi Anne 

Malinen. 

 

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous on kutsuttu koolle sähköpostilla riittävän ajoissa. Todettiin kokous 

laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari ja Jorma Ojanpää. 

 

5§ Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 Hyväksyttiin. 

 

6§ Metsästysajat ja saaliskiintiöt 

Metsäkanalinnut 5 kpl uroksia, joista korkeintaan yksi urosmetso. Päivä-/vieraskortilla 

metsästävän vieraan linnut ovat pois jäsenen/isännän kiintiöstä. Metsäkanalintujen 

peltometsästys kielletään kokonaan. Peltopyy ja fasaani rauhoitetaan. Valkoisen 

jäniksen kiintiöksi päätettiin 3 kpl. Rusakko rajoittamaton. 



Kauriskiintiö 10 kpl, yksi/jäsen. Kauriin yhteisjahdissa ei jäsenkiintiötä. Vieras-

/päiväkortilla vain kauriin yhteisjahtiin. Yhteisjahdit ilmoittaa puheenjohtaja whatsup-

ryhmään, saatuaan tiedon järjestettävästä yhteisjahdista kaksi päivää ennen jahtia. 

Kaurispukkijahtia keväällä ei järjestetä.  

Peura pääseuran lupien mukaisesti. Peurayhteysjahdin johtajat ovat: Lasse Jokela, 

Jari Ojanpää, Mika Granholm, Pentti Hongisto, Juha-Matti Hongisto, Jaakko Martola, 

Jorma Ojanpää. Peuran kaatoilmoitukset Jari Ojanpäälle. 

Majavan metsästys pääseuran lupien mukaisesti. Majavaa saa metsästää päivä-

/vieraskortilla (10 €), saalismaksu 50€. 

Pienpetojahtiin ei päivä-/vieraskorttimaksua jäsenen mukana metsästävälle. 

 

7§ Jäsenmaksujen ja vuosikorttien hintojen toteaminen 

 Liittymismaksu uusi jäsen 50 € 

Jäsenmaksu 50 € 

Maanomistajajäsen 30 € 

Päiväkortti toisen kyläosaston jäsenelle 5 € 

Päivä-/vieraskortti 10 € (ei Kauhajoen metsästysseuran jäsen) 

Päivä-/vieraskorttien myyjät: Jorma Ojanpää ja Seppo Talvitie, myös tilimaksu 

mahdollinen, niistä ilmoitus whatsup-ryhmään. 

Vierasvuosikortti 100€ (ei Kauhajoen metsästysseuran jäsen) 

Vuosikortti toisen kyläosaston jäsenelle 45 € 

Vuosikortilla ei voi metsästää luvanvaraista riistaa: majava, peura ja kauris. 

   

8§ Uudet jäsenet 

 Mikko Kalliomäki hyväksyttiin maanomistajajäseneksi. 

 Tauno Nevala hyväksyttiin maanomistajajäseneksi. 

 Niklas Hongisto hyväksyttiin jäseneksi (nuori jäsen, liittymismaksu 25 €). 



  

9§ Hirvenmetsästysasiat 

Hirven kaatolupia on haettu Kauhajoen metsästysseuralle 270 kpl. Erä-Nummen 

porukassa on 25 jäsentä. 

  

10§ Metsästyksen valvonta ja riistanhoito 

Metsästysoikeuden haltijalla on oikeus tarkistaa luvat. Riistapeltoja on kylvetty useita 

kyläosaston alueelle. 

  

11§ Muut asiat 

 Ei muita asioita. 

 

12§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.    

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

Lasse Jokela   Anne Malinen  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

Jari Ojanpää   Jorma Ojanpää   

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


