
SIEVIN METSÅSTYSSEURA ry 
Kesäkokous 9.8.2020 klo 19:00 Klurunkankaalla 

1. Kokouksen avaus: 
-Puheenjohtaja Janne Niemelä avasi kokouksen 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta: 
-Kokoukse.n puheenjohtajaksi valittiin Janne Niemelä 
-Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Verronen 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina: 
-Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arvi Jokitalo ja Teemu Korpi 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: 
-Kokouskutsu Sieviläisessä 22.7.2020 sekä kotisivuilla ja metsästysseuran Facebook 
sivulla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Työjärjestyksen hyväksyminen: 
-Hyväksyttiin johtokunnan esittämä työjärjestys 

6. Jahtijärjestelyiden käsittely: 

1. Saaliskiintiöt: 

-Kanalinnut (metso, teeri) Skpl / jäsen, joista yksi voi olla metso. 
-Kauriskiintiö 1 kauris / jäsen 
-Peltopyy ja_ Fasaani 1 kpl/ jäsen 

2. Yhteislupapyynti karhulle: 

-Karhunpyynnin yhteislupa on alueelle Ylivieska-Alavieska-Rautio-Sievi. 
Pyynti toimii vastavuoroisesti vieraan seuran alueella eikä päiväkorttia 
tarvitse ostaa. Ilmoittautumiset 19.8.2020 mennessä yhteyshenkilölle Arvi 
Jokitalo tai varayhteyshenkilölle Jouni Toivola. 

-Yhteislupasääntöjen hyväksyminen: 
Karhun yhteislupasäännöt luettiin ja hyväksyttiin 



3. Rauholtuaalu••t: 
a, Tylll Pl•nrtl1t1, 
b, Korp•la ptenr111ta 
c. Kuutelankalllo kanallnnut rauhoitettu 
d. Myllyn alue kalkki rllata. 

7. Ko.maaatot koitakokeisiln 
..Puhe&njohtaja luovuttaa koemaastot hakemusta vastaan hirvi-isäntää informoiden. 

--29.--31 .10 Kuningatar-ottelu karjalankarhukoira nartuille. Maastot tarkentuvat 

lähempänä tapahtumaa. 

8. Vieraskorttlen hinnat ja säännöt: 

Päivä kortti 20€ 

- Vieraalla pitää olla seuran jäsen(koejäsen) mukana metsästyksessä 

- Vähentää isännän kiintiötä 
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen, 
- Paitsi yhden kauriin, kaadettu kauris vähennetään isäntäjäsenen kiintiöstä. 

- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä(koejäsen) 

- Ei suurpetojen pyyntioikeutta 

Pienpedon pyynnin kausi lupa 10 € 

- Mahdollinen vastavuoroisuusperiaate naapuriseurojen kanssa 

Kyyhky, sorsa ja jänis kausikortti 30 € 

Viikkolupa 50€ 

- Vieraalla pitää olla seuran jäsen(koejäsen) mukana metsästyksessä 

- Vähentää isännän kiintiötä 
- Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen, 

- Paitsi yhden kauriin, kaadettu kauris vähennetään isäntäjäsenen kiintiöstä. 

- Ei suurpetojen pyyntioikeutta 
- Muut riistaeläimet kuten seuran jäsenellä 

Kausikortti pienriistalle 80€ 

- Viiden kanalinnun kiintiö, joista yksi voi olla metso. (ei koske pyytä) 

Ei sisällä oikeutta hirvieläimen kaatamiseen 
' 

- Paitsi yhden kauriin 



- Ei suurpetojen pyyntlolkeutta 
- Muut rilataelllmet kut•n 1euran Jlaenelll. 

9. Kaurtln yh~lapyyntl JoklkylAn metaaatyaeeuran kanHa 
• Yhteyshenkilö likka Peltola sopii käytännöistä Joklkylän metsästysseuran kanssa 

10. Muut esille tulevat asiat, joista ei voi tehdä päätöstä 

a. laidunten ja pihapiirien kunnioittaminen 

b. hylsyjen kerääminen 

c. vesilintujen saalisilmoitukset 

d. Louetin ampumaradalta kerättävä hylsyt ja aluetta siistittävä 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45 
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