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1 § Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi
kesäkokoukseen seuran metsästysmajalla. Kokouksen aluksi muistettiin poisnukkunutta
jäsentä Vilho Lindqvistiä hiljaisella hetkellä ja pienellä lahjalla 60 vuotta täyttäviä jäseniä
Rune Drockilaa ja Mauri Mattilaa.
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Aaltonen ja sihteeriksi Raimo Luukkainen
3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5 § Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Vesa ja Pasi Pirinen, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskijoina
6 § Vuosikokouksen esityslistan valmisteleminen ja metsästyssäännöt (seuran säännöt §19) ja
metsästyskäytännöt, johtokunta päätti esittää seuraavaa kesäkokoukselle
1. Hirvijahti
a. Metsästysrajoitukset, RHY suositusten mukaisesti.
b. Jahtipäällikön ja varapäälliköiden valinta, päälliköksi valittiin Tuomas
Laitinen, 1. vara Tuomas Aaltonen ja 2. vara Matti Westman ja
ajomiesten päälliköksi Mika-Matti Orrela ja varalle Vesa Pirinen
c. Hirvimetsästyksen aloitusajankohdaksi päätettiin 13.10. klo 7.30
lahtimajalla
d. Jahtipäällikön tiedostustilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 28.9. klo 18.00
majalla
e. Riistanhoitovelvoitemaksuksi päätettiin 40 € budjetin mukaisesti.
f. Ampumaharjoitus pidetään keskiviikkona 12.9.2012 klo 17.00 alkaen
Hirvikosken radalla
g. Passipaikkojen kunnostustalkoot päätettiin pidettäväksi 29.9. alkaen klo
09.00 ja kokoontuminen maitolavalla.
h. Hirvenlihan paloittelusta päätettiin, että lihat pyritään jakamaan
sunnuntaina heti jahdin päätyttyä. Hirvenlihan jakokäytäntönä päätettiin
noudattaa entistä käytäntöä eli jos ei osallistu hirvijahtiin kumpanakaan
päivänä viikonloppuna niin tulee tehdä ilmoitus jahtipäällikölle, jollei
ilmoita poissaolosta, ei saa lihaosuutta siltä viikonlopulta. Ilmoitus on

tehtävä joko suullisesti tai puhelimitse (tekstiviesti ei kelpaa).
Maanomistajan lihapala tarjotaan jatkossa lihasopan muodossa.
Maanomistajille lähetetään henkilökohtainen kutsu sopalle.
i. Lisälupakäytännöksi päätettiin että johtokunta yhdessä jahtipäälliköiden
kanssa päättää mahdollisista lisäluvista ja lupien muuttamisesta kuitenkin
noudattaen RHY tekemiä päätöksiä ja suosituksia. Luvista ja
hirvikannasta keskustellaan jahdin aikana yleisesti.
2. Peurajahti
a. Metsästysrajoituksiksi päätettiin että henkilön on kuuluttava
hirviporukkaan ja että riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettu ennen kuin
peuroja voi metsästää kyttäämällä tai yhteisjahdissa. Lisäksi kyttäystornin
ja ruokintakatoksen alue rauhoitetaan 2012–2013 metsästysvuodeksi
peura ja kauris metsästykseltä. Jahtipäällikkö voi keskeyttää peurajahdin
lupatilanteen ja peurakannan niin vaatiessa.
b. Peuranmetsästyksen aloitukseksi päätettiin 29.9.
c. Lupamaksut 20 € aikuinen ja 10 € vasa
d. Lihanjakokäytännöiksi päätettiin, että noudatetaan entisiä käytäntöjä eli
muulloin kuin hirvijahdissa tai yhteisjahdissa kaadetut peurat saa kaataja
lunastaa maksamalla lupamaksut. Hirvijahdissa kaadetut peurat
huutokaupataan seuran hyväksi. Erillisessä peurajahdissa kaadetut peurat
jaetaan jahtiporukan kesken jotka maksavat luvan.
e. Kyttäys/yhteisjahdin osalta päätettiin, että noudatetaan entisiä
käytäntöjä eli ilmoitus kyttäysjahdista jahtipäällikölle ennen jahtia, ja
kaadosta välittömästi ilmoitus jahtipäällikölle. Jahtipäällikkö päättää
yhteisjahdin käytännöistä metsästyskauden aikana.
3. Muu riista
a. Metsästysrajoituksiksi päätettiin, että metsästyskaudella asetetaan
metsästysrajoituksia seuraavasti:
i. Rauta- ja teräshaulien käyttö kielletään seuran vuokraamilla
alueilla
ii. Lisäksi seura suosittaa teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista
seuran mailla ja seuran kotisivuilla olevan kartan mukaisesti
sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren lähellä.
b. Vieraspäiväkäytännön osalta päätettiin, että vieraspäivämaksu on 10 €.
Samalla päätettiin jatkaa käytäntö, ettei vieraslupaa varten tarvitse korttia,
vaan tekstiviesti seuran sihteerille ja maksu seuran tilille mielellään ennen
metsästyspäivää.
c. Yhteismetsästyksien osalta pyritään järjestämään yhteisjahteja pienpeto,
jänis, kettu, lintu ja villisikametsästystä. Tarkemmat ajat ja käytännöt
sovitaan kauden aikana.

7 § Muut asiat
a. Koirakokeiden järjestäminen seuran metsästysalueella päätettiin, että johtokunta tekee
tarvittaessa päätökset ja pyrkii ohjaamaan koirakokeet yhteismetsästyksestä vapaille
viikonlopuille tai arkipäiville. Nyt tiedossa on 22.9. hirvikoirien RHY mestaruuskoe,
jota varten annetaan seuran maasto käyttöön. Lupaa on hakenut myös 22–23.9.
metsästyskoirien jäljestämiskoetta varten, johon johtokunta ei antanut lupaa
Cockerspanielit ry:lle päällekkäisen tapahtuman vuoksi. 1.12. järjestetään RHY
ajokoemestaruuskilpailut, jota varten tarvittaessa annetaan maasto käyttöön.
b. Pikkujouluristeily on suunnitteilla 9.-10.11. Kokouksessa esiteltiin asiaa ja kysyttiin
alustavaa kiinnostusta.
c. Budjetti ylitettäneen 800 eurolla tornin ja katoksen rakentamisen myötä.
d. Päätettiin, että lisätään yhteistyötä Hirvikosken kanssa. Jahtipäälliköt sopivat hirvijahdin
osalta passipaikkojen sijoittamisesta kylien rajan läheisyydessä (huomioiden § 6 kohta
2a)
e. RHY haastepäivä 18.8., johtokunta päättää tehdäänkö asian eteen mitään.
8 § Kokouksen päättäminen tapahtui puheenjohtajan toimesta 19:25

Kokouksen puheenjohtaja

______________________________
Veikko Aaltonen

Pöytäkirjantarkastajat:

______________________________
Vesa Pirinen

__________________________
Pasi Pirinen

