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1 � Seuran varapuheenjohtaja Anders Aaltonen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 
kesäkokoukseen seuran metsästysmajalla.  

 

2 � Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anders Aaltonen ja sihteeriksi Tuomas Laitinen 

 

3 � Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4 � Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
 

5 � Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Ihalainen ja  Aki Mattila, jotka tarvittaessa toimivat 
ääntenlaskijoina 

 

6 � Kesäkokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti seuravaa (seuran säännöt §19) 

 

1. Hirvijahti 
a. Metsästysrajoitukset RHY suositusten mukaisesti. Suositellaan koirien 

käytön rajaamista hirvestysalueella 1-2 viikkoa ennen jahdin alkua. 

b. Jahtipäällikön ja varapäälliköiden valinta, päälliköksi valittiin  Matti 
Westman ja 1. vara Vesa Pirinen 2. vara Ari Luoma ja ajomiesten 
päälliköksi Mika-Matti Orrela. Jahtipäälliköiden kausi jatkuu seuraavaan 
kesäkokoukseen.  

c. Hirvimetsästyksen aloitusajankohdaksi päätettiin 11.10. klo 7.00 
lahtimajalla. 

d. Jahtipäällikön tiedostustilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 26.9. klo 18.00 
majalla. 

e. Riistanhoitovelvoitemaksuksi päätettiin 45 € budjetin mukaisesti. 
f. Ampumaharjoitus pidetään keskiviikkona 10.9  klo 16.00 alkaen 

Hirvikosken radalla. 
g. Passipaikkojen kunnostustalkoot päätettiin pidettäväksi 27.9. alkaen klo 

09.00 ja kokoontuminen maitolavalla. 

h. Hirvenlihan paloittelusta päätettiin, että lihat pyritään jakamaan 
sunnuntaina heti jahdin päätyttyä, mikäli hirvi kaadetaan sunnuntai 
iltapäivänä, jaetaan hirvi maanantaina. 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.  

 

2. Peurajahti 
a. Henkilön tulee olla suorittanut riistanhoitovelvoitemaksun ja hän toimii 

jahtipäällikön alaisuudessa ennen kuin peuroja voi metsästää kyttäämällä 
tai yhteisjahdissa. Jahtipäällikkö voi keskeyttää peurajahdin lupatilanteen 
ja peurakannan niin vaatiessa. Kyttäysjahdissa kiintiönä yksi 
peura/metsästäjä. 

 

b. Peuranmetsästyksen aloitukseksi päätettiin 27.9. 

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. Kyttäystornille yksi 
varaus kerrallaan. Westmannin/Rainikon kyttäyspaikka käytettävissä,  
ohjeita Westmannin Matilta.  

 

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. 

iii.Haavoittuneesta villisiasta ilmoitus poliisille metsästysasetus §40 
Koiramiehet valmistautuvat  haavoittuneen eläimen lopetukseen. 

 

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. Osallistutaan yhteislupajahtiin muiden seurojen 
kanssa suurpetojahdeissa. Jahtipäällikkö vastaa villisika- ja 
suurpetojahtien käytännöistä. 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 � Muut asiat 
a. Seuran metsästysalueella koirakokeita ei sallita metsästyslain § 51 mom. 1 mainitulla 

rauhoitusajalla. Koirakokeista etusijalla ovat kokeet joihin seuran jäsenet osallistuvat. 

Johtokunta tekee tarvittaessa päätökset ja pyrkii ohjaamaan koirakokeet 
yhteismetsästyksestä vapaille viikonlopuille tai arkipäiville sekä sellaisille alueille joissa 
ei ole muuta metsästystä. Seuran alueella tapahtuvista koirakokeista tiedotetaan seuran 
kotisivulla ja RHY. jahtipäällikköä informoidaan kokeista. 
 

b.  Pidetään kauden päätösristeily keväällä ja pienimuotoiset perheen pikkujoulut 
majalla/lahtiliiterillä yhdistettynä hirvisoppaan. Asiaa suunnitellaan jahdin aikana. 

 

c. Kylien välinen haulikkokilpailu järjestetään keskiviikkona 30,8  (ilmoittautuminen 
16.00-17.00)  Ahviossa 

. 
d. Varavoimalan katos sekä majan räystäs talkoot lauantaina 6.9 
e. Tiedoitetaan mahdollisista yhteisjahdeista. 

f. Evira toivoo pienpeto näytteitä, ohjeet Arilta. 

 

8 � Kokouksen päättäminen tapahtui puheenjohtajan toimesta. Klo:18.37 
 

 

 

 

Kokouksen puheenjohtaja 

 

 

 

 

 __________________ 

 Anders Aaltonen 
 

 

 

 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

 ___________________  _____________________ 

 Jani Ihalainen  Aki Mattila 
 

 


