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KESÄKOKOUS       
 
Aika 16.8.2010, klo 18:30 
Paikka Metsästysmaja 
Läsnä 16 jäsentä 
 
 
1§ Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti seuran jäsenet 

tervetulleiksi kokoukseen. Pidettiin hiljainen hetki Klas Malmberg ja Nils Seppälän 
muistoksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Luukkainen ja sihteeriksi 
Tuomas Laitinen. 

 
2§ Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3§ Esityslista hyväksyttiin 
 
4§ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Pirinen ja Vesa Pirinen, jotka toimivat 
 tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
5§ Päätettiin, että metsästyskaudella asetetaan metsästysrajoituksia, seuraavasti: 

Rauta- ja teräshaulien käyttö kielletään seuran vuokraamilla alueilla. 
Saaristomarkkinoiden aikaan (20.-21.8.) johtokunta esittää, ettei metsästystä harjoiteta  
Hevossaaren vesialueella ollenkaan. 
Viikko 51 rauhoitetaan hirvieläinten metsästykseltä. 
Lisäksi seura suosittaa teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista seuran mailla ja seuran 
kotisivuilla olevan kartan mukaisesti sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren lähellä. 

  
6§ 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. 

 
7§ Jahtipäälliköksi hirvenmetsästykseen valittiin Raimo Luukkainen. Ensimmäinen 

varapäällikkö on Pasi Pirinen ja toinen Tuomas Laitinen ja kolmas Tuomas Aaltonen. 
 Ajomiesten päälliköksi valittiin Vesa Pirinen. 
 
8§ Hirvijahti aloitetaan lauantaina 9.10.2010 kello 7.30. Kokoontuminen lahtimajalla. 
  Erillinen hirvikokous pidetään metsästysmajalla perjantaina 24.9.2010 kello 18.30. 

Joka kolmas viikonloppu pidetään taukoa hirvestyksestä. Isänpäivän jälkeen 
metsästetään joka viikonloppu tarvittaessa. 
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9§ Hirvijahdin osanottomaksuksi päätettiin 30 €. 
 Maksu hirvikokouksessa tai maksu tulee suorittaa seuran tilille viikkoa ennen jahdin 
 alkua. Jos ei osallistu hirvijahtiin kumpanakaan päivänä viikonloppuna, ilmoitus 
 jahtipäällikölle, jollei ilmoita poissaolosta, ei saa lihaosuutta siltä viikonlopulta. 
 Ilmoitus on tehtävä joko suullisesti tai puhelimitse (tekstiviesti ei kelpaa). 
         
 
10§  Peurajahti aloitetaan syyskuun viimeisenä lauantaina 25.9.2010. 

Muulloin kuin hirvijahdin yhteydessä kaadetut peurat saa kaataja lunastaa maksamalla 
kaatolupamaksun (aikuinen 17 € ja vasa 8 €) pyöristettynä seuraavaan ylempään 
viiteen euroon. Vuonna 2010 aikuinen 20 € ja vasa 10 €. 
Ilmoitus kyttäysjahdista on jahtipäällikölle ennen jahtia, ja kaadosta välittömästi 
ilmoitus jahtipäällikölle. Hirvijahdissa kaadetut peurat huutokaupataan seuran 
hyväksi. Muut peurajahtiin liittyvät ohjeet sovitaan hirvikokouksessa. 

 
11§ Passipaikkojen raivaustalkoot lauantaina 25.9.2010 kello 8.30.  

Kokoontuminen Metsäkyläntien tienhaarassa. 
 
12§ Pyritään pitämään ampumaharjoitus Hirvikosken ampumaradalla syyskuussa viikolla 

37, jos Hirvikoskelle käy. Sihteeri hoitaa järjestelyt.  
 
13§ Sovittiin että pyritään pitämään yhteisjahteja (pienpeto, jänis, peura ja kettu) talvella. 

Tarkemmat ajankohdat sovitaan myöhemmin. 
 
14§ Päätettiin, että johtokunta voi harkintansa mukaan antaa luvan ajokokeisiin seuran 
 alueella. Johtokunta pyrkii ohjaamaan ajokokeet hirvestyksestä vapaille viikonlopuille 
 
15§ Keskusteltiin seuran uusista säännöistä ja sovittiin että parannusehdotukset ja  
 kommentit toimitetaan johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta. 
 
16§ Keskusteltiin syksyllä pidettävistä seuran 50-vuotisjuhlista. 
   
17§ Muut asiat. Keskusteltiin RHY hirvijahdin rajoituksista, jotka koettiin ongelmallisiksi. 
 
18§  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:59 
 
   
 __________________________ 
 Raimo Luukkainen 
 puheenjohtaja 
 
 
 Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 ______________________       ______________________ 
 Pasi Pirinen    Vesa Pirinen 


