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1§

Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti seuran jäsenet
tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Luukkainen ja
sihteeriksi Tuomas Laitinen.

2§

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Esityslista hyväksyttiin

4§

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Hovi ja Seppo Westman, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5§

Tarkastettiin hirvijahtiin osallistuvien lupapaperit ja kerättiin jahtimaksu, Loput jahtiin
osallistuvat pyssymiehet näyttävät paperinsa ennen jahtia ja maksavat jahtimaksunsa
ennen jahtia.

6§

Jahtipäällikkö Raimo Luukkainen esitteli ryhmäjaon sekä kävi läpi jahdin käytännön
järjestelyt. Hirvijahti toteutetaan lauantaina ajomiehillä ja sunnuntaina koirilla.
Sunnuntaina toinen koirista on itäpuolella ja toinen länsipuolella. Otto aloittaa
länsipuolelta. Koirat vaihtavat puolta viikoittain. Mikäli ajomiehiä ei ole tarpeeksi
ajojahtiin tekee jahtipäällikkö päätöksen, että jahtia jatketaan vain koirilla ja määrää
koirajärjestyksen. Peurajahti suoritetaan sovitun mukaisesti ja vahvistetut maksut ovat
20 € iso ja 10 € vasa. Haavoittuneen eläimen perään lähtevä koira ja miehet sovitaan
tapauskohtaisesti. Anders Aaltosen koiraa käytetään ensisijaisesti, mikäli verijälki
löytyy. Peuraa voidaan ampua ajomiesketjusta. Periaate: yksi hirvi, yhdestä ajosta.
Peuran jälkeen voidaan ampua myös hirveä kun jahtipäällikkö antaa luvan.

7§

Jahtipäällikkö kertasi lupa-asiat ja kiintiömäärät. Myllykylän Erällä lupia on 3+2.
Lisälupia saa soittamalla 2+2. Jahtipäällikkö päättää, mikäli lisälupia tilataan. Pyritään
ampumaan 2 sonnia ja yksi lehmä ja sonnista vain toinen yli 6 piikkinen.

8§

Jahtipäällikkö kertasi turvallisuus asiat:
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- Muiden maastossa liikkujien varoittaminen tarvittaessa
- Varoituskyltit viedään metsäteiden alkuihin
- Ase, tähtäimet ja patruunat ovat asianmukaiset
- Vaatetus määräysten mukainen
- Tarvittavat luvat mukana ja muu tarpeellinen varustus
- Alkoholin käyttö – ei rattiin eikä aseen kanssa
- Passipaikalla
o sektorit,
o Aseen lataus ja purku vain passipaikalla ei liikuta ladatulla
aseella.
o Selvitä missä ja kuka on naapuripassissa
o pysy passipaikalla kunnes saat luvan poistua – puretaan passit
o arvioi valmiiksi etäisyyksiä ja tarvittava kiikarisuurennus
o pysy mahdollisimman ääneti ja liikkumatta
o ampuminen ajoketun suuntaan vain kun ajomiehet ovat
tarpeeksi etäällä
o haukulle vain koiran omistaja ja muut kun lupa annettu
o kaadolle vain jahtipäällikön käskystä
o ampuminen aina omalla vastuullasi
o ammu vain sitä mitä lupa edellyttää – eikä lehmää, jota vasa
seuraa
o ammu vasta kun olet varma hyvästä osumasta ja sektorista,
jos olet vähänkin epävarma, jätä ampumatta
o pane merkille hirven käyttäytyminen, sijainti ja liike
ampumahetkellä
o jokaista laukausta pidetään osumana, kunnes asia on
selvitetty. Ammu vain jos se on todella tarpeen. Turhassa
räiskinnässä unohtuu turvallisuus.
o Haavikkoa lähdetään seuraamaan vain jahtipäällikön
ohjeistuksesta.
-

9§

Passipaikat kunnostetaan sovitusti ja tänä vuonna pidetään 6 passilinjaa. Markuskorpi,
Rainikko, Tervakallio, Majantie, Kantosuonkallio, Vanhalinja. Jokaiseen passilinjaan
tulee 15 passipaikkaa, jotka numeroidaan ja joiden ampumasektorit merkitään
maastoon, merkit riittävän kauas passipaikasta 20 m ja korkealle. Poikkeustilanteessa
jahtipäällikkö voi määrätä ylimääräisen passilinjan. Passipaikat tullaan merkitsemään
karttaan, joita tulostetaan ilmoitustauluille sekä kotisivuille nähtäväksi ja
tulostettavaksi. Passi lava viedään Tervakalliolle ja toinen Korpelaan.

10§

Yhteydenpito jahdin aikana tapahtuu pääsääntöisesti radiopuhelimella kanavalla 3 ja
tarvittaessa matkapuhelimilla. Merkkilaukauksia ei ammuta ellei jahtipäällikkö
erikseen niin käske tekemään.

11§

Jahtiohjelma on sovitun mukainen kaksi viikonloppua jahtia ja yksi vapaa.
Markuskorpi ja Tervakallio, Rainikko ajetaan joka kerta muut linjat tarpeen mukaan.

12§

Autoja pyritään käyttämään mahdollisimman vähän. Ei tukita teitä eikä
3(3)
haitata normaalia liikennettä. Kokoontuminen tapahtuu sovitusti lahtimajalla 7.30.

13§

Ensiapuvalmius. Seurassa on useita EA kurssin suorittaneita ja VPK-toiminnassa
mukana olevia. Lahtiajalle ostetaan ensiapulaukku ennen jahdin alkua.

14§

Saaliin kuljetus tapahtuu perinteisesti pulkalla ja mönkijällä tai mies voimin. Kaadolla
varmistetaan ettei kenelläkään ole panoksia piipussa. Oletuksena, että maanantaina
kello 09.00 lihan jako mikäli viikonloppuna on kaatunut hirviä.

15§

Havaintokortin täytöstä vastaa Pasi Pirinen ja näytteiden otosta vastaa Ari Luoma,
keuhkot kokonaisuudessaan talteen yhdestä isosta hirvestä ja Eviralle.

16§

Saalisilmoituksen kirjaa Ari Luoma

17§

Peijaiset pidetään heti, kun ensimmäinen hirvi on kaatunut josta myös jaetaan
maanomistajille palat, koska aikaisempina vuosina ei ole kumpaakaan tehty.

18§

Keskusteltiin seuran uusista säännöistä ja sovittiin että parannusehdotukset ja
kommentit toimitetaan johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

19§

Keskusteltiin syksyllä pidettävistä seuran 50-vuotisjuhlista.

20§

Muut asiat: Sovittiin että palataan käytäntöön jossa arvotaan passipaikat aamulla.

21§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:36
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