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Pöytäkirja
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KESÄKOKOUS
Aika:
Paikka:
Paikalla:

7.8.2011 klo 18.30
Seuran metsästysmaja
19 Jäsentä

1 § Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi. Majan seinälle oli
laitettu Matti Westmanin tekemä 5 piikkinen hirvensarvitrofee, jonka Erkki Luoma oli
kaatanut vuonna 2008 Länsikylän rajalla.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Luoma ja sihteeriksi Raimo Luukkainen
3 § Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 § Kokouksen esityslista hyväksyttiin
5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntelaskijoina, valittiin Pasi ja Vesa
Pirinen
6 § Kokous vahvisti Seuran Metsästyssäännöt (seuran säännöt §19) ja metsästyskäytännöt
seuraavasti
1. Hirvijahti
a. Metsästysrajoitukset, RHY suositusten mukaisesti. Lisäksi viikko 51
rauhoitetaan hirvieläinten metsästykseltä.
b. Jahtipäällikön ja varapäälliköiden valinta, päälliköksi Pasi Pirinen, 1.
Vara Tuomas Laitinen, 2. Vara Tuomas Aaltonen ja 3. Vara Matti
Westman, ja ajomiesten päälliköksi Vesa Pirinen.
c. Hirvimetsästyksen aloitusajankohdaksi vahvistettiin 15.10. klo 7.30
lahtimajalla.
d. Hirvikokousajankohdaksi vahvistettiin 23.9. klo 18.30 majalla.
Kokouksesta tehdään virallinen kutsu ja pöytäkirja.
e. Riistanhoitovelvoitemaksuksi vahvistettiin 40 € budjetin mukaisesti.
f. Ampumaharjoitus pidetään 14.9. klo 17.00 Hirvikosken radalla.
g. Passipaikkojen kunnostus pidetään 24.9.
h. Hirvenlihan jakokäytäntönä päätettiin noudattaa entistä käytäntöä eli 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). Lihanjako maanantaisin klo 09.00 alkaen.
i. Lisälupakäytännöksi vahvistettiin 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 vahvistettiin, että henkilön on kuuluttava
hirviporukkan ja että riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettu ennenkuin
peuroja voi metsästää kyttäämällä tai yhteisjahdissa.
b. Peuranmetsästyksen aloitukseksi vahvistettiin 24.9.
c. Lupamaksuksi vahvistettiin 20 € aikuinen ja 10 € vasa
d. Lihanjakokäytännöiksi vahvistettiin että noudatetaan entisiä käytäntöjä eli
muulloin kuin hirvijahdin yhteydessä kaadetut peura saa kaataja lunastaa
maksamalla. Hirvijahdissa kaadetut peurat huutokaupataan seuran
hyväksi.
e. Kyttäys/yhteisjahdin osalta vahvistettiin että noudatetaan entisiä
käytäntöjä eli ilmoitus kyttäysjahdista on 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. Saaristomarkkinoiden aikaan (20.8.) johtokunta esittää, ettei
metsästystä harjoiteta Hevossaaren vesialueella ollenkaan.
iii. 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 § Päätettiin että ajokokeiden järjestämisestä seuran metsästysalueella johtokunta tekee
tarvittaessa päätökset.
8 § Muita asioita oli
a. Johtokunta tulostaa maanomistajien listan jahtimajalle lihanjakoa varten ennen jahtia
b. Polttopuita lahtimajalle tehdään talkoilla 24.9. lauantaina
c. Jyrkilän Arkkolle annettiin lupa ottaa vanhoja kattopeltejä lahtimajalta
d. Tíedotettavaa oli:
i. Liikkuvan hirven ampumakilpailu Heinlahdessa 28.8. klo 09.00 alkaen
ii. Kylien välinen haulikkokilpailu Ahvion radalla 10.9. klo 10.00 alkaen
iii. RHY sporting Trap 73 radalla 13.8. klo 09.00 alkaen ja harjoitukset
edellisenä päivänä perjantai-iltana
iv. Heinlahdessa hirvenjuoksu/kävely 17.8. klo 18.00 alkaen
v. Tuomas Hjelm saavutti pronssia SM Trapissä
e. Hirvestyksessä on käytettävissä ainakin Otto ja Osku ja ehkä Arin koira

9 § Kokouksen päättäminen tapahtui puheenjohtajan toimesta 19:38

Ari Luoma
Puheenjohtaja
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