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Raimo Luukkainen/sihteeri
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HIRVIKOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

23.9.2011, klo 18:35
Metsästysmaja
25 jäsentä

1§

Seuran puheenjohtaja Raimo Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti seuran jäsenet
tervetulleiksi kokoukseen. Sekä onnitteli seuran puolesta Erkki Luomaa, joka täyttää
huomenna 60 vuotta. Seuran metsästysmailla on ollut 4 riistakameraa ja niillä on saatu
runsaasti kuvia ja vidoita hirvistä ja peuroista.

2§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin jahtipäällikkö Pasi Pirinen ja sihteeriksi Raimo
Luukkainen.

3§

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Esityslista hyväksyttiin

5§

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Westman ja Tuomas Aaltonen, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6§

Tarkastettiin hirvijahtiin osallistuvien lupapaperit ja kerättiin jahtimaksu, Loput jahtiin
osallistuvat pyssymiehet näyttävät paperinsa ennen jahtia ja maksavat
riistanhoitovelvoitemaksu ennen jahtia 40€.

7§

Jahtipäällikkö Pasi Pirinen kävi läpi jahdin käytännön järjestelyt.
Hirvijahti toteutetaan lauantaina ajomiehillä ja sunnuntaina koirilla. Koiria on
käytettävissä seuraavasti: Osku (Jukka), Rambo (Ari) ja Otto (Tage).
Haavoittuneen eläimen perään lähtevä koira ja miehet sovitaan tapauskohtaisesti.
Anders Aaltosen koiraa käytetään ensisijaisesti, mikäli verijälki löytyy. Peuraa
voidaan ampua ajomiesketjusta.
Periaate 1: yksi iso hirvi yhdestä ajosta, mutta 2 vasaa voi ampua yhdestä ajosta, jos
luvat sen sallivat. Tästä asiasta suoritettiin äänestys 13 puolesta ja paikalla 25 jäsentä.
Eli yhden paukun jälkeen ei isoa enää ammuta samasta vedosta.
Periaate 2: 2 isosta luvasta ammutaan vain yksi lehmä, mutta voidaan ampua 2 sonnia,
kutenkin edellisen periaatteen 1 mukaisesti.
Peuran, kauriin ja villisian, joita voidaan ajomiesjahdissa myös ampua, jälkeen saa
ampua myös hirveä kun jahtipäällikkö antaa luvan.

II
Autoja pyritään käyttämään mahdollisimman vähän. Pyssymiehet ja ajomiehet viedään
mahdollisimman vähällä ajoliikenteellä. Ensiapulaukku löytyy lahtivajalta. Seurueessa
on useita EA-taitoisia.
Passipaikat pyssymiehille arvotaan. Jahtipäälliköt arpoo koirien alueet. Kaikki 3
koiraa metsään samaan aikaan.
VHF puhelimia käytetään viestintääa, kanavana 3
8§

Jahtipäällikkö kertasi lupa-asiat ja kiintiömäärät. Myllykylän Erällä lupia on 2+2.
Lisälupia saa soittamalla 2+1 tai 1+1, kunhan isot ovat kaadettuna. Jahtipäälliköt ja
johtokunta yhdessä päättää, mikäli lisälupia tilataan. Peurajahti suoritetaan sovitun
mukaisesti ja vahvistetut maksut ovat 20 € iso ja 10 € vasa. Hirvilupia koko Pyhtäällä
on 21+14 ja pankissa 24 + 16. Peuralupia on koko Pyhtäällä 11+ 8. Ilmoitus
jahtipäällikölle heti kaadon jälkeen.

9§

Jahtipäällikkö kertasi turvallisuus asiat liittyen hirvi- ja peurajahtiin:
- 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. Maantiellä käveltäessä ase lataamattomana ja
suojuksessa.
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 – ei 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.
-

III
10§

Passipaikat kunnostetaan sovitusti ja tänä vuonna pidetään 6 passilinjaa. 1. Tervakallio
(Veikko) 2. Rainikko (Vesa) 3. Markuskorpi (Tapio) 4. Vanhasähkölinja (Matti), 5.
Majantie (Erkki) ja 6. Kantosuonkallio (Jukka). Jahtipäällikkö voi määrätä
ylimääräisiä passipaikkoja esim. koirajahdissa ja silloin kun ampujia on enemmän kuin
merkityt 15 paikkaa. Passipaikat tullaan merkitsemään karttaan, joita tulostetaan
ilmoitustauluille sekä kotisivuille nähtäväksi ja tulostettavaksi. Passilava viedään
sopivalle paikalle.

11§

Jahtipäällikkö kertasi jahtiaikataulun. Jahti aloitetaan sovitun mukaisesti 15.10. klo
7.30 jahtimajalta. 2 viikonloppua jahtia, 29.-30.10 vapaa, sitten jahtia paitsi isäinpäivä
viikonloppu vapaata.

12§

Saaliin kuljetus tapahtuu perinteisesti pulkalla, autolla ja/tai mönkijällä tai mies
voimin. Kaadolla varmistetaan ettei kenelläkään ole panoksia piipussa.

13§

Lahtimajan tarvikkeet vesi, polttopuut, puukot ja moottorisaha. Oletuksena, että
maanantaina kello 09.00 on lihan jako mikäli viikonloppuna on kaatunut hirviä.
Lisäksi keskusteltiin luusahan hankinnasta ja Ari lupasi toimittaa vaa’an lihan
punnitusta varten.

14§

Havaintokortin täytöstä vastaa Tuomas Laitinen. Saalisilmoituksen kirjaa Ari Luoma.
Kaatopaikasta täytyy kirjata koodrinaatit.

15§

Hirvisopasta päätetään jahdin aikana.

16§

Muita asioita ei ollut.

17§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44

__________________________
Pasi Pirinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjantarkastajat:

______________________
Matti Westman

______________________
Tuomas Aaltonen

