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1 § Seuran johtokunnan puheenjohtaja R Luukkainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet 

tervetulleiksi kesäkokoukseen seuran metsästysmajalla.  

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin R Luukkainen ja sihteeriksi T Laitinen 
 

3 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

5 § Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi R Drockila ja J Hernejärvi, jotka tarvittaessa toimivat 

ääntenlaskijoina 

6 § Kesäkokous päätti johtokunnan esityksen mukaisesti seuraavaa metsästyssäännöiksi (seuran 

säännöt §19) ja metsästyskäytännöiksi. 

1. Hirvijahti 

a. Metsästysrajoitukset RHY suositusten mukaisesti. 

b. Jahtipäällikön ja varapäälliköiden valinta: jahtipäälliköksi valittiin A Aaltonen ja 1. 

vara P Westman 2. vara T Hjelm ja ajomiesten päälliköksi M-M Orrela. 

Jahtipäälliköiden kausi jatkuu seuraavaan kesäkokoukseen. 

c. Hirvimetsästyksen aloitusajankohdaksi päätettiin 10.10. klo 7.00 lahtimajalla. 

d. Jahtipäällikön tiedostustilaisuuden ajankohdaksi päätettiin 25.9. klo 18.00 majalla. 

e. Riistanhoitovelvoitemaksuksi päätettiin 50 € budjetin mukaisesti. 

f. Ampumaharjoitus pidetään keskiviikkona 9.9. klo 16.00 alkaen Hirvikosken radalla. 

g. Passipaikkojen kunnostustalkoot päätettiin pidettäväksi 26.9. alkaen klo 09.00 

kokoontuminen maitolavalla. 

h. Hirvenlihan paloittelusta ehdotetaan, että lihat jaettaisiin sunnuntaina heti jahdin 

päätyttyä, tarvittaessa maanantai varalla. 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 lihasopan muodossa. 

Maanomistajille lähetetään henkilökohtainen kutsu sopasta. Paloitteluun tarvitaan 

väkeä auttamaan. 

i. Lisälupakäytäntö on, että johtokunta yhdessä jahtipäälliköiden kanssa päättää 

mahdollisista lisäluvista ja lupien muuttamisesta kuitenkin noudattaen RHY tekemiä 

päätöksiä ja suosituksia. Jos RHY:llä on vielä lisälupien jakamisen jälkeen lupia 

jäljellä, niin Myllykylä Erä on valmis järjestämään yhteisjahdin Seuran 

metsästysalueella hirvikannan niin salliessa. 

 



 

 

 

 
 

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. 

b. Peuranmetsästyksen aloitukseksi päätettiin 26.9. 

c. Lupamaksut 20 € aikuinen ja 10 € vasa 

d. Lihanjakokäytännöiksi päätettiin, että 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. Yhteisjahdin ja kyttäysjahdin käytäntö on, että ilmoitus kyttäysjahdista 

jahtipäällikölle ennen jahtia, ja kaadosta välittömästi ilmoitus jahtipäällikölle. 

Jahtipäällikkö päättää yhteisjahtien käytännöistä metsästyskauden aikana. 

Kyttäystornille vain yksi varaus kerrallaan.  

f. Vain Iso Torni ja sen ruokintapaikka ovat jahtipäällikön valvonnassa. Tämä koskee 

myös muuta riistaa. Muiden kyttäyspaikkojen osalta niistä vastaa ruokintapaikan 

ylläpitäjä, jonka kanssa tulee sopia kyttäysvuoroista. Tämä ei poista sitä vastuuta, että 

kaikkien luvallisten saaliiden metsästyksestä tulee ilmoittaa lisäksi jahtipäällikölle. 
 

3. Muu riista 

a. Metsästysrajoituksiksi ja -huomautuksiksi päätettiin, että: 

a.i. Seura suosittaa teeri- ja metsonaaraiden rauhoittamista seuran mailla ja seuran 

kotisivuilla olevan kartan mukaisesti sorsastuksen rajoittamista Hevossaaren 

lähellä. 

a.ii. Oma riista-palveluun ilmoitukset määrätyistä riistaeläimistä  

a.iii. Haavoittuneesta villisiasta ilmoitus poliisille metsästysasetus § 40 

b. Vieraspäiväkäytännön osalta päätettiin, että vieraspäivämaksu on 10 €. Villisian 

kyttäyksessä 20 €. Villisian kaatomaksu vieraalta on sata euroa per villisika. Villisian 

kyttäyksessä isännällä voi olla vain yksi vieras kerrallaan ja isännän tulee olla mukana 

jahdissa, he voivat olla eri torneissa. Vieraslupaa varten tekstiviesti lähetetään seuran 

sihteerille ja maksu seuran tilille ennen metsästyspäivää. Kaatomaksut maksetaan 

viimeistään viikon kuluessa kaadosta. Isäntä vastaa, että vierasmaksut tulee 

hoidetuksi. Vain pienpetoja metsästettäessä ei tarvitse lunastaa vieraslupaa. 

c. Yhteismetsästyksien osalta pyritään järjestämään yhteisjahteja pienpeto, jänis, kauris, 

lintu ja villisikametsästystä. Tarkemmat ajat ja käytännöt sovitaan kauden aikana ja 

näistä tiedotetaan kotisivuilla. Osallistutaan yhteislupajahtiin muiden seurojen kanssa 

suurpetojahdeissa. Jahtipäällikkö vastaa villisika- ja suurpetojahtien käytännöistä.  
 

7 § Muut asiat 

1. Koirakokeet 

a. 19.09.2020 Ruukin KV hirvenhaukku kilpailut, lupa myönnetty 

b. 03.10.2020 Pyhtään RHY hirvenhaukkumestaruuskilpailu, lupa myönnetty 

2. Hirvisoppa Marras-joulukuussa. Sovitaan jahdin aikana. Vuosijuhla 28.11.2020 

Bakkanaalissa, jos Koronatilanne sen sallii. Pikkujouluja ei järjestetä tänä vuonna. 

3. Talkoot: 

a. Metsästysmajantien kunnostus ja polttopuut liiteriin syksyn aikana. 

b. Metsästys/kilpailutapahtumat 2020–2021   

b.i. Eräpolkukilpailu 6.8. ja talkoot 5.8. 

b.ii. RHY haulikkokisat 15.9. Trap-73 radalla 



 

 

 

b.iii. Seuran haulikkokilpailut ilmoitetaan myöhemmin 

b.iv. Seurojen välinen haulikkokilpailu 5.9. Hirvikoskella, varmistetaan. 

b.v. Kymi-Karhula ja Pyhtää RHY liikkuvan hirven ammunta 30.8. klo 9-11, 

Ylänummi   

c. Vieraiden oikeudesta osallistua yhteishirvijahtiin tulevaisuudessa keskusteltiin 

vilkkaasti yleisesti. Johtokunta jatkaa asian selvittelyä lisää ja tekee tarvittaessa 

ehdotuksen kokoukselle tulevina vuosina. 
 

8 § Kokouksen päättäminen tapahtui puheenjohtajan toimesta kello 18.49 
 

 

 

 

Kokouksen puheenjohtaja 
 

 

 

 

 __________________ 

 R Luukkainen 
 

 

 

 

 Pöytäkirjantarkastajat: 
 

 

 

 ___________________  _____________________ 

 R Drockila   J Hernejärvi 
 

 


