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SYYSKOKOUS 
 

Aika  18.8.2013 klo 17.30 – 18.05 

 

Paikka  Hirvitalli, Petäjäinen 

 

Läsnä  Juha Suomalainen, pj.  Pentti Kela 

  Jorma Tourunen  Tuomas Suominen 

Markku Siekkinen  Eero Suominen 

  Arvo Tikkala   Eero Jussilainen 

  Pekka Hemminki  Ari Putaansuu 

  Markku Rytkönen  Martti Tiuraniemi 

  Juha Vaarala   Ritva Tourunen, siht 

  Juha Lappeteläinen     

  

1  

Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Jorma Tourunen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 

tervetulleiksi kokoukseen.  

2  

Kokousvirkailijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Suomalainen ja sihteeriksi Ritva 

Tourunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas 

Suominen ja Eero Jussilainen. 

3  

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. 

Kokouskutsu on julkaistu viikkoa ennen kokousta Lapin Kansassa 

10.8.2013 sekä seuran nettisivuilla. 

4  

Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5  

Metsästysrajoitukset, -rauhoitukset ja/tai -suositukset  

Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti metsästysrajoitukset,  

– rauhoitukset ja – suositukset v. 2013-2014: 

 

Metsäkanalintujen metsästysaika seuran alueella tapahtuu yleisesti nouda-

tettavan metsästysajan puitteissa. Metsäkanalintujen osalta johtokunta ra-

joittaa metsästettävien lintujen määräksi kaksi metsäkanalintua yhtä metsäs-

täjää kohti. Ulkopuolisia metsästäjiä ei seuran maille voi tuoda lintujahtiin 

kuin puheenjohtajan poikkeusluvalla. Seuran jäsenet voivat tuoda vieraita 

jänisjahtiin seuran maille kohtuullisessa määrin. Kauriita ei seuran mailla 

metsästetä. 
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6  

Hirvenmetsästys  

Luvat 2013 

3 aikuista, 2 vasaa, metsästäjiä 24, kaikki osallistuvat lihanjakoon.  

 

Päätettiin hirvilupien jaosta ja kustannuksista seuraavaa: 

 

Hirvilupien jako 

Seuralle osoitetaan 1 aikuinen hirvi, joka menee peijaishirveksi. Peijaishirvi 

otetaan seuralle ensimmäisenä. Lisäksi seuralle menee 2 vasaa, jotka myy-

dään kokonaisena tarjousten perusteella. Ilmoitukset laitetaan lehteen ja 

nettiin ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on 27.9.2013. Johtokunta ottaa oi-

keuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Seuran puheenjohtaja ja metsästyk-

senjohtaja valitsevat seuralle tulevat hirvet parhaaksi katsomallaan tavalla.  

 

Metsästäjille jaetaan 2 aikuista hirveä. Jaon periaatteena on, että tehdään 

kaksi 12 hengen porukkaa, joista ensimmäisen hirven jakajiksi tulevat ne, 

jotka eivät viime vuonna saaneet lihaosuuttaan ja loput arvotaan tähän po-

rukkaan. Toiseen porukkaan tulevat loput hirviporukkalaiset. Muistutettiin, 

että hirviporukkalaiset noudattaisivat malttia ja harkintaa sekä yhteisesti 

sovittuja sääntöjä hirvenmetsästyksessä. 

 

  Kustannusten jako 

Seura maksaa omat lupansa. Metsästäjät maksavat kustannukset tasan 

pääluvun mukaisesti. Alustavien laskelmien mukaan maksu on n. 30 euroa, 

jos kaikki hirvet kaadetaan. Tänä vuonna ne, jotka ovat oikeutettuja lihan-

jakoon maksavat hirven kaatolupiin liittyvän maksun toteutuneen jaon mu-

kaisesti saamallaan laskulla joulukuun lopulla. Maksun maksamatta jättä-

misestä viitataan seuran sääntöihin. Vuosikokouksessa päätetyn mukai-

sesti maksuun lisätään talkoomaksu 20 e, jonka maksaminen on vapaaeh-

toista. 

 

Jahti alkaa la 28.9.2013 klo 7.00, jolloin kokoonnutaan Jaatilan pallokentälle.  

Kierrätettiin vielä ampujaluettelo, jonka paikalla olleet tarkistivat osaltaan ja 

tarvittaessa muuttivat viimeisimmän ampumakokeen suorituspäivänsä. 

7  

Talkooasiat Talkootuntivelvoitteet ovat vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti entisel-

lään eli talkoovelvoitteet on poistettu hirviporukkalaisilta kokonaan v. 2013. 

Vapaaehtoisen talkoomaksun, 20 e, voi jokainen hirviporukkalainen mak-

saa hirvilupamaksun yhteydessä. 

 

8 

Metsästyssääntöjen hyväksyminen 

Tarkistettiin metsästyssäännöt. Metsästyssäännöt hyväksyttiin esityksen 

mukaisesti sellaisenaan. Säännöt päivitetään vuodelle 2013 ja metsästyk-

senjohtaja jakaa ne kaikille hirviporukkalaisille jahdin alkaessa. Säännöt päi-

vitetään myös nettisivuille. 

 

 



PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY              PÖYTÄKIRJA  3 (3) 

 

 

 19.8.2013 

9  

Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta 

Seuran hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Jorma Tourunen.  

Varajohtajia ovat: Harri Siekkinen, Markku Siekkinen, Sari Alaruikka,  

Markku Rytkönen, Juha Vaarala, Tuomas Suominen, Pentti Ruotsalainen, 

Juha Lappeteläinen, Arvo Tikkala ja Ari Putaansuu. 

 

10  

Hirvipeijaisten järjestäminen 

Päätettiin, että hirvipeijaiset järjestetään entiseen tapaan johtokunnan esi-

tyksen mukaisesti. Pitopaikaksi pyritään saamaan Ruikan Erän toimitalo ja 

peijaiset pyritään pitämään marraskuun loppupuolella. Johtokunta valmiste-

lee ja huolehtii peijaisten järjestelyistä.  

 

11  

Jäsenasiat  Todettiin, että uusia jäsenhakemuksia ei seuralle ole tullut. 

  

12 

Jaostojen asiat  Jaostojen vetäjillä ei ollut esitettäviä asioita. Pekka Hemminki tiedotti, että 

tornitalkoot ovat 14.9. ja samalla valmistellaan hirvitalli kuntoon jahtikautta 

varten. 

 

13  

Muut asiat Johtokunta on myynyt vanhan mönkijän ja päättänyt ostaa tilalle uuden. 

Vareslammen tie on kunnostettu ja Vareslammen lukot on vaihdettu. Avai-

met Vareslammelle saa ensisijaisesti Seppo Reinikalta, vara-avaimet ovat 

Jorma Tourusella ja Tuomas Suomisella. 

 

14  

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05. 

 

Vakuudeksi 

 

 

Juha Suomalainen   Ritva Tourunen 

puheenjohtaja  sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun  

mukaiseksi. 

 

 

Tuomas Suominen  Eero Jussilainen  


