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SYYSKOKOUS
Aika

12.8.2018 klo 17.00 – 17.45

Paikka

Hirvitalli, Petäjäinen

Läsnä

Juha Suomalainen, pj
Jorma Tourunen
Pekka Hemminki
Juha Lappeteläinen
Harri Siekkinen
Eero Suominen
Tuomas Suominen

Pekka Miettunen
Jouni Portaankorva
Arvo Tikkala
Markku Rytkönen
Markku Siekkinen
Ari Putaansuu
Ritva Tourunen, siht.

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 Suominen.
3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu on julkaistu viikkoa ennen kokousta Lapin Kansassa 4.8.2018 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. 2018-2019:
Metsäkanalintujen metsästysaika seuran alueella tapahtuu yleisesti noudatettavan metsästysajan puitteissa. Metsäkanalintujen osalta johtokunta rajoittaa metsästettävien lintujen
määräksi kaksi metsäkanalintua yhtä metsästäjää 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
Päätettiin, että lihaosuuden saamisen edellytyksenä oleva metsästyskertasääntö (jokainen hirviporukkaan kuuluva käy vähintään 4 kertaa metsällä jahtikauden aikana), ei ole
voimassa jahtikaudella 2018. Lihanjakoon kuulumisen ehtona on edelleen, että jos hirviporukkaan aikovalla metsästäjällä ei ole ennen jahtikauden alkamista voimassa olevaa
ammuntakoetodistusta, niin hän ei ole mukana lihanjaossa.
Metsästysaika on
1.9. – 20.9.2018 ja 13.10.2018 – 15.1.2019. (1.1.-15.1.2019 ilman koiraa)
Sovittiin, että jahtiin voi mennä 1.9.-20.9, mutta tällöin kaadetulle aikuiselle hirvelle tulee
olla jo etukäteen sovittuna jakoporukka (4 jakajaa). Tänä aikana kaadetun vasan saa ampuja yksin. Varsinainen seuruejahti aloitetaan 13.10.2018 (klo 7.00 Jaatilan pallokenttä).
Muista metsästykseen liittyvistä asioista päätetään aloituksessa.
Luvat 2018
11 aikuista, 8 vasaa, metsästäjiä 29, kaikki osallistuvat lihanjakoon.
Päätettiin hirvilupien jaosta ja kustannuksista seuraavaa:
Hirvilupien jako
Seuralle osoitetaan johtokunnan esityksen mukaisesti 1 aikuinen hirvi, mikä menee peijaishirveksi. Seuran puheenjohtaja ja metsästyksenjohtaja valitsevat seuralle tulevan hirven parhaaksi katsomallaan tavalla. Seuralle menee myös 2 vasaa, jotka myydään tarjousten perusteella.
Metsästäjille jaetaan 10 aikuista hirveä ja 6 vasaa. Jaon periaatteena on, että aikuinen
hirvi jaetaan neljään osaan ja vasa kahteen osaan, kunnes kaikki ovat saaneet lihaosuutensa. Sen jälkeen pyritään kaatamaan seuralle osoitetut 2 vasaa. Tämän jälkeen kierros
alkaa uudelleen siten, että kaadetut eläimet jaetaan metsällä olevien kesken em. jaon
mukaisesti yksi lisäosuus metsästäjää kohti. Poikkeuksena siis ajalla 1.9.-20.9.2018 kaadetun vasan jakaa ampuja yksin.
Mainittakoon, että seuran sääntöjen mukaan johtokunta voi jahtikauden aikana hirviporukkaa kuulemalla ja yhteisesti sopimalla muuttaa näitä jakoperusteita tarpeen niin vaatiessa.
Kustannusten jako
Seura maksaa omat lupansa. Metsästäjät maksavat kustannukset tasan pääluvun mukaisesti. Tänä vuonna ne, jotka ovat oikeutettuja lihanjakoon maksavat hirven kaatolupiin liittyvän maksun toteutuneen jaon mukaisesti saamallaan laskulla. Maksun maksamatta jättämisestä viitataan seuran sääntöihin. Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti maksuun
lisätään talkoomaksu 20 e, jonka maksaminen on vapaaehtoista.
Yhteishaun vetäjä
Yhteishaun vetäjäksi on vuorossa Petäjäisen Pyytömiesten edustaja 3 vuodeksi. Valittiin
yhteishaun vetäjäksi Pekka Miettunen.
7
Talkooasiat
Talkootuntivelvoitteet ovat vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti entisellään eli v. 2018
talkoovelvoitteet on poistettu hirviporukkalaisilta kokonaan. Vapaaehtoisen talkoomaksun,
20 e, voi jokainen hirviporukkalainen maksaa hirvilupamaksun yhteydessä.
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Metsästyssääntöjen hyväksyminen
Käsiteltiin metsästyssääntöjä ja metsästyksenjohtaja esitti sääntöihin muutamia muutoksia, jotka hyväksyttiin. Metsästyksenjohtaja päivittää säännöt vuodelle 2018 ja jakaa ne
kaikille hirviporukkalaisille jahdin alkaessa. Säännöt päivitetään myös nettisivuille.
Muistutettiin, että hirviporukkalaiset noudattaisivat malttia ja harkintaa sekä yhteisesti sovittuja sääntöjä hirvenmetsästyksessä. Jaossa noudatetaan samoja sääntöjä kuin aikaisempinakin vuosina, mm. ampuja on aina mukana jaolla, ellei ole jo lihaosuuttaan saanut.
9
Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta
Seuran hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Juha Suomalainen.
Varajohtajia ovat: Tuomas Suominen, Jorma Tourunen, Pekka Miettunen, Juha Vaarala,
Markku Rytkönen, Juha Lappeteläinen, Markku Siekkinen, Arvo Tikkala, Ari Putaansuu ja
Harri Siekkinen.
10
Hirvipeijaisten järjestäminen
Päätettiin, että hirvipeijaiset järjestetään entiseen tapaan johtokunnan esityksen mukaisesti. Pitopaikaksi pyritään saamaan Ruikan Erän toimitalo ja peijaiset pyritään järjestämään joulukuussa. Johtokunta valmistelee ja huolehtii peijaisten järjestelyistä.
11
Jäsenasiat
Todettiin, että johtokunta oli kokouksessaan hyväksynyt seuraan yhden uuden jäsenen.
12
Jaostojen asiat
Ampumajaosto järjestää ampumaradalla niittotalkoot. Sovittiin, että molempien ampumakoepäivien (25. ja 26.8.18) päätteeksi seuran jäsenet voivat kohdistaa aseensa.
Rakennusjaoston tehtäväksi päätettiin antaa metsästystauon aikana uusien hirvitornien
rakentaminen. Valmistellaan myös hirvitalli kuntoon jahtikautta varten. Jokainen torneissa
kävijä velvoitettiin tarkistamaan ja kertomaan torneissa mahdollisesti olevista vioista ja
puutteista rakennusjaoston vetäjälle korjaustoimenpiteitä varten.
Kalastusjaostolle on esitetty Vareslammen kämpän portaiden uusimista.
13
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
14
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.
Vakuudeksi
Juha Suomalainen
puheenjohtaja

Ritva Tourunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.
Tuomas Suominen

Eero Suominen

