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SYYSKOKOUS
Aika

10.9.2016 klo 17.00 – 18.00

Paikka

Hirvitalli, Petäjäinen

Läsnä

Jorma Tourunen , pj.
Tuomas Suominen
Eero Suominen
Juha Vaarala
Markku Siekkinen
Eero Jussilainen

Pekka Miettunen
Ari Putaansuu
Pekka Hemminki
Pentti Ruotsalainen
Juha Suomalainen
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 2.9.2016 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. 2016-2017:
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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Hirvenmetsästys
Päätettiin, että lihaosuuden saamisen edellytyksenä oleva metsästyskertasääntö (jokainen hirviporukkaan kuuluva käy vähintään 4 kertaa metsällä jahtikauden aikana), ei ole
voimassa jahtikaudella 2016 . Lihanjakoon kuulumisen ehtona on edelleen, että jos hirviporukkaan aikovalla metsästäjällä ei ole ennen jahtikauden alkamista voimassa olevaa
ammuntakoetodistusta, niin hän ei ole mukana lihanjaossa.
Jahti alkaa la 24.9.2016 klo 7.00, jolloin kokoonnutaan Jaatilan pallokentälle.
Luvat 2016
4 aikuista, 4 vasaa, metsästäjiä 27, kaikki osallistuvat lihanjakoon.
Päätettiin hirvilupien jaosta ja kustannuksista seuraavaa:
Hirvilupien jako
Seuralle osoitetaan 1 aikuinen hirvi, joka menee peijaishirveksi. Seuran puheenjohtaja ja
metsästyksenjohtaja valitsevat seuralle tulevan hirven parhaaksi katsomallaan tavalla.
Seuralle menee myös viimeiseksi kaadettu vasa, joka myydään.
Metsästäjille jaetaan 3 aikuista hirveä ja 3 vasaa. Jaon periaatteena on, että aikuinen hirvi jaetaan kuuteen osaan ja vasa kolmeen osaan. Jaossa noudatetaan samoja sääntöjä
kuin aikaisempinakin vuosina.
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. Alustavien laskelmien mukaan maksu on n. 40 euroa, jos kaikki hirvet kaadetaan.
Tänä vuonna ne, jotka ovat oikeutettuja lihanjakoon maksavat hirven kaatolupiin liittyvän
maksun toteutuneen jaon mukaisesti saamallaan laskulla joulukuun lopulla. Maksun maksamatta jättämisestä viitataan seuran sääntöihin. Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti
maksuun lisätään talkoomaksu 20 e, jonka maksaminen on vapaaehtoista.
Ampujaluettelo on ajan tasalla ja kaikkien viimeisimmän ampumakokeen suorituspäivä
päivitetty.
7
Talkooasiat
Talkootuntivelvoitteet ovat vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti entisellään eli v. 2016
talkoovelvoitteet on poistettu hirviporukkalaisilta kokonaan. Vapaaehtoisen talkoomaksun,
20 e, voi jokainen hirviporukkalainen maksaa hirvilupamaksun yhteydessä.
8
Metsästyssääntöjen hyväksyminen
Tarkistettiin metsästyssäännöt. Metsästyssäännöt hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Säännöt päivitetään vuodelle 2016 ja metsästyksenjohtaja jakaa ne kaikille hirviporukkalaisille jahdin alkaessa. Säännöt päivitetään myös nettisivuille.
Muistutettiin, että hirviporukkalaiset noudattaisivat malttia ja harkintaa sekä yhteisesti sovittuja sääntöjä hirvenmetsästyksessä. Hirvien kaadossa noudatetaan tapaa, että metsästäjä kaataa 1 hirven/päivä.
Jaossa noudatetaan samoja sääntöjä kuin aikaisempinakin vuosina, mm. ampuja on aina
mukana jaolla.
Päätettiin pidättäytyä peltometsästyksestä jahtikauden aloituspäivänä. Sunnuntaina pellolle voi mennä. Pellolta ammutaan vain vasoja.
Muistutettiin, että Leipeentien eteläpuolella ei käytetä koiria kahteen viikkoon ennen jahdin
alkua.
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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 ja Ari Putaansuu.
Metsähallitus on ottanut käyttöön hirviasioissa netin kautta käytettävän Oma riista –
sovelluksen. Juha Suomalainen on ilmoittanut kaikki hirviporukkalaiset seuraan Oma riista –sovelluksessa. Hän pyysi, että kaikki hirviporukkalaiset tai ainakin kaikki varajohtajat
käyvät hyväksymässä kutsun seuraan Oma riista -sovelluksessa omilla tunnuksillaan. Juha Suomalainen on myös laittanut seuran metsästysalueet Oma riista –sovellukseen.
Juha Suomalainen on Oma riista –sovelluksen pääkäyttäjä, varalla Tuomas Suominen.
Kaadot ilmoitetaan ensisijaisesti metsästyksenjohtaja Juha Suomalaiselle. Hän tai varalla
Tuomas Suominen vie ne Oma riista –sovellukseen. Myöhemmin todennäköisesti jokainen metsästäjä ilmoittaa kaatonsa sinne sitten itse.
Vielä ensi vuonna hirviluvat haetaan entiseen tapaan, mutta v. 2018 hakumenettelykin
muuttuu Oma riista –sovelluksessa tapahtuvaksi.
Lopuksi uusi metsästyksenjohtaja tähdensi sitä, että metsästyksenjohtajalle kuuluvat tietyt
tehtävät, mutta varsinaista hirvien metsästystä johtaa se tai ne, jotka sen paikalla olijoista
parhaiten osaavat.
10
Hirvipeijaisten järjestäminen
Päätettiin, että hirvipeijaiset järjestetään entiseen tapaan johtokunnan esityksen mukaisesti. Pitopaikaksi pyritään saamaan Ruikan Erän toimitalo ja peijaiset pyritään järjestämään marraskuun loppupuolella, jos toimitalo on käyttökunnossa, muutoin odotamme
toimitalon remontin valmistumista. Johtokunta valmistelee ja huolehtii peijaisten järjestelyistä. Keskusteltiin pakastimien kunnosta ja mahdollisesta uusimisesta.
11
Jäsenasiat
Todettiin, että seuraan on hyväksytty yksi uusi jäsen.
12
Jaostojen asiat
Rakennusjaoston vetäjä tiedotti, että talkoot ovat 15.9. Valmistellaan hirvitalli kuntoon jahtikautta varten ja viimeistellään tornin siirto. Betonisilta on korjattu ja Vareslammen laituri
uusittu.
Todettiin, että uusi metsästyksenjohtaja on myös riistanhoitojaoston vetäjä.
13
Muut asiat
Seuran mönkijällä tiellä ajettaessa tulee käyttää kypärää. Kaikilla kypärää ei ole. Jorma
Tourunen lupasi lainata seuralle kypärän ”mönkijämiehen” käyttöön jahtikaudeksi.
Keskusteltiin mahdollisesta uudesta riistapellosta.
Lopuksi sovittiin, että hirvenmetsästyksen yhteydessä ammuttu karhu kuuluu ampujalle.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
Vakuudeksi

Juha Suomalainen
puheenjohtaja

Ritva Tourunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

Tuomas Suominen

Eero Suominen
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