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HIRVIELÄINMETSÄSTYSKOKOUS
Paikka: Eräperko
Aika: 1.8.2019 klo
Läsnä: 36 yhdistyksen jäsentä

1§

Kokouksen avaus
Kimmo Niemelä avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2§

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Niemelä ja
sihteeriksi Seppo Yliheljo. pöytäkirjan tarkastajat Hannula Tapio ja Heikki
Salli.

.
3§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousilmoitus on ollut
Lauttakylä- lehdessä 24.7.2019.

4§

Hirvijahti
Seuralla anottu 11 lupaa joilla voidaan metsästää enintään 8 isoa hirveä ja 6
vasaa.
Hirvijahtiin osallistuu 12 henkilöä lihaosuudella (liite 1§1).
Lihaosuuden voi puolittaa.
Näistä muodostetaan 2 porukkaa.
Jakoporukat saavat 2 hirveä hintaan 500€.
Ensimmäinen vasa menee ampumaradan vuokrasta.
Vasan mahdollinen myyntihinta 750 € ja ison 1400€.
Syyskuun aikana hirven voi ampua valtatie kahdentoista läheisyydestä pellolta
jahtipäällikön luvalla.
.

5§

Peurajahti alkaa 1.9.2019 vahtimalla. Valtatie kahdentoista viereisiltä pelloilta
metsästetään tehostetusti syyskuun ajan. Jahtipäällikkö jakaa tarvittaessa
metsästäjille passit. Ammutut peurat voi ampuja tai seuran jäsen ostaa
itselleen sovitulla hinnalla muuten seura myy ne eteenpäin. Ampuja huolehtii
eläimen teurastuksen ohjeen mukaisesti ja kuljetuksen kontille.
Viralliset peuraluvat eivät ole vielä tulleet. Syyskuun lopulla pidetään kokous
jossa myydään loput luvat. Peurajahti toteutetaan pääosin kyttäysjahtina.
Jahtiin osallistuu henkilöä. Eräperkon lämmitykseen osallistuvat saavat
peuranvasan hintaan 0€.
Mikäli ei halua osallistua lämmittämiseen hinta vasasta 40€.

Päätettiin, että naaraan hinta on 70 euroa ja uroksen 100€.
Myyntipeurat käsitellään johtokunnan kokouksessa.
Jahtivieraan metsästysmaksu 20€ vuorokausi tai 50€ viikonloppu.
Seuran ulkopuolisille jahtimaksut vasa 150€ iso 300€ jos 6-9 piikiä niin +50€
10 tai enemmän +100€.
Peurajahtiin osallistujat ovat liitteellä 1§ 2

6§

Kaurisjahti vapaata.
Kaatoilmoitus tehtävä.

7§

Metsästyksenjohtajien valinta.
Metsästyksenjohtajaksi valittiin Heikkinen Markku varajohtajaksi Niemelä
Kimmo. Muiksi varajohtajiksi valittiin Matti Aarinen, Mikko Intonen, Mikko
Kivioja, Markus Virtanen ja Jyri Mäkiranta.

8§

Hirvijahti alkaa virallisesti vahtimalla pellolla 1.9.
Varsinaiset jahtipäivät lauantai ja sunnuntai sekä jahtipäällikön
päätöksellä esim. keskiviikko.
Hirvikoirankoulutus tapahtuu jahtiaikana seuran puheenjohtajan tai
jahtipäällikön luvalla. Koskee kaikkia seuran jäseniä. Hirvenvasajahti on
mahdollista myös kyttäysjahtina, ilmoitus jahtipäällikölle.
Talkoovelvoite hirvi ja peurajahtiin osallistuville.

9§

Muut asiat
24.8 2019 kello 12.00 järjestetään perinteinen hirviporukoiden välinen
ampumakisa Honkamäessä.
Hirvijahdin alkamisaika ilmoitetaan myöhemmin jahtipäälliköiden toimesta.
26.9.torstaina klo 19.00 päätetään loppujen peuralupien kohtalosta.

10 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.

___________________________
Tapio Hannula

LIITTEET
Liite 1

hirvieläinjahteihin ilmoittautuneet

_______________________
Heikki Salli

