
SULKAVANKYLÄN METSÄSTYSSEURAN 

HIRVENMETSÄSTYKSEN VUOSIKOKOUS SEURAN 

MAJALLA 4.9.2022 KLO 19.00 

 

Pöytäkirja: 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS. 

    Kari Asunmaa avasi kokouksen klo 19:01, pidettiin hiljainen hetki edesmenneen  
     hirvimiehen Heimo Montin muistolle.  

2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA.  

     Puheenjohtajaksi valittiin Vesa Laitila ja sihteeriksi Ville Neste 

3. VALITAAN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA, JA KAKSI ÄÄNTEN 

LASKIJAA.     

     Leppälä Jyrki ja Laitila Hanna valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.  

4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 

     Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN. 

Esityslista hyväksyttiin, pienin muutoksin viimeinen kohta kokouksen päättäminen on 
numerojärjestyksessä kohta 21 ja kohtaan 7 lisätään että valitaan koiranohjaajille 
päällikkö.  

6. VALITAAN JAHTIPÄÄLLIKKÖ VUODEN 2022 HIRVIJAHTIIN. 

    Ville Neste valittiin jahtipäälliköksi. 

7. VALITAAN VARAJAHTIPÄÄLLIKKÖ JA RYHMÄNJOHTAJAT(4kpl).  

- Varajahtipäällikkö ja ryhmänjohtajat merkitään oma riistaan 

metsästyksenjohtajiksi jahtipäällikön lisäksi. Ryhmänjohtajan 

estyessä valitsee hän omasta ryhmästään tilalleen varamiehen.   

Varajahtipäällikkö Kari Asunmaa, ryhmänjohtajat: Pekka Perälä, Matti Jokinen, Jaakko 
Soini ja Janne Kontola. Koiranohjaajien päälliköksi valittiin Jukka Rintaopas. 

 

8. JAHTIIN LÄHTIJÄT JA LIHAOSUUDET.  

Jahtiin lähtijöitä 44 kpl. Lihaosuuksia 30 kpl. (Osallistuja- ja lihaosuuslista 

pöytäkirjan liitteeksi.)  

 

9. HARJOITUSAMMUNTA VELVOITE. 

Harjoitusammunnat 40 laukausta liikkuvaan hirveen ja työvuoro 

ampumaradalla.  

Harjoitusammuntavelvoitetta on vielä mahdollista täydentää seuran 

mestaruusammunnoissa 17.9.2022 klo 13-16 Alavuden ampumaradalla ja 

Sulkava-Länsipuoli haasteammunnassa 9.9.2022 klo 18:00 Länsimajalla. 

Myös Alavuden metsästysseuran harjoitusammuntoihin mahdollisuus 



osallistua ma 5.9, to 15.9, su 25.9, su 2.10, pe 7.10. Alavuden 

metsästysseuran harjoituksiin osallistuttaessa ennakkoilmoitus Keijo 

Lahdenmäelle, hän hoitaa kirjanpidon ammunnoista.  

Todettiin, että katsotaan ammuntasuoritteet lähempänä jahtiin lähtöä. Päätettiin toimia 
esityksen mukaan. 

 

 

 

10. AMPUMATORNIEN TEKO/ VIENTI MAASTOON. 

Esitys: Uusia torneja on tehty 30 kappaletta kesän aikana vapaaehtoisten 

hirvimiesten toimesta. Esitetään, että viedään ampumatornit maastoon 

ennen jahdin alkua. Jokaiselle ryhmänjohtajalle nimetään ryhmän 

vastuualue mihin hoitavat tarvittavat uudet ampumatornit / vaihdot sekä 

raivataan samalla ampumasektorit maastoon (lupa maanomistajalta). 

Niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet ampumatornien rakentamiseen 

on pidetty kirjaa ja he ovat vapautettu tornien maastoon viennistä. 

Tarvittaessa myös siirretään jo olemassa olevia ampumatorneja, mikäli 

tilanne maastossa sitä edellyttää.  

 

 

Ryhmän johtaja vastaa toteutuksesta. Jokaisen hirvimetsälle aseen kanssa 

osallistuvan tulee osallistua joko ampumatornien rakentamiseen, maastoon 

vientiin tai ampumasektorien raivaamiseen. 

Alueet: 

- Ikkalantie, rauniovuori, punkkerinmäki, mäkinesteen kytö ja ykspettu… 

- kammin-, haaviston-, syväjärven-, vääräjärventie, lakkikytö-saunakallio, 

veittilammintie,… 

- soukkalantie, koivulan nevatie, sepposen pala, haukkasalo, viitaahon 

suora, vennamontie… 

- sähkölinja, teitten välit, välkyn notko, puskan suora, näkötorni… 

 

Päätös: Ryhmänjohtajat ja päälliköt kokoustavat hirvikokouksen jälkeen ja katsovat mikä ryhmä hoitaa 
minkäkin passilinjan. Muutoin toimitaan esityslistan mukaan. 

 

- Keskustallaan ampumatornien teko mahdollisuuksista vuonna 2023 

 

 

 

11. LUPAMÄÄRÄT.  



Ilmoitus:  

- Lupamäärät kauden 2022 jahdissa: 7 aikuista 10 vasaa. Yht. 12 kpl. 

lupaa -Pankkilupia ei ole jaettu. Pankkiluvat ovat yhteisluvanhakijalla, 

josta lupia on mahdollista anoa marraskuun alkupuolen välipalaverissa 

hirvitilanteen niin salliessa. Pankkilupia yht. 12 kpl Alavus-Töysä rhy 

yhteislupa-alueella.    

- Uros/Naaras kaatosuhteessa pyritään 55% / 45% suhteeseen. 

Vasakaatomäärässä pyritään vähintään 61%.  

- Jäävän kannan tavoitteena on 3.0 per 1000ha.  

- Lähtötilanne lupia haettaessa luvanmyöntäjän riistakeskuksen mukaan 

on, että Po1 -hirvitalousalueella hirvitiheys talvehtivassa hirvikannassa 

on alle tämän asetetun 3.0 per 1000ha. tavoitteen, ja näillä alueilla on 

tarve hirvikannan pienelle kasvattamiselle. Riistakeskus vähensi Alavus-

Töysä rhy yhteislupa-alueellemme anotuista 119 hirviluvasta 24 

kappaletta ja myönsi yhteensä 95 hirvilupaa (perusluvat 83 kpl + pankki 

12 kpl.) yhteislupa-alueellemme. Yhteislupa-alueella päätettiin, että 

nämä riistakeskuksen vähentämät 24 hirvilupaa otetaan pois 

pankkiluvista, muutoin alkuperäinen kevään yhteislupakokouksessa 

laadittu hirvilupajako oltaisiin jouduttu tekemään kokonaan uusiksi.  

Toimitaan esityksen mukaisesti.   

 

12. PURKKIEN, MAKKARAN YMS TEETTÄMINEN 

      Esitetään, että ei tehdä lihapurkkia eikä makkaraa vähäisen 

      lupamäärän vuoksi. Päätettiin yksimielisesti jättää tekemättä. 

 

13. HIRVIPEIJAISET. 

      Esítys: Järjestetään hirvipeijaiset Jokivarren nuorisoseuralla   

      SU 20.11.2022. Päätös: Vahvistetaan päivämäärä ja vielä keittäjät. Korona tilanteen 

vuoksi voidaan joutua jättää pitämättä peijaiset. 

 

14. MAKSUT. 

Esityksiä: 

Lihaosuuden maksut 110€/lihaosuus. (jos tehd. lihapurkit / makkara 160€) 

Lahtivaja ja kylmälaite maksu 140€ 

Maksu maksettava 3.10.2022 mennessä hirvimiesten tilille.  

FI42 5007 3040 0011 47 



Lisäksi kerätään 30€ lihaosuudelta erilliseen kassaan ensimmäisenä 

jahtiaamuna ja nämä maksut käytetään lihanleikkaajien korvauksiin. 

Mahdolliset käyttämättömät lihanleikkuuvarat tilitetään hirvimiesten tilille. 

 

15. LIHANLEIKKAUS JA JAKO 

Esitys: Tehdään entiseen tapaan. Veikko Lahti vastaa lihanleikkuusta ja 

kutsuu tarvittavat henkilöt.  

- Korvaus leikkaajille 10€/h. Apulaisille päivä vastaa vapaaehtoista 

jahtipäivää. Päätös: Esityksen mukaan. 

- Kenellekään ei suoriteta erikoispalvelua. Päätös: Esityksen mukaan. 

- Kaikille sisäfilee. Päätös: Ei jaeta sisäfilettä erikseen, laitetaan yleiseen jakoon 

vähäisen lupamäärän vuoksi.  

- Lihanjaolle päästäkseen, lihaosuudelta pitää olla jahtipäivä-

osallistumismerkintä edeltävän vkl lauantailta ja sunnuntailta tai 

lihanleikkuu aputöillä hankittuja tms vapaapäiviä. Jos on saatu vähän hirviä 

voidaan siirtää lihanjakoa seuraavan viikonlopun yli. 

- Yksi jahtipäivä-osallistumismerkintä per lihaosuus per päivä.  

- Jahtipäivän tekeminen toisen lihaosuuden puolesta? Päätös: Ei voi tehdä 

toisen puolesta jahtipäiviä.  

- Jälkikäteen, lihanjaon jälkeen, ei voi korvata mahdollisesti puuttuvia 

jahtipäiviä. Johtajat pitää kirjaa jahtiin osallistujista. Päätös: Esityksen 

mukaan. 

- Lihanjakopäivä ja noutoaika ilmoitetaan whatsapp ryhmässä ja 

tekstiviestitse niille jotka eivät kuulu ko. whatsapp ryhmään. Päätös: 

Esityksen mukaan. 
 

Lihanleikkuupäivän jälkeen lahtivajan pesu ryhmittäin kiertävällä systeemillä, siten että 
pesuvuoro tulee kaikille tasapuolisesti. 

 

16. METSÄSTYSKÄYTÄNTÖ. 

Esitys: 

- Aloitetaan hirvijahti lauantaina 15.10.2022. Kokoontuminen klo 7.00  

seuran majalla Kalingissa. Päätös: Esityksen mukaan. 

- Jahdin ensimmäinen vkl: lauantai-maanantai (maanantai vapaaehtoinen) 

- Seuraavat viikonloput: lauantai–sunnuntai. Päätös: esityksen mukaan.  

-   Jahtiaamujen kokoontumiset metsästysmajalla ellei toisin määrätä 

 (Laajennettu piha metsästysmajalla= hyvin tilaa autoille, Aulavan 

 parkkipaikalla kokoontuminen kielletty!) Päätös: esityslistan mukaan. 



- Pääasiassa koirametsästys. Johtajat päättävät jos suoritetaan 

ajometsästystä. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Metsästystä jatketaan viikonloppuisin kunnes päätetään pitää taukoa, 

tai päätetään lopettaa jahti. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Jahdin lopettamisesta päättää metsästyksenjohtajat 

enemmistöpäätöksellä. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Jahdista voi olla yhden päivän poissa (la – su). Toisen päivän poissaolon 

voi korvata 50€ maksulla (ei enää kolmatta). Päätös: esityslistan mukaan. 

- Jahdin voi lopettaa kesken kauden, maksuja ei palauteta. Päätös: 

esityslistan mukaan. 

- Metsästyksen johtaja päättää koirien käytöstä. Koiranohjaajat 

tiedottavat missä kukin koira menee ja huolehtii että tarvittaessa on 

myös varakoira käytettävissä. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Jahdissa mukana olevat koirat pitää näkyä Trackerin 

paikannusohjelmassa Sulkavankylän metsästysseuran hirviryhmässä, 

jos ei näy niin silloin katsotaan, että suoritettu jahtipäivä ei 

metsästyspäivä. Myös kaikkien hirviporukan jäsenten joilla on Trackerin 

ohjelma tulee olla liittyneenä ryhmään. Passimiehillä oma paikannäyttö 

päällä passipaikalle mentäessä, passipaikalle. Paikallaan ollessa voi 

ottaa paikannäytön pois virran säästämiseksi. Koiranohjaajilla 

paikannäyttö myös oltava päällä aina kun liikutaan. Muistetaan, että ei 

lähdetä passipaikalta ilman johtajien lupaa vaikka koiran paikka 

nädäänkin. Koiranohjaajia ei jätetä yksin etsimään koiria päivän 

päätteeksi tai ohjaamaan maantielle liikennettä, ryhmänjohtajat määrää 

henkilöt koiran kiinni ottamiseksi. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Ammuttu hirvi on pistettävä ennen toisen ampumista. Lupaa toisen 

hirven ampumiseen ei kysellä. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Ei spekuloida hirvien mahdollisilla ikä- ja sukupuolirakenteilla. Päätös: 

esityslistan mukaan. 

- Ampumatilanteen jälkeen, HETI ilmoitus radiopuhelimella: MITÄ tuli, 

MISTÄ tuli, MITÄ ammuttiin (jäikö) ja MIHIN mahdollisesti jatkoivat! 

Päätös: esityslistan mukaan. 

- Armonlaukausta annettaessa on huomioitava, että koira ei ole liian 

lähellä. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Kaikki hirvimiehet ottaa narua mukaan koiran kytkemistä varten. Päätös: 

esityslistan mukaan. 

- Äänenvaimennin on sallittu metsästyksessä. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen ja alkoholin käyttö jahdissa 

kielletty. Päätös: esityslistan mukaan. 



- Ajometsästyksessä ajomies ei kanna asetta (ainoastaan johtajan luvalla) 

- Jokaisen on ehdottomasti toteltava johtajien määräyksiä. Päätös: 

esityslistan mukaan. 

- Passipaikalta ei poistuta ilman metsästyksenjohtajan / ryhmänjohtajan 

lupaa. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Jahtipäällikön ohjeiden vastaisesta väärän eläimen kaadosta tulee 100€ 

sakko ampujalle. Päätös: esityslistan mukaan. 

- Metsästyksenjohtajat ja ryhmänjohtajat päättävät yhteisesti 

mahdollisista muista rangaistuksista. 

Päätös: esityslistan mukaan. 

 

17. AJONEUVO KORVAUKSET. 

Esitys: Metsästyksenjohtajat päättävät mahdollisesti suoritettavista 

korvauksista. Paljon hirviä kuskanneet saavat korvauksen kuittia vastaan 

hirvien ajoon kuluneesta polttoaineesta. Huom. ajopäiväkirjan pito 

vaaditaan. Päätös: esityslistan mukaan. 

 

18. KAATOPALAT.  

Esitys: Viedään maanomistajille entiseen malliin. Paistia ja jauhelihaa noin 

4 kg. Niille jotka eivät ole vuokranneet maitansa metsästykselle viedään 

puolta pienempi kaatopala. Päätös: esityslistan mukaan. 

 

19.  Hirvijohtajien kokous 

      Esitys: Seuran majalla pe 7.10.2022 klo 18:00 ? Päätös: esityslistan mukaan. 

Mikäli estymisiä tulee, niin vaihdetaan päivää. 

 

20. MUUT ASIAT.  

- Keskustellaan ja päätetään vierailijoiden osallistumisesta jahtiin. 

o Esitys: Metsästyksenjohtaja päättää, vierailija maksaa vieraskortin 

seuralle 10€ ja kaatomaksun 120€ aikuisesta hirvestä ja vasasta 

50€. Lihaa ei vierailija saa. Päätös: esityslistan mukaan. Korjaus: 

Vieraskortin hinta nykyään 20€. 

- WhatsApp ryhmään kuulumattomat? Mistä saavat tiedotteet, 

jahtipäällikön lähettämä tekstiviesti? Ilmoitus tekstiviestillä.  

 

 

Esityksiä: 

- Muistutus jahtimiehille, että kohdistavat aseensa hirvipanokselle ennen 

jahtia. Päätös: esityslistan mukaan. 



- Villisian ampuminen: Aina ammutaan kun hyvä paikka tulee, ei tarvitse 

erillistä lupaa kysellä johtajistolta, mutta ampujan on varmistuttava, 

että alue on villisialle vuokrattu. Ampuja päättää mitä tekee villisialle. 

Päätös: esityslistan mukaan. 

 

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. 

Kokous päätettiin klo 20:02.  
 
 
_________________________         ________________________ 
Vesa Laitila         Ville Neste 
Puheenjohtaja        Sihteeri 
 
 
_________________________      ________________________ 
Hanna Laitila         Jyrki Leppälä 
Pöytäkirjan tarkastaja       Pöytäkirjan tarkastaja 


