
Sulkavankylän metsästysseuran hirvikokous majalla su 2.10.2016 klo 19:30 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avasi metsästysseuran puheenjohtaja Vesa Laitila klo 19:32 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Lahti ja sihteeriksi Ville Neste 

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ismo Järvenpää ja Valto Potila. 

4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettu 22.9.2016 ja 29.9.2016 

Lakeuden portissa ja ilmoitus on ollut esillä kesäkokouksesta lähtien metsästysseuran nettisivuilla. 

5. Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

6. Kirjattiin jahtiin lähtijät ja lihaosuudet.  Jahtiin lähtijöitä 57 kpl. Lihaosuuksia 39 kpl. Lihaosuuden 

maksut vanhoille jäsenille ***€ ja uusille jäsenille ***€. Uudet porukkaan tulijat Arttu Pollari, Mikko 

Teppo, Kontola Eetu-Justus, Mäki Viljami, Paananen Mikko maksavat maja ja kylmälaitemaksun 

(***€) seuraavan 5 vuoden aikana.  Lihaosuusmaksu maksetaan 11.10.2016 mennessä hirvimiesten 

tilille FI42 5007 3040 0011 47. Lisäksi päätettiin kerätä **€ lihaosuudelta erilliseen kassaan 

ensimmäisenä jahtiaamuna ja nämä maksut käytetään lihanleikkaajien korvauksiin. 

7. Harjoitusammunnat ja työvuoro ampumaradalla oli kaikkien jahtiin lähtijöiden osalta suoritettuna. 

8. Ampumatornien teosta todettiin seuraavaa. Ensimmäisenä jahtiaamuna ryhmänjohtajat selvittävät 

ovatko ryhmänsä jäsenet tehneet vaaditun ampumatornin. Hommataan metsästysmajalle vielä 

lisää värkkiä, että halukkaat saavat tehdä tornin metsästysmajalla. 

9. Lupamäärät hirvijahtiin esityslistan mukaiset.  Lupamäärät kauden 2016 jahdissa: alkujahti 15 

aikuista 20 vasaa. pankki 4 aikuista ja 4 vasaa. Yht. 43 kpl. (aik. 19 Vas. 24) 

10. Lihoja purkitetaan kuten aiempinakin vuosina. Esityslistan mukaisesti.  

11. Sisäfileen jako esityslistan mukaisesti, eli kaikille sisäfilee. 

12. Peijaisia ei järjestetä kuluvana vuonna.( Ensi vuonna 60 vuotisjuhlat). 

13. Lihanleikkaus tehdään entiseen tapaan. Veikko Lahti vastaa lihanleikkuusta ja kutsuu tarvittavat 

henkilöt. korvaus ennallaan **€/pv. ( ammattileikkaajat **€/h) Kenellekään ei suoriteta 

erikoispalvelua. 

14. Hirvenruhojen ja ajoporukan kuskaamisesta päätettiin, että jahtipäälliköt päättävät mahdollisesti 

suoritettavista korvauksista.  

15. Metsästyskäytäntö. 

kokoontuminen: la 15.10.2016. klo 7.00 seuran majalla. 

jahti alussa: la-su, ma vapaaehtoinen, yhdessä tai kahdessa porukassa. (koirametsästys) 

ke – to leikkuupäivä 

pe – su. yhdessä tai kahdessa porukassa (koirametsästys) 

(johtajat päättävät jos suoritetaan ajometsästystä) 

jahti: metsästys eteenpäin viikonloppuisin (pe –su), perjantai vapaaehtoinen. 

jahti: viikonloput. metsästystä jatketaan viikonloppuisin kunnes päätetään pitää taukoa, tai 

päätetään lopettaa jahti. 

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

Jokaiselta lihaosuudelta pitää olla 2 jahtipäivämerkintää/ viikko, muuten ei pääse lihanjaolle.  

vapaaehtoisilla arkijahtipäivillä voi korvata poissaoloja. 

johtaja pitää kirjaa jahtiin osallistujista. 

Ajometsästyksessä ajomies ei kanna asetta (ainoastaan johtajan luvalla) 

Ammuttu hirvi pistettävä ennen toisen ampumista. 

Armonlaukausta annettaessa on huomioitava, että koira ei ole liian lähellä. 



äänenvaimennin on sallittu metsästyksessä. 

Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen ja alkoholin käyttö jahdissa kielletty. 

Jokaisen on ehdottomasti toteltava johtajien määräyksiä. 

Johtajat päättää yhteisesti mahdollisista muista rangaistuksista. 

 

Sarvirajoitukset : 6-10 piikkiset jätetään kaatamatta jahdissa. Sanktiona sopimuksen vastaisesta 

kaadosta  ***€ sakko. ***€ sakko myös jos kaataa naaraan jota vasa selvästi seuraa. Sakkorahat 

käytetään pääosin lihanleikkaajien palkkioihin. Alle 5 cm piikkiä ei lasketa sarvipiikiksi. 

 

Uros/Naaras kaatosuhteessa pyritään tasamäärään 50% / 50% suhteeseen. Vasakaatomäärä 

esityslistan mukainen.  

  

16. Kaatopalat viedään maanomistajille entiseen malliin. Paistia ja jauhelihaa noin 4 kg. 

17. Hirvijohtajien kokous majalla 12.10.2016 klo 19:00  

18. Muut asiat.  

Keskusteltiin koirien kierrättämisestä kun metsästetään kahdessa porukassa.   

Nuorien koirien (alle 2-vuotiaiden) kouluttamisesta. Jahtipäällikön luvalla 2 metsästäjää ja 1 koira 

kerrallaan, pääsee kouluttamaan koiraa.  

 

Keskusteltiin Alavuden MS:n ja Sulkavankylän MS:n yhteisestä passilinjasta Edesjärven 

Ruikkuahteelle. Todettiin että pidetään Edesjärventietä hirvirajana, eikä yhteistä passilinjaa 

perusteta Ruikkuahteen pellolle. 

 

Vaatetus jahdissa lain edellyttämä oranssi tai oranssinpunainen. 

 

Pekka Perälä vastaa nylkyladon talonmiehen hommista tulevan hirvenmetsästyskauden. 

 

Sosiaalisen median käyttöä hirvijahdissa harkittava tarkoin, kaikkia jahdin tapahtumia ei tarvitse 

eikä ole suotavaa ilmoittaa kyseisissä medioissa. Turhaa lörpöttelyä vältetään 

radiopuhelinliikenteessä, pidetään keskustelu asiallisena ja metsästystilanteisiin liittyvänä. 

 

19. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 20:55 

 

Päiväys 2.10.2016 

 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

Veikko Lahti   Ville Neste 

 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

Ismo Järvenpää   Valto Potila 


