
Sulkavankylän metsästysseuran hirvikokous majalla su 29.9.2019 klo 19:00

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avasi metsästysseuran puheenjohtaja Kari Asunmaa klo 19:00
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Kontola ja sihteeriksi Ville Neste
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Valto Potila ja Martti Kontola.
4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettu 26.9.2019 Lakeuden portissa 

ja ilmoitus on ollut esillä jo aiemmin myös metsästysseuran nettisivuilla.
5.  Kohtaan 10. korjaus, että lihojen purkittamisesta päätetään tässä kokouksessa. Muuten esityslista 

hyväksyttiin sellaisenaan. 
6. Kirjattiin jahtiin lähtijät ja lihaosuudet. Jahtiin lähtijöitä 54 kpl. Lihaosuuksia 38 kpl. (Osallistujalista 

tämän pöytäkirjan liitteenä.) Lihaosuuden maksut vanhoille jäsenille xxx€ ja uusille jäsenille xxx€. 
Lihaosuusmaksu maksetaan 9.10.2019 mennessä hirvimiesten tilille. Lisäksi päätettiin kerätä xx€ 
lihaosuudelta erilliseen kassaan ensimmäisenä jahtiaamuna ja nämä maksut käytetään 
lihanleikkaajien korvauksiin.

7. Harjoitusammunnat 40 laukausta liikkuvaan hirveen ja työvuoro ampumaradalla oli kaikkien jahtiin 
ilmoittautuneiden osalta suoritettuna. 

8. Ampumatornien teosta todettiin seuraavaa: muutamilla on vielä tornit tekemättä. Todetaan että 
joilla on ampumatorni tekemättä niin he tekevät tornin ennen jahdin alkua. Ilmoitus jahtipäällikölle. 
Kokous päätti että tekemättömän tornin voi myös kuitata raivaamalla jollekin passilinjalle 
ampumasektoreita.

9. Lupamäärät hirvijahtiin esityslistan mukaiset.  Lupamäärät kauden 2019 jahdissa: alkujahti 17 
aikuista 21 vasaa. pankki 6 aikuista ja 7 vasaa. Yht. 51 kpl. (aik. 23 Vas. 28)

10. Keskustellaan ja päätetään ensimmäisenä jahtiaamuna kun hinnat ovat selvillä, että tehdäänkö 
purkkilihaa tai hirvi käristemakkaraa. Sovitaan mahdollisesti myöhemmin kuka vie ja kuka hakee.

11. Sisäfileen jako esityslistan mukaisesti, eli kaikille sisäfilee.
12. Peijaiset järjestetään 1.12.2019 Sapsalammen kylätalolla. Kaikki jahtiin lähtevät osallistuvat 

peijaisten järjestelyyn osaltaan.
13. Lihanleikkaus tehdään entiseen tapaan, päätetty kevätkokouksessa. Veikko Lahti vastaa 

lihanleikkuusta ja kutsuu tarvittavat henkilöt. korvaus ennallaan 50€/pv. ( ammattileikkaajat 10€/h) 
Kenellekään ei suoriteta erikoispalvelua.

14. Hirvenruhojen ja mahdollisen ajoporukan kuskaamisesta päätettiin, että jahtipäälliköt päättävät 
mahdollisesti suoritettavista korvauksista. Paljon hirviä kuskanneet saavat korvauksen kuittia 
vastaan hirvien ajoon kuluneesta polttoaineesta.  

15. Metsästyskäytäntö.
kokoontuminen: la 12.10.2019. 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). Toisen päivän poissaolon voi korvata 50€ maksulla. 
Kolmatta päivää ei voi olla pois, se tulkitaan jahdin lopettamiseksi. Jahdin voi lopettaa kesken 
kauden, maksuja ei palauteta.
Jokaiselta lihaosuudelta pitää olla 2 jahtipäivämerkintää/ viikko, muuten ei pääse lihanjaolle. 
vapaaehtoisilla arkijahtipäivillä (ma tai pe) voi korvata viikonlopun (la tai su) poissaoloja. 
Jälkikäteen, lihanjaon jälkeen ei voi korvata mahdollisesti puuttuvia jahtipäiviä. 
johtaja pitää kirjaa jahtipäivän jahtiin osallistujista.
Ajometsästyksessä ajomies ei kanna asetta (ainoastaan johtajan luvalla)
Ammuttu hirvi on pistettävä ennen toisen ampumista. Lupaa toisen hirven ampumiseen ei kysellä, 
eikä jahtipäällikkö anna radiopuhelimella.
armonlaukausta annettaessa on huomioitava, että koira ei ole liian lähellä. Kaikki hirvimiehet varaa 
narua mukaan koiran kytkemistä varten.
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. 
Passipaikalta ei poistuta ilman ryhmänjohtajan lupaa.

Sarvirajoitukset: Parhaassa iässä olevat hyväkuntoiset urokset ehdotettu jätettäväksi kaatamatta 
jahdissa. Päätettiin että jahdissa ei ole sarvipiikkirajoituksia.
Uros/Naaras kaatosuhteessa pyritään  49% / 51% suhteeseen. Vasakaatomäärässä pyritään 
esityslistan mukaisesti noin 54%. Jahtipäällikön ohjeiden vastaisesta väärän eläimen kaadosta tulee 
100€ sakko ampujalle.  

16. Kaatopalat viedään maanomistajille entiseen malliin. Paistia ja jauhelihaa noin 4 kg. Keskusteltiin 
vuokraamattomille maille kaatuneen hirven kaatopalan viemisestä. Niille jotka eivät ole 
vuokranneet maitansa metsästykselle viedään puolta pienempi kaatopala. 

17. Hirvijohtajien kokous seuran majalla 8.10.2019 klo 19:00.
18. Muut asiat. 

Muistutus jahtimiehille, että kohdistavat aseensa hirvipanokselle ennen jahtia. 
Hirvijahdin lopettamisesta päätetään hirviporukan enemmistöpäätöksellä.
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 (pitääkö itse vai jakaako porukalle). 

19. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 19:48
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