
Sulkavankylän metsästysseuran hirvikokous majalla su 28.9.2014 klo 19.00 

PÖYTÄKIRJA 

1. Kokouksen avasi metsästysseuran puheenjohtaja Vesa Laitila klo 19.00 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Linjala ja sihteeriksi Ville Neste 

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Maja ja Onni Mastosalo. 

4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettu 18.9.2014 Viiskunnassa ja 

ilmoitus on ollut esillä myös Metsästysseuran nettisivuilla. 

5. Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

6. Kirjattiin jahtiin lähtijät ja lihaosuudet.  Jahtiin lähtijöitä 48 kpl. Lihaosuuksia 37 kpl. Lihaosuuden 

maksut vanhoille jäsenille -€ ja uusille jäsenille -€. Maksut on oltava maksettuna viimeistään 

6.10.2014 mennessä hirvimiesten tilille. 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. 

9. Lupamäärät hirvijahtiin esityksen mukaiset. Lupamäärät kauden 2014 jahdissa: alkujahti 15 aikuista 

16 vasaa. pankki 5 aikuista ja 4 vasaa. Yht. 40 kpl. 

10. Lihoja purkitetaan kuten aiempinakin vuosina. Esityslistan mukaisesti.  

11. Sisäfileen jako esityslistan mukaisesti. 

12. Peijaiset järjestetään 23.12.2014 Kontiaisten kylätalolla. Kaikkien jahtiin lähtijöiden on 

osallistuttava peijaisten töihin. 

13. Lihanleikkaus tehdään entiseen tapaan. Keijo vastaa lihanleikkuusta ja kutsuu tarvittavat henkilöt. 

korvaus ennallaan -€/pv.  Kenellekään ei suoriteta erikoispalvelua. 

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

suoritettavista korvauksista. 

15. Metsästyskäytäntö. 

kokoontuminen: la 11.10.2014. klo 7.00 seuran majalla. 

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

ti – to leikkuupäivä 

pe – su. yhdessä tai kahdessa porukassa (koirametsästys) 

(johtajat päättävät jos suoritetaan ajometsästystä) 

jahti: metsästys eteenpäin viikonloppuisin (pe –su) 

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 varsinaisina metsästyspäivinä henkilö jahdissa, muuten ei pääse 

lihanjaolle.  

vapaaehtoisilla arkijahtipäivillä voi korvata poissaoloja.  

johtaja pitää kirjaa jahtiin osallistujista. 

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 mahdollisista rangaistuksista. 

  

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

17. Hirvijohtajien kokous majalla 6.10.2014 klo 19.30  

18. Muut asiat. Keskusteltiin ajankohtaisesta susiasiasta ja seuran alueella tehdyistä susihavainnoista. 

Nuorien koirien kouluttamisesta.  Jahtipäällikön luvalla 2 metsästäjää ja 1 koira kerrallaan, pääsee 

kouluttamaan koiraa. Vaatetus jahdissa lain edellyttämä oranssi tai oranssinpunainen.  

19. Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo 19:55  

 

Päiväys 28.9.2014 

 

 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

Jarmo Linjala   Ville Neste 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 

Veikko Maja   Onni Mastosalo 


