
Sulkavankylän ms. hirvieläinten metsästyksen kevätkokous Kalingissa 13.4 2014  

klo 13.00 

1.Vesa Laitila avasi kokouksen. Ensin vietettiin hiljainen hetki Juhani Asunmaan muistolle. 

2.Kokouksen pj:ksi valittiin Vesa Laitila ja siht. Ville Neste 

3.Pöytäkirj. tark. valittiin Jaakko Soini  ja Esa Mäki-Neste. 

  samat toimivat ääntenlaskijoina. 

4.Kokous  todettiin lailliseksi ja päätösvaltiseksi. (Ilmoitus Viiskunnassa 3.4.2014 seuratoiminta 

palstalla ja seuran nettisivuilla.) 

5.Kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

6.Jahtipäälliköksi v. 2014 valittiin Veikko Lahti. 

7.Ryhmänjohtajat v. 2014 jahdissa. Jaakko Soini, Matti Sytelä ja Ville Neste. Varapäällikkö Vesa 

Laitila. Jukka Mäki toimii koiraporukan jahtipäällikkönä. Valitut päälliköt valitsevat Hannu Lahden 

tilalle syksyllä uuden jahtipäällikön. 

 8.Kauris/peurapäälliköt omassa kokouksessaan. 

9.Syksyn jahtiin osallistuvien velvoitteet. 

- harjoitus ammunnat ja työvuorot vuonna 2014 suoritetaan seuran ampumajaoston laatiman 

työvuorolistan mukaisesti. Jos suorittaa ammuntoja muualla, vaaditaan todistus suoritetuista 

ammunnoista, joka toimitettava ampumajaoston johtajalle ennen jahtia. 

- ampumatornit (jokainen jahtiin osallistuva rakentaa 1 kpl) 

 - Tornin voi tehdä omatoimisesti, jos ei tiedä tornin paikkaa, tuo Kalinkiin. Vaihdettavia torneja 

merkitty kuitunauhalla tornilinjoille. La 19.7.2014 järjestetään  hirvitornintekotalkoot Kalingissa. 

Sunnuntaina jatketaan talkoita tarpeen mukaan. Tekemättömästä tornista sakko. Tarvikkeista osa 

metsästysseuralta (maksetaan korvaus seuralle) ja osa tarvikkeista itseltä (mm. trukkilavat). 

- vanhoja torneja kannattaa korjata mahdollisuuksien mukaan 

 kahdella korjatulla kuittaa uuden 

-ei muita velvoitteita jahtiin osallistumisesta. 

-riistapeltojen siemeniä Jukka Mäeltä 

-nuolukiviä (Rhy:n kiviä n. 50 kpl), jokainen hirvieläinmetsästäjä saa ottaa Kalingin pihasta olevalta 

lavalta. Jos ottaa niin nimi listalle, joka löytyy lavalta. 



10. Syksyn metsästys. 

-Pääasiassa koirametsästystä, ajometsästystä tarpeen mukaan, hirvijohtajat päättää. 

 - sakot poissaolosta. Yhden päivän saa olla pois (ei mene vielä sakkoa). Perjantailla ja aloitusviikon 

maanantailla voi korvata lauantain ja sunnuntain pakollisia jahtipäiviä.  

-lihanjako poissa ollessa, jos ei jahdissa ei oikeutta lihanjakoon 

-lihanleikkausmaksu/leikkausmaksu per lihaosuus 

-lihanjaosta yms. vastaa Keijo Lahdenmäki,  

-lihapurkit, tehdään entiseen malliin 

 

11. Metsästyksen aloitus 11.10.2014 . Metsästys aloitetaan (la-ma) 3 päivän jahtiputkella, ma 

vapaaehtoinen. Loput viikonloput perjantaista - sunnuntaihin jahtia. Perjantai vapaaehtoinen 

jahtipäivä, jolla voi korvata viikonlopun pakollisia jahtipäiviä. Johtajat päättävät mahd. 

muutoksista. 

keskiviikko (lihanjako) - torstai  vapaapäivä. 

 -arkipäiväjahdilla voi korvata viikonlopun pakollisia jahtipäiviä. 

-jahdataan koirametsästyksenä. Johtajat päättää, jos metsästetään ajometsästyksenä joitain 

koiralla metsästykseen hankalampia alueita. 

12. Anottavat hirviluvat, 30 hirveä, jossa aikuiset ja vasat. 

   Peuraluvat 3+4, eli 5 peuralupaa. 

13. Edustajina yhteisessä hirvipalaverissä 

   -Veikko Lahti, Martti Kontola, Kari Asunmaa 

    ja Ville Neste 

14.Syksyn hirvikokous 28.9 2013 klo 19.00 Kalingissa 

15.Syksyn kauris/peurakokous 24.8 2013 klo 19.00 Kalingissa. 

16.Muut asiat. Sulkava- Länsipuoli haasteammunnat Länsimajalla 5.9.2014 klo 18.00.  Peijaiset 

Kontiaisten kylätalolla 23.11 2014 klo 11.00 alkaa ruokailu. Klo 10.00 viimeistään työvuorolaisten 

oltava paikalla. 

     - sakko poissaolosta. 

    - hirvijahtivieraat (jahtipäällikön luvalla) 



   

17.Kokous päätettiin klo 14.18 

 

puheenjohtaja: Vesa Laitila   sihteeri: Ville Neste 

 

 

pöytäkirjantarkastajat : 

 

Jaakko Soini    Esa Mäki-Neste  
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