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SYYSKOKOUS

Aika 26.8.2009 klo 18.00 – 18.45

Paikka Hirvitalli, Petäjäinen

Läsnä Juha Suomalainen, pj. Pentti Kela
Jorma Tourunen Sari Hirvaskari
Esa Hirvaskari Lauri Hirvaskari
Arvo Tikkala Taisto Saarenpää
Juha Vaarala Markku Siekkinen
Eero Jussilainen Harri Siekkinen

 Ritva Tourunen, siht.

1
Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja Jorma Tourunen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 

tervetulleiksi kokoukseen.

2
Kokousvirkailijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Suomalainen ja sihteeriksi Ritva 
Tourunen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eero 
Jussilainen ja Juha Vaarala.

3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu on julkaistu viikkoa ennen kokousta Lapin Kansassa 
19.8.2009 sekä seuran nettisivuilla.

4
Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5
Metsästysrajoitukset, -rauhoitukset ja/tai -suositukset 

Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti metsästysrajoitukset, 
– rauhoitukset ja – suositukset 2009-2010:

Metsäkanalintujen metsästysaika seuran alueella tapahtuu yleisesti 
noudatettavan metsästysajan puitteissa. Metsäkanalintujen osalta 
johtokunta rajoittaa metsästettävien lintujen määräksi yhden 
metsäkanalinnun yhtä metsästäjää kohti. Ulkopuolisia metsästäjiä ei seuran 
maille voi tuoda lintujahtiin kuin puheenjohtajan poikkeusluvalla. Seuran 
jäsenet voivat tuoda vieraita jänisjahtiin seuran maille kohtuullisessa määrin. 
Kauriita ei seuran mailla metsästetä.
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6
Hirvenmetsästys 

Luvat 2009
10 aikuista, 7 vasaa, metsästäjiä 26, joista 1 ei osallistu lihanjakoon. 

Päätettiin hirvilupien jaosta ja kustannuksista seuraavaa:

Hirvilupien jako
Seuralle 3  aikuista  hirveä.  Seuran  hirvistä  1  maanomistajille,  1 
huutokauppaan ja 1 peijaisiin. Seuran puheenjohtaja ja metsästyksenjohtaja 
valitsevat seuralle tulevat hirvet parhaaksi katsomallaan tavalla.

Metsästäjille jaetaan 7 aikuista ja  7 vasaa.  Jaon periaatteena on,  että 
aikuinen jaetaan kolmeen osaan ja 4 vasaa yksi yhtenä. Vasan ampunut 
päättää,  ottaako  hän  vasan.  Jos  ampuja  ei  ota  vasaa,  se  arvotaan 
haluavien  kesken.  Loput  3  vasaa  purkitetaan.  Purkkihirvet  (vasat  vai 
aikuinen) päätetään metsästyksen aikana.

Kustannusten jako
Seura maksaa omat  lupansa.  Metsästäjät  maksavat  kustannukset  tasan 
pääluvun mukaisesti. Alustavien laskelmien ja viimevuotisen jaon mukaan 
maksu on n. 74 euroa. Maksu nousee muutamalla eurolla jaon muuttuessa 
tänä vuonna. Kaikki hirvenmetsästykseen osallistuvat henkilöt, jotka ovat 
oikeutettuja  lihanjakoon  maksavat  hirven  kaatolupiin  liittyvän  maksun 
21.9.2009  mennessä.  Henkilöt  jotka  eivät  kyseistä  maksua  suorita 
laskussa olevaan eräpäivään mennessä eivät saa hirvenmetsästysoikeutta 
seurassa. 

Jahti alkaa la 26.9.2009 klo 7.00, jolloin kokoonnutaan Jaatilan pallokentälle. 
Päätettiin vielä, että jahdin aloituspäivänä ja sunnuntaiaamuna ei mennä 
torneihin eikä pelloille.

7
Talkooasiat Päätettiin pitää talkootuntivelvoitteet entisellään: 6 h (naiset 3 h) ja 

talkoomaksu on 10 e/h.  Maanomistajat on vapautettu 
talkootuntivelvoitteista. Talkootunnit lasketaan kalenterivuosittain. Jaostojen 
vetäjät ilmoittavat vuoden lopussa puheenjohtajalle kertyneet talkootunnit 
henkilöittäin. Velvoitteensa suorittamatta jättäneille lähetetään 
talkoomaksulaskut. Muistutetaan vielä nettisivuilla talkoovelvoitteesta.

Päätettiin pitää ennallaan, että seuran puheenjohtaja päättää harkintansa 
mukaan tapauskohtaisesti talkootuntivelvoitteen alentamisesta tai 
vapautuksesta omia koneita, kalustoa tai laitteita seuran hyväksi 
käyttäneille tai seuralle huomattavia luovutuksia tehneille hirviporukan 
jäsenille.

8
Metsästyssääntöjen hyväksyminen

Tarkistettiin metsästyssäännöt v. 2009. Metsästyssäännöt hyväksyttiin 
metsästyksenjohtajan esityksen mukaisesti sellaisenaan. Säännöt 
päivitetään vuodelle 2009 ja metsästyksenjohtaja jakaa ne kaikille 
hirviporukkalaisille jahdin alkaessa. Säännöt muutetaan myös nettisivuille. 
Metsästyksenjohtaja painotti erityisesti sääntöjen noudattamista torneista 
ammuttaessa.
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9
Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta

Seuran hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin edelleen Esa Hirvaskari. 
Varajohtajia ovat: Jorma Tourunen, Harri Siekkinen, Markku Siekkinen, 
Sari Hirvaskari, Markku Rytkönen, Juha Vaarala, Tuomas Suominen, 
Pentti Ruotsalainen ja Juha Lappeteläinen.

10
Hirvipeijaisten järjestäminen

Päätettiin,  että  hirvipeijaiset  järjestetään  entiseen  tapaan  johtokunnan 
esityksen mukaisesti. Pitopaikaksi pyritään saamaan Ruikan Erän toimitalo 
ja peijaiset pidetään joulukuun puoliväliin mennessä. Johtokunta valmistelee 
ja huolehtii peijaisten järjestelyistä.

11
Jäsenasiat Todettiin, että johtokunnan kokoukseen ei ole tullut päätettäväksi uusia 

jäsenasioita.

12
Jaostojen asiat Todettiin, että jaostojen vetäjillä ei ole ollut asioita johtokunnalle.

13
Muut asiat Keskusteltiin karhunmetsästyksestä ja menettelyistä karhun kohtaamisesta 

metsällä. Sovittiin, että selvitetään, mitä maanvuokraoikeudet mahdollistavat 
sekä sovittiin, että metsästyksenjohtaja kertoo jahdin alussa, miten karhujen 
kanssa menetellään. Todettiin myös, että jos karhu tulee kaadetuksi, ampuja 
saa pään ja nahkan ja seura saa lihat.

Suositellaan seuran jäsenille, että koiralla metsästämistä sekä koirien 
harjoittamista yksityismailla Leipeen tien eteläpuolella tulisi välttää viikkoa 
ennen hirvenmetsästyksen alkua. 

14
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Vakuudeksi

Juha Suomalainen Ritva Tourunen
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun 
mukaiseksi.

Eero Jussilainen Juha Vaarala


