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SYYSKOKOUS 
 

Aika 18.8.2019 klo 16.00 – 16.40 

 

Paikka Hirvitalli, Petäjäinen 

 

Läsnä Juha Suomalainen, pj   Pekka Miettunen 

Jorma Tourunen  Pentti Ruotsalainen 

Juuso-Antti Tikkala  Arvo Tikkala 

Jouni Portaankorva  Markku Rytkönen 

Harri Siekkinen   Markku Siekkinen 

Juhani Männikkö  Esa Hirvaskari   

Tuomas Suominen   Ritva Tourunen, siht. 

      

   

1  

Kokouksen avaus  

Seuran puheenjohtaja Jorma Tourunen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi ko-

koukseen.  

 

2  

Kokousvirkailijoiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Suomalainen ja sihteeriksi Ritva Tourunen. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juuso-Antti Tikkala ja Arvo Tikkala. 

 

3  

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on jul-

kaistu viikkoa ennen kokousta Lapin Kansassa 9.8.2019 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 v. 2019-2020: 

 

Metsäkanalintujen metsästysaika seuran alueella tapahtuu yleisesti noudatettavan metsäs-

tysajan puitteissa. Metsäkanalintujen osalta johtokunta rajoittaa metsästettävien lintujen 

määräksi kaksi metsäkanalintua yhtä metsästäjää kohti. Ulkopuolisia metsästäjiä ei seuran 

maille voi tuoda lintujahtiin kuin puheenjohtajan poikkeusluvalla. Seuran jäsenet voivat 

tuoda vieraita jänisjahtiin seuran maille kohtuullisessa määrin. 

 

Käytiin keskustelua kauriiden metsästyksestä. On todettu, että kauriit ovat taudinkantajia ja 

tartuttavat tauteja ja punkkeja muihin eläimiin, myös lehmiin. Rhy:n suositus on, että kauris-

kantaa harvennettaisiin, koska aiheuttavat kolareita. Mahdollinen kauriin metsästäminen 

sovitaan tapauskohtaisesti ennen jahdin alkua. 
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6  

Hirvenmetsästys   
 

Metsästysajat ovat:  
1.9. – 20.9.2019  ja 12.10.2019  – 15.1.2020.  (1.1.-15.1.2020 ilman koiraa). 
 
Sovittiin, että metsästys aloitetaan täysipainoisesti heti 1.9.2019 klo 7.00 Jaatilan pallo-
kentällä. Ensimmäisen vaiheen aikana pyritään kaatamaan ainakin peijaishirvi. Muille 
mahdollisesti kaatuville hirville ko. jakson aikana jakajia on aikuiselle neljä (4) ja vasalle 
yksi (1). Muista metsästykseen liittyvistä asioista sekä mahdollisesta kauriiden metsästyk-
sestä päätetään aloituksessa. 
 
Jahti jatkuu 12.10.2019 (klo 7.00 Jaatilan pallokenttä). Tällä kaudella aikuiselle hirvelle 
arvotaan neljä (4) jakajaa ja vasalle kaksi (2) jakajaa. Kun kaikki metsästäjät ovat saaneet 
lihaosuutensa, jatketaan metsästystä siten, että seuraava aikuinen jaetaan maanomista-
jille ja loput vasat (minimissä 2 ja maksimissa 7) seuralle. Mahdollisesti ylijäävät aikuiset 
hirvet purkitetaan.   
 
 

Luvat 2019 
11 aikuista, 7 vasaa, metsästäjiä 28, kaikki osallistuvat lihanjakoon.  
 
Päätettiin hirvilupien jaosta ja kustannuksista seuraavaa: 

 

Hirvilupien jako 
Seuralle osoitetaan johtokunnan esityksen mukaisesti 2 aikuista hirveä, joista toinen on 
peijaishirvi ja toinen menee maanomistajille. Seuran puheenjohtaja ja metsästyksenjoh-
taja valitsevat seuralle tulevat hirvet parhaaksi katsomallaan tavalla. Seuralle menee 
myös minimissä 2 ja maksimissa 7 vasaa, jotka myydään tarjousten perusteella.  

 

Metsästäjille jaetaan 9 aikuista hirveä ja minimissä 0 ja maksimissa 5 vasaa. Jaon peri-
aatteena on, että aikuinen hirvi jaetaan neljään osaan ja vasa kahteen osaan, kunnes 
kaikki ovat saaneet lihaosuutensa. Sen jälkeen pyritään kaatamaan seuralle osoitetut va-
sat. Poikkeuksena siis ajalla 1.9.-20.9.2019 kaadetun vasan jakaa ampuja yksin.  

 

Mainittakoon, että varsinainen metsästyksenjohtaja voi harkintansa mukaan tarpeen niin 
vaatiessa muuttaa em. jakoa tai järjestystä, ottaen huomioon metsästäjien yhdenvertai-
suusperiaatteen.  

 

 Kustannusten jako 
Seura maksaa omat lupansa. Metsästäjät maksavat kustannukset tasan pääluvun mukai-
sesti. Tänä vuonna ne, jotka ovat oikeutettuja lihanjakoon maksavat hirven kaatolupiin liit-
tyvän maksun toteutuneen jaon mukaisesti saamallaan laskulla. Maksun maksamatta jät-
tämisestä viitataan seuran sääntöihin. Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti maksuun 
lisätään talkoomaksu 20 e, jonka maksaminen on vapaaehtoista. 
 
Yhteishaun vetäjä 
Yhteishaun vetäjä on Pekka Miettunen.  
 

7  
Talkooasiat 
 Talkootuntivelvoitteet ovat vuosikokouksessa  päätetyn mukaisesti entisellään eli v. 2019 

talkoovelvoitteet on poistettu hirviporukkalaisilta kokonaan. Vapaaehtoisen talkoomaksun, 
20 e, voi jokainen hirviporukkalainen maksaa hirvilupamaksun yhteydessä. 
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8 
Metsästyssääntöjen hyväksyminen 

Käsiteltiin metsästyssääntöjä ja metsästyksenjohtaja esitti sääntöihin muutamia muutok-
sia, jotka hyväksyttiin. Metsästyksenjohtaja päivittää säännöt vuodelle 2019 ja jakaa ne 
kaikille hirviporukkalaisille. Säännöt päivitetään myös nettisivuille.  

 

Muistutettiin, että hirviporukkalaiset noudattaisivat malttia ja harkintaa sekä yhteisesti so-
vittuja sääntöjä hirvenmetsästyksessä.  
 

9  
Hirvenmetsästyksen johtajan ja varajohtajien valinta 

Seuran hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Juha Suomalainen.  
Varajohtajia ovat: Tuomas Suominen, Jorma Tourunen, Pekka Miettunen, Juha Vaarala,  
Markku Rytkönen, Juha Lappeteläinen, Markku Siekkinen, Arvo Tikkala, Ari Putaansuu ja 
Harri Siekkinen. 
 

Varsinaisen metsästyksen johtajan poissa ollessa, on joku varajohtajista määrättävä ky-
seisen jahdin johtajaksi. Tämä tieto kerrotaan kaikille kyseiseen jahtiin osallistujille sekä 
ilmoitetaan varsinaiselle johtajalle. 

 

10  
Hirvipeijaisten järjestäminen 

Päätettiin, että hirvipeijaiset järjestetään entiseen tapaan johtokunnan esityksen mukai-
sesti. Pitopaikaksi pyritään saamaan Ruikan Erän toimitalo ja peijaiset pyritään järjestä-
mään metsästystauolla, jos peijaishirvi saadaan kaadettua, muutoin marraskuun lopulla. 
Johtokunta valmistelee ja huolehtii peijaisten järjestelyistä.  

 

11  
Jäsenasiat    

Todettiin, että johtokunta oli kokouksessaan hyväksynyt seuraan kaksi uutta jäsentä. 
 

12 
Jaostojen asiat  

Rakennusjaoston vetäjälle annettiin valmisteltavaksi uusien hirvitornien rakentaminen 
kauden aikana. Talkoot pidetään jo ennen jahdin alkua. Valmistellaan myös hirvitalli kun-
toon jahtikautta varten. Jokainen torneissa kävijä velvoitettiin tarkistamaan ja kertomaan   
torneissa mahdollisesti olevista vioista ja puutteista rakennusjaoston vetäjälle korjaustoi-
menpiteitä varten.  
 

Koekalastus mahdollisesti syksymmällä Vareslammella. 
13  
Muut asiat 
 Muistutettiin, että maanomistajien pelloilla ei ajeta autoilla. Betonisillalle menevä tie huo-

nossa kunnossa, joten saa varautua käyttämään kiertoteitä. Otetaan vielä selvää mahdol-
lisesta tien kunnostuksesta ennen jahtia. 

 

14 
Kokouksen päättäminen   

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. 
 

Vakuudeksi 
 

 
Juha Suomalainen   Ritva Tourunen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
 

 
Juuso-Antti Tikkala  Arvo Tikkala  


