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SYYSKOKOUS
Aika

16.8.2020 klo 17.00 – 18.00

Paikka

Hirvitalli, Petäjäinen

Läsnä

Juha Suomalainen, pj
Jorma Tourunen
Teuvo Vaara
Tuomas Suominen
Eero Suominen
Juha Lappeteläinen
Ari Putaansuu

Kari-Tapio Uusitalo
Pentti Ruotsalainen
Markku Siekkinen
Pekka Miettunen
Arvo Tikkala
Juuso-Antti Tikkala
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 Arvo Tikkala ja Juuso-Antti Tikkala.
3
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on julkaistu
viikkoa ennen kokousta Lapin Kansassa 8.8.2020 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. 2020-2021:
Metsäkanalintujen metsästysaika seuran alueella tapahtuu yleisesti noudatettavan metsästysajan 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.
Mahdollisesta kauriin metsästämisestä sovitaan tapauskohtaisesti ennen jahdin alkua rhy:n
suositusten mukaisesti.
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Hirvenmetsästys
Seuralla on vuonna 2020 luvat 13 + 8 hirveen. Lihanjaossa on 27 metsästäjää.
Metsästys jakaantuu ajallisesti kahteen vaiheeseen; 1.- 20.9.2020 ja 3./10.10. – 15.1.2021
(tammikuun aikana ilman koiraa). Ensimmäisen kauden yhteisjahdin avaus suoritetaan
Petäjäspirtin P-paikalla la 5.9.2020 klo 07.00.
Johtokunnan esityksenä keskustelun pohjaksi oli 2 aik seuralle, 11 aik 2 jakajaa/hirvi, 5 vasaa
1 hlö/vasa ja 3 vasaa seuralle. Johtokunnan esityksen huonona puolena pidettiin sitä, että
vasatilanteesta riippuen mahdollisesti tällä jaolla osa metsästäjistä ei saa lihaosuutta
ollenkaan. Arvo Tikkala esitti toisenlaista jakoa. Kun asiaan ei saatu yksimielistä kantaa,
päätettiin äänestää asiasta. Äänestyksen jälkeen (äänin 8-5, 1 tyhjää) päätettiin jakaa
kaatuneet hirvet Arvo Tikkalan esityksen mukaisesti seuraavasti: 2 aikuista seuralle (1
maaomistajille + 1 peijaisiin/maanomistajille). Loput 11 aikuista jaetaan metsästäjille siten,
että jakajia hirveä kohden on 4 henkilöä ja jakokierroksia on kaksi. Näiden jako-osuuksien
lisäksi metsästäjille osoitetaan 5 vasaa (1-2 henkilöä per vasa riippuen jakotilanteesta, mm.
tilanne jossa kaikki 27 henkilöä ovat saaneet ¼ aikuista ja seura vasansa, on vasa jaettava
kahdelle henkilölle, muuten jakajia on 1/vasa); 3 vasaa seura myy tarjousten perusteella.
Metsästäjän saama lihaosuus voi olla maksimissaan joko ¼ aikuista + ¼ aikuista tai ¼
aikuista + ½ vasaa.
Metsästyksen johtaja ilmoittaa, milloin pyydetään seuran aikuisia hirviä. Tämä riippuu mm.
päätöksestä peijaisten pitämisestä. Seuralle menevät vasat ovat 3 ensimmäistä, jotka
kaatuvat rauhoitusjakson jälkeen.
Mainittakoon, että varsinainen metsästyksenjohtaja voi harkintansa mukaan tarpeen niin vaatiessa muuttaa em. jakoa tai järjestystä, ottaen huomioon metsästäjien yhdenvertaisuusperiaatteen.
Kustannusten jako
Seura maksaa omat lupansa. Metsästäjät maksavat kustannukset tasan pääluvun mukaisesti. Tänä vuonna ne, jotka ovat oikeutettuja lihanjakoon maksavat hirven kaatolupiin liittyvän maksun toteutuneen jaon mukaisesti saamallaan laskulla. Maksun maksamatta jättämisestä viitataan seuran sääntöihin. Vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti maksuun lisätään
talkoomaksu, jonka maksaminen on vapaaehtoista.
Yhteishaun vetäjä
Yhteishaun vetäjä on Pekka Miettunen.
7
Talkooasiat
Talkootuntivelvoitteet ovat vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti entisellään eli v. 2020 talkoovelvoitteet on poistettu hirviporukkalaisilta kokonaan. Vapaaehtoiseen talkoomaksuun
esitettiin korotusta, ennallaan pitämistäkin esitettiin ja äänestyksen jälkeen (äänin 6-5, 3 tyhjää) vapaaehtoinen talkoomaksu pidettiin entisellään, 20 e, jonka jokainen hirviporukkalainen
voi maksaa hirvilupamaksun yhteydessä.
8
Metsästyssääntöjen hyväksyminen
Käsiteltiin metsästyssääntöjä ja metsästyksenjohtaja esitti sääntöihin joitakin muutoksia,
jotka hyväksyttiin. Metsästyksenjohtaja päivittää säännöt vuodelle 2020 ja jakaa ne kaikille
hirviporukkalaisille. Säännöt päivitetään myös nettisivuille.
Muistutettiin, että hirviporukkalaiset noudattaisivat malttia ja harkintaa sekä yhteisesti
sovittuja sääntöjä hirvenmetsästyksessä.
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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 kyseisen jahdin johtajaksi. Tämä tieto kerrotaan kaikille kyseiseen jahtiin osallistujille sekä ilmoitetaan varsinaiselle johtajalle.
10
Hirvipeijaisten järjestäminen
Vallitsevan koronatilanteen takia päätettiin, että seurataan vielä tilannetta ja johtokunta
päättää hyvissä ajoin peijaisten järjestämisestä/perumisesta myöhemmin. Mikäli järjestäminen mahdollista, hirvipeijaiset järjestetään Ruikan Erän toimitalolla. Johtokunta valmistelee ja huolehtii mahdollisten peijaisten järjestelyistä.
11
Jäsenasiat
Uusia jäsenhakemuksia seuralle ei ole tullut.
12
Jaostojen asiat
Rakennusjaoston vetäjälle annettiin valmisteltavaksi uusien hirvitornien (1-2 tornia) rakentaminen kauden aikana. Myös hirvitallin valaistusta, sähköistystä ja lämmitystä uudistetaan.
Talkoita pidetään jo ennen jahdin alkua. Valmistellaan myös hirvitalli kuntoon jahtikautta
varten.
Koronan vuoksi ampumakokeet peruttiin tältä vuodelta. Odotellaan rhy:n mahdollisia uudistuksia ampumatoimintaan.
13
Muut asiat Keskusteltiin vielä karhunmetsästyksestä ja sovittiin seuraavaa: Hirvijahdin aikana muun
riistan tai vahinkoeläimen ampuminen on kielletty pl. karhu. Karhun saa ampua, jos sen
kaatoon liittyvät asiat ovat kunnossa (lupia jäljellä, karhukortti). Ampuja vastaa em. asioista.
Ammuttu karhu kuuluu kyseisen jahdin osallistujille; ampujalle kallo, turkki ja siitinluu.
14
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
Vakuudeksi

Juha Suomalainen
puheenjohtaja

Ritva Tourunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

Arvo Tikkala

Juuso-Antti Tikkala

