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KESÄ-/HIRVIKOKOUS 4.8.2019
Paikka:
Aika:

Heinlahden metsästysyhdistys ry:n metsästysmaja
4.8.2019 klo 14:00
1§

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen

2§

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Niemelä ja sihteeriksi Kai Heiskanen.

3§

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettu
tolppailmoituksin, jotka olleet esillä yli vaadittavat 7 vrk.

4§

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Liimatainen ja Severi
Pöhö.

5§

Päätettiin metsästyskauden 2019-20 saaliskiintiöiksi jäsenille: 1 ukkometso, 2 teertä
(mielummin kukkoja), 4 pyytä ja 1 fasaanikukko (ei koske oma rahoittamia
koulutuslintuja). Muille ei rajoituksia.
Kauriin metsästystä vapautetaan niin, että, seuran jäsen saa kaataa yhden kauriin,
mutta kaadosta on ilmoitettava jahtipäällikölle välittömästi. Sovittiin, että kaadon
ilmoituksen yhteydessä ilmoitetaan myös kaadetun eläimen sukupuoli.
Johtokunta päättää yhteisjahdin osalta kauriiden kaadoista.
Villisikaa saa ampua tavattaessa ja lihat menevät ampujalle. Ampuja huolehtii
kaikista kustannuksista.

6§

Päätettiin metsästyskauden 2019-20 saaliskiintiöiksi vieraille 1 metsäjänis, 3
rusakkoa ja kanadanhanhia 1/päivä. Metsäkanalintuja ja fasaania (poislukien
ostofasaanit) ei ollenkaan. Vieraat voivat osallistua seuruejahtina tapahtuvaan
kaurisjahtiin jäsenen vieraana. Vieras ei saa ampua kaurista kuin yhteisjahdissa.
Muille ei rajoituksia.

7§

Rauhoitettuja riistalajeja ovat koppelo ja fasaanikana.

8§

Päätettiin vierasmaksuksi 7 €/päivä/vieras (max. 2 vierasta/päivä/jäsen) ja isännän on
oltava mukana. Kariluvat 7 €/päivä ja 40 €/kausi. Karilupa on henkilökohtainen, eikä
vaadi isännän mukanaoloa. Pienpetopyynnissä ja rauhoittamattomien lintujen
jahdissa ei vierasmaksua. Kariluvan omaava voi halutessaan metsästää kareilla
harmaahyljettä, mikäli asianomaisella on lupa harmaahylkeen metsästykseen.
Lisäksi päätettiin, että rusakko- ja pienpetojahdissa saa jäsen tuoda mukanaan
enintään 5 vierasta/päivä.
Isäntä on aina vastuussa vieraan tekemisistä jahdin aikana.

Vierasmaksun ja kariluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille (sama tili kuin
jäsenmaksuissa). Maksuun vieraan nimi, isännän nimi (jollei maksaja) ja jahtipäivä.
9§

Päätettiin, että mahdollisista metsästysrikkomuksista, sekä seuran sääntöjen ja
yleisten kokousten vastaisesta metsästyksestä kokoontuu seuran johtokunta.
Johtokunta arvio edellä mainittujen rikkomusten vakavuuden, sekä mahdollisen
tahallisuuden tai piittaamattomuuden. Mikäli johtokunta arvioi rikkeen vakavaksi tai
tahalliseksi, johtokunta kutsuu yleisen kokouksen koolle. Mahdolliset sanktiot
päätetään yleisessä kokouksessa. Mikäli rikkeen tekee vieras, em. rangaistus lankeaa
sekä isännälle, että rikkeen tehneelle vieraalle.

10 §

Valittiin hirvieläinjahtien jahtipäälliköksi Antti Niemelä ja ensimmäiseksi
varajahtipäälliköiksi Severi Pöhö ja toiseksi varajahtipäälliköksi Kai Heiskanen.
Ajomiesten päällikkö nimetään kunakin jahtiaamuna.

11 §

Päätettiin aloittaa jahti lauantaina 12.10. klo 08:00. Aloituspaikaksi päätettiin Iivarin
riihi Iivarin mäellä.

12 §

Päätettiin, että hirvijahdin yhteydessä voidaan ampua myös peuroja jahtipäällikön
ohjeistuksen mukaisesti. Kauriita ei ammuta hirvijahdissa.
Päätettiin, että peuran metsästystä voidaan suorittaa myös kyttäysmetsästyksenä.
Mahdollinen saalis menee seuralle. Huomioitava riistanhoitoyhdistyksen lupatilanne
sekä ilmoitukset jahtipäällikölle kuten kauriinmetsästyksessä.
Päätettiin myös, että villisikaa voidaan ampua hirvijahdin yhteydessä. Hirvijahdissa
ammutun villisian lihojen jako on johtokunnan harkinnassa.

13 §

Päätettiin, että mahdollinen saalis jaetaan seuraavasti:
12.10. - 27.10. saalis jaetaan kaatoviikonloppuna jahdissa mukana olleiden kesken ja
28.10. lähtien kaatopäivänä jahdissa mukana olleiden kesken.
Jako suoritetaa kaatoa seuraavana torstaina kello 17:00 majalla.
Sisäfileet paistetaan ja syödään majalla tai laavulla kaatopäivänä, mikäli kaato
tapahtuu lauantaina. Sunnuntaina kaadettujen eläinten sisäfileet arvotaan jahtiin
osallistujien kesken lihan jakamisen yhteydessä.

14 §

Päätettiin osanottomaksun suuruudeksi 30€.
Maksu on suoritettava ennen jahdin alkua joko sihteerille tai yhdistyksen
pankkitilille. Viimeinen maksutilaisuus on ensimmäisenä jahtiaamuna Iivarin
riihellä.

15 §

Käsiteltiin jäsenasiat:
● Jouko Ahonen otettiin varsinaiseksi jäseneksi
● Tuukka Malinen otettiin varsinaiseksi jäseneksi
● Tiina Ala-Krekolan otettiin varsinaiseksi jäseneksi
● Seppälä Ville otettiin varsinaiseksi jäseneksi
● Kalle Kuoppamäki otettiin varsinaiseksi jäseneksi
Uudet jäsenanomukset:

● Petri Hannula päätettiin ottaa koejäseneksi
● Antti Piiroinen päätettiin ottaa koejäseneksi
● Lehto Juha osalta saatiin kaksi eriävää ehdotusta. Suoritettiin
lippuäänestys. Ääniä annettiin yhteensä 24 kpl.
Koejäsenyyden puolesta oli 7 ääntä ja koejäsenyyttä vastaan
oli 17 ääntä. Äänestyksen perusteella päätettiin, että Juha
Lehtoa ei valittu seuran koejäseneksi.
● Laura Heiskanen päätettiin ottaa koejäseneksi
● Herkko Värtö päätettiin ottaa koejäseneksi
16 § Keskusteltiin yhdistyksen varojen sijoittamisesta. Johtokunta valtuutetaan
selvittämään Valkiajärven ja Myllyjärven mahdollisesta ostamisesta. Kyseessä
kalastuskunnan omistuksessa oleva Heinlahden Järvet. Johtokunta selvittää maanhankinnan
mahdollisuutta
17 § Supiloukkuja hankitaan ja riistakameroita hankitaan. Johtokunta valtuutetaan
hankkimaan loukut ja riistakamerat. Hankintamäärät päättää johtokunta.
18 §

Muut esille tulleet asiat:
● Pienpetopyynnin MM-kilpailuihin pyydetty metsästysoikeutta min, 5 000 ha.
Päätettiin myöntää metsästysalue pienpetopyynnin MM-kilpailuihin. Pyritään
saamaan Jäppilä ja Pernoo mukaan. Antti Niemelä hoitaa yhteydet Jäppilään
ja Pernooseen. Antti Niemelä toimii yhteyshenkilönä Sako Shooting
Sentteriin. MM-kilpailuihin toivotaan maasto-oppaita ja muita avustamaan
tilaisuuden onnistumisen varmistamiseksi.
● Onni Niemelä toi esiin edellisvuoden lehmän ampumisen vastoin
jahtipäällikön ohjeita. Johtokunta käsittelee Onnin esittämän asian.
● Puhuttiin majan pihapuiden kaatamisesta niin, että savikiekkojen ampuminen
on mahdollista. Sovittiin, että työ suoritetaan ensi vuonna polttopuiden teon
yhteydessä.
● Edelleen on selvittämättä hirven nahkojen ja sorkkien loppusijoitus

19 §

Päätettiin kokous kello 15:29

Kokouksen puolesta
Pyhtäällä 4.8.2019
_________________________
Kai Heiskanen
Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________
Pekka Liimatainen

_________________________
Severi Pöhö

