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1. Seuran varapuheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Seppänen ja sihteeriksi Emilia Kulmala
3. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Laszlo Lippai ja Kimmo Mäki.
4. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu on ollut seuran kotisivuilla sekä Forssan lehdessä 27.7.2022.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Jahtipäällikkö (Antti Seppänen) esitti hirvieläinmetsästyksen perusteet Ms Kontiolla.
Jahtipäällikkö esitti palautteen edellisestä kaudesta. Hirvijahti kesti 2,5 päivää. Yhteis- ja hirvijahdeista
jaettiin lihaosuuksia yhteensä 14 maanomistajalle. Lisäksi hyvien tapojen mukaisesti kaadetuista
peuroista on jäsenet vieneet maanomistajille myös lihaosuudet. Jatketaan samaa hyvää käytäntöä.
Maanomistajille saatiin 10 peuraluvasta vain 5,5. Maanomistajapeurojen jahtien osallistujamäärä oli
kaudella vähäistä.
7. Hirvieläinten jahtisäännöt.
Päivitetyt hirvieläinsäännöt ovat kaikkien luettavissa seuran kotisivuilla. Jahtipäälikkö esitti
hirvieläinsääntöjen liitteen 4 mukaiset hirvien ja peurojen metsästysjärjestelyt ja valmistelut. Lisäksi
jahtipäällikkö esitti jahtien aloituspäivät, ajojahdeista ilmoitus viikkoa ennen, perusjärjestelyt ja
toimenpiteet/talkoot ennen jahteja.
Hirvenmetsästys päätettiin aloittaa 15.10.2022 klo: 8.00 Korvella. Peuranmetsästys lain mukaisesti.
Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät hirvieläinsäännöstä.

8. Varajohtajien valitseminen.
Varajohtajina pidettiin samat kuin ennenkin:
Hirvenmetsästys:
Martti Toivonen, Esa Ahokas, Aleksi Ahokas, Samuli Ahokas, Arto Kallio, Kari Sundholm, Teemu
Virtanen, Laszlo Lippai, Timo Leino, Hannu Vähämäki, Hannu Seppänen.
Peuranmetsästys:
Martti Toivonen, Aleksi Ahokas, Samuli Ahokas, Merja Leino, Jari Lehtovirta, Lari Ahokas, Kari
Sundholm, Kimmo Peipinen, Laszlo Lippai, Sami Myllyoja, Otto Hellberg, Antti Malmnäs, Juha Hirsimäki
ja Hannu Seppänen. Peuranmetsästykseen varajohtajia voidaan lisätä myös kesken kautta, halukkaat
voivat ilmoittautua jahtipäällikölle.
9. Käytiin läpi hirvi- ja peurajahteihin osallistuminen, poissaolot, ilmoittautuminen, osallistumismaksut
ja lihaosuudet.
Hirvimaksuksi hyväksyttiin jahtipäällikön ehdottama 30€.
Peuralupia oli seuralle haettu 60kpl ja peurajahtiin osallistuvien määrän vuoksi jahtipäällikkö ehdotti
0,5peuraa/jäsen ja tämän lisäksi 10 myyntipeuraa. Laszlo Lippai ehdotti että ei myydä myyntipeuroja,
ehdotus sai kannatusta. Peuralupien määrä aiheutti keskustelua ja mahdollisuus hakea pankkilupia
käyttöön nousi esille. Aku Mäki teki ehdotuksen: peura jokaiselle jäsenelle hintaan 60€/lupa, sisältäen
kesäkokouksessa päätetyn lupahinnan 40€/peura + kuluja 20€ ja tämän lisäksi myyntiin 10
myyntipeuraa. Ehdotus sai kannatusta. Lazslo Lippai veti oman ehdotuksensa tässä vaiheessa pois.
Äänestyksessä Aku Mäen ehdotus hyväksyttiin äänin 34 / 6.
Maanomistajapeuroille järjestetään kaksi jahtia, ensimmäinen joulukuun alussa ja toinen tammikuun
alussa.
Lupamaksut maksettava seuran tilille kuukauden kuluessa, 11.9.2022 mennessä.
Osallistumisen ja poissaolojen kohdalta hyväksyttiin jahtipäällikön ehdotus että ei sakkoja, mutta jos ei
osallistu niin ei lihaosuutta.
Luvat on esitettävä ennen metsästyksen aloittamista, kuitenkin viimeistään 25.9.2022 mennessä.
Tarkemmat tiedot hirvieläinsäännössä 2022.
10. Maanomistajien lihaosuudet 2022.
Maanomistajien kiertävää lihaosuuksien jakoa jatketaan. Lisäksi hyvien metsästystapojen mukaisesti
jatketaan perinnettä, että viedään kaadetuista omista peuroista myös palat maanomistajille.

11. Nahkojen säilyttäminen, lahtivajan käyttö + siivous, kylmäkoneen käyttäminen, teurasjätteiden
lajittelu.
Nahat on myyty Arctic Naturelle, joka hakee nahat kaksi kertaa vuodessa ja toimittaa suolaa nahkoja
varten. Nahoista säästetään myös kauriin nahat. Kylmiö laitetaan päälle kun saalis viedään riippumaan
ja tyhjänä kylmiö pois päältä. Jokainen huolehtii lahtivajan siisteydestä ja puutteista ilmoitetaan
jahtipäällikölle.
Lahtivajan ovikoodin saa tarvittaessa jahtipäälliköltä.
12. Muut esille tulevat asiat.
Pyydettiin tarkastamaan vanhat ja merkitsemään mahdolliset uudet kyttäyspaikat karttaan.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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