Ms Kontion

16.8.2019

Hirvi- ja peurakokous

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Pöllänen, sekä sihteerinä Marko Männikkö.
3. Pöytäkirjan tarkastajina, sekä ääntenlaskijoina toimivat Tapio Hacklin, sekä Veli-Matti Lippai.
4. Todettiin kokous lailliseksi, sekä päätösvaltaiseksi. Ollut lehdessä 20.7, sekä kotisivuilla.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Käytiin läpi hirvieläinten metsästyksen perusteet Ms Kontiolla.
- Jahtipäällikkö antoi perusteet, sekä palautteen vuodesta 2018.
- Annettiin, sekä jaettiin ohjeistus vuodelle 2019.
- Käytiin läpi tälle kaudelle tulleita parannuksia, kuten seuramme uusi kylmiö, 150m
kohdistus rata, viljasiilo, sekä hirviporukalle tuleva uusi vetolevy. Eli olosuhteet
onnistuneeseen jahtikauteen ovat nousseet merkittävästi.
- Käytiin läpi reviirin, sekä omariistan hyödyt. Lupa-alueet käytiin läpi. Näiden
palveluiden kautta jokainen myös saa kartan omiin käsiinsä seuramme alueesta.
7. Hirvieläinten jahtisäännöt.
- Säännöt käytiin pikaisesti läpi. Säännöt löytyvät seuramme kotisivuilta, jossa
jokaisen on syytä käydä niihin myös tutustumassa.
- Käytiin läpi kiintiöt, rajoitukset, sekä suositukset. Peurojen lupamäärä on 100kpl.
Hirvien 4,5.
- Peurojen sarvi suositukset löytyvät myös tämän pöytäkirjan liitteenä.
- Hirven metsästys aloitetaan 12.10.2019 klo.08.00. Peuran metsästys alkaa 1.9.2019.
Kaikki tarvittava ohjeistus löytyy hirvieläinsäännöistä. Jahtipäällikkö johtaa peurojen
metsästyksessä tapahtuvaa ammuttavien jakoa yleiseltä kokoukselta saamallaan mandaatilla, ja
tarvittaessa vaikka rauhoittaa pukit hetkeksi jaon vääristyessä.
8. Käytiin läpi hirvi- ja peura metsästykseen osallistumisen perus velvollisuudet, poissaolot,
ilmoittautuminen, osallistumismaksut, sekä lihaosuudet.
- 2krt saa olla hirvimetsältä pois (sairautta tai työestettä ei lueta). Poissaolomaksu on
5€/ poissaolokerta.
- Ilmoittautuminen tapahtuu ennakkoon jahtipäällikölle.

- Lupamaksut peura 60€, puolikas 30€, sekä hirvi 40€. Hirven lupahinnassa on
huomioitu uusi vetolevy. HUOM. eräpäivä 15.9.
9. Valittiin varajohtajat hirvi, sekä peurametsälle.
Hirvestyksen varajohtajat:
- Martti Toivonen
- Aleksi Ahokas
- Esa Ahokas
- Samuli Ahokas
- Arto Kallio
- Antti Seppänen
- Kari Sundholm
- Veli-Matti Lippai
- Teemu Virtanen

Peurametsästyksen varajohtajat:
- Martti Toivonen
- Aleksi Ahokas
- Kimmo Peipinen
- Samuli Ahokas
- Petteri Honkanen
- Tarmo Tolonen
- Merja Leino
- Jari Lehtovirta
- Sami Myllyoja
- Marko Männikkö

10. Käytiin läpi maanomistaja lihaosuudet. Jokainen vastaa itse omalta paikaltaan ammutusta
eläimestä maanomistaja palan viemisestä. Seura hoitaa kiertävää maanomistajien lihaosuuksien
viemistä.
11. Käytiin läpi nahkojen talteenotto. Toimimme viime vuotiseen tapaan.

Käytiin läpi lahtivajan puhtaanapito, sekä jätteet. Lahtivajan, sekä sen ympäristön siisteydestä
vastaa jokainen itse.
12. Muut esille tulevat asiat.
- Kerättiin @posti osoitteita reviiriä varten.
- Merkittiin kyttäyspaikat karttaan.
- Jaettiin pankkisiirrot halukkaille. Maksu-ohjeet löydät myös kotisivuilta.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tapio Hacklin

Veli-Matti Lippai

