Kauris- ja peurakokous metsästysseuran majalla Kalingissa 27.8.2017 Klo 19:00
ESITYSLISTA.
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. VALITAAN KOKOUKSELLE PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
3. VALITAAN KOKOUKSELLE :
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 KPL, ÄÄNTENLASKIJAT
2 KPL
4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS
5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTA
6. VALITAAN JAHTIPÄÄLLIKKÖ JA VARAPÄÄLLIKÖT METSÄSTYSKAUDELLE 2017-2018.
7. METSÄSTYSMUODOT JAHDISSA.
Seurue ja kyttäysjahti. Seuruejahti: järjestetään pääosin viikonloppuisin. Porukka kutsutaan koolle
jahtipäällikön lähettämällä tekstiviestillä viimeistään jahtia edeltävänä iltana. Metsälle voidaan
mennä myös lyhyemmällä varoitusajalla, mutta jahtipäällikkö lähettää viestit alkavasta jahdista
tuntia ennen jahdin alkua jahtiin ilmoittautuneille. Jokaisella jahtiin ilmoittautuneella ja
osallistumismaksun maksaneella on oikeus mennä kyttäysjahtiin. Ennen kyttäysjahtiin menoa on
tehtävä ilmoitus jahtipäällikölle. Kyttäysjahdissa on myös oltava mukana lain edellyttämä
oranssi/oranssinpunainen vaatetus. Lisäksi taskulamppu on oltava mukana. Kaksi miestä voi mennä
metsälle koiran kanssa itsenäisesti (ilmoitus päällikölle). Esitetään että kauris ja peurajahdissa
täytyy kaadettu eläin käydä pistämässä ennen kuin ammutaan seuraavaa eläintä. Esitetään kauris ja
peuraporukan yhteisjahdeissa kaadettujen kauriiden lihat jaetaan porukan kesken.
8. KAATOLUVAT
Valkohäntäpeuran kaatolupia 5 kpl (3 aikuista ja 4 vasaa). Kauriin kaatolupia enintään 30 kpl
(kaurisjahti vapautettu muidenkin kuin kauris- ja peuraporukkaan osallistuville, kiintiö kaikilla
yhteinen seuran alueella) . Suositellaan että 6-10 piikkiset urospeurat säästetään.
9. KÄYTETTÄVÄ VAATETUS, ASEET JA PATRUUNAT
Vaatetus lain edellyttämä oranssi/oranssinpunainen vaatetus. Kaurista ja valkohäntäpeuraa
metsästettäessä luodikolla ammutaan ainoastaan puolivaippaluodilla. Valkohäntäpeuraa voi
metsästää haulikolla ainoastaan täyteispatruunalla. Haulikolla kaurista metsästettäessä
ampumaetäisyys max. 25 m ja haulikoko 3,5 - 4,00 millimetriä.
10. OSALLISTUMISMAKSU (30€ / lihaosuus. Maksettava viimeistään 22.9.2017)
Osallistumismaksu maksetaan Sulkavankylän hirvimiesten tilille: FI42 5007 3040 0011 47 .
11. LIHANJAKO
Suoritetaan vasta jahdin päätyttyä. Lihat pakastetaan ja jaetaan kun jahti on päätetty lopettaa,
lihanjaon ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
12. JAHDIN ALOITUSPÄIVÄ
Jahti aloitetaan aikaisintaan 30.9.2017. Päälliköillä valtuudet päättää mikäli aloitetaan myöhemmin.
13. JAHTIIN OSALLISTUMINEN
Aikaisempina vuosina ollut käytäntönä: Lihanjaolle päästäkseen on osallistuttava vähintään 3
päivänä yhteisjahtiin. 3:sta kyttäyskerrasta saa yhden jahtipäivän , joilla saa korvattua mahd.
puuttuvia yhteisjahtipäiviä. Kolme metsästyspäivää/lihaosuus, tarvitsee ollakseen oikeutettu
lihanjakoon.
14. JAHTIIN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen jahtiin hyväksytään myös myöhemmin. Takarajana hirvikokous 1.10.2017
15. KIRJATAAN JAHTIIN LÄHTIJÄT JA HARJOITUSAMMUNTOJEN SUORITUKSET/TYÖVUOROT
Harjoitusammunnat 20+20 laukausta, sekä työvuoro ampumaradalla oltava suoritettuna jahdin
aloituspäivään mennessä.
16. AMPUMATORNIT
Jokaisen hirvieläinten metsästykseen osallistuvan on tehtävä ampumatorni. Onko tehty?
Tarkastetaan jahdin aloituspäivänä.
17. RUOKINTAPAIKKOJEN HOITO
18. MUUT ASIAT
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Seuran sihteeri Ville Neste avasi kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aatu Korpi ja sihteeriksi Ville Neste
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Valto Potila ja Juha Neste.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (ilmoitettu Lakeuden Portissa 23.8.2017 ja seuran
nettisivuilla jo aiemmin.)
Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Jahtipäälliköksi valittiin Ville Neste ja varapäälliköiksi Aatu Korpi ja Matti Jokinen.
Metsästysmuodot esityslistan mukaisesti.
Kaatoluvat esityslistan mukaiset. Ei urospeuroilla piikkirajoituksia.
Käytettävä vaatetus, aseet ja patruunat esityslistan mukaiset.
Osallistumismaksu 25€/lihaosuus. Maksettava viimeistään 22.9.2017. Jahtiviestien saanti
mahdollinen myös ei lihaosuudella oleville, ilmoittautumisia ottaa päälliköt vastaan ennen jahdin
alkua. Markkinoidaan hirvimiehille mahdollisuutta päästä mukaan peuramiesten viestirinkiin ja sitä
kautta mahdollisuutta osallistua jahtiin ilman lihaosuutta.
Lihanjako esityslistan mukaisesti. Ampujan tultavan mukaan saaliin lihanleikkuuseen.
Jahdin aloitus esityslistan mukainen 30.9.2017. Päälliköillä valtuudet päättää mikäli aloitetaan
myöhemmin.
Jahtiin osallistuminen esityslistan mukaisesti.

14. Jahtiin ilmoittautui 17 henkilöä / 14 lihaosuutta. Ilmoittautuminen jahtiin hyväksytään myös
myöhemmin. Ilmoittautumisen takarajana hirvikokous 1.10.2017
15. Harjoitusammunnat oltava suoritettuna jahdin aloituspäivään mennessä. Harjoitusammunnoissa
20+20 laukausta liikkuvaan hirvikuvioon. Myös hyppyhirveen ammuttavat 6+6 laukausta
hyväksytään harjoitusammuntojen suoritukseksi.
16. Ampumatorni tehtävä esityslistan mukaisesti. Sama torni käy jos hirvijahtiin on tehnyt tornin.
Päälliköt tarkistavat ensimmäisenä jahtiaamuna onko torni tehty ja mihin on viety.
17. Ruokintapaikkojen hoito: Päälliköt hoitaa ruokintaa varten jyvät/ porkkanat ja muut ruokintaeväät.
Tehdään jyväpöntöille peltikannet ja viedään pöntöt ruokintapaikoille ennen jahdin alkua.
18. Muut asiat. Muita asioita ei tullut esille.
19. Kokous päätettiin klo 20:02

____________________________
Aatu Korpi puheenjohtaja

Valto Potila pöytäkirjantarkastaja

Ville Neste sihteeri

Juha Neste

pöytäkirjantarkastaja

