Sulkavankylän ms. hirvieläinten metsästyksen kevätkokous Kalingissa 5.4 2019
klo 19.00
Pöytäkirja:
1.Kari Asunmaa avasi kokouksen.
2.Kokouksen pj:ksi valittiin Kari Asunmaa ja sihteeriksi Ville Neste.
3.Pöytäkirj. tark. valittiin Jaakko Soini ja Esa Mäki-Neste. Samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.
4.Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Ilmoitus Lakeuden Portti -lehdessä 28.3.2019
toiminta/järjestöt palstalla ja seuran nettisivuilla.)
5. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.
6. Jahtipäälliköksi vuodelle 2019 valittiin Veikko Lahti.
7. Ryhmänjohtajat v. 2019 jahdissa. Jaakko Soini, Ville Neste, Lauri Neste, Vesa Laitila ja Esa MäkiNeste. Hirvijahdin varapäällikkö Ville Neste. Kari Asunmaa toimii koiraporukan jahtipäällikkönä ja
varalla Jukka Rintaopas ja Jukka Mäki.
8. Kauris/peurapäälliköt valitaan omassa kokouksessaan tulevana syksynä.
9. Syksyn jahtiin osallistuvien velvoitteet.
- Harjoitus ammunnat ja työvuorot vuonna 2019 suoritetaan seuran ampumajaoston laatiman
työvuorolistan mukaisesti. Harjoitusammunnoissa on ammuttava 20 + 20 laukausta liikkuvaan
hirvikuvioon kahdessa eri ammuntatilaisuudessa. Jos suorittaa ammuntoja muualla, vaaditaan
todistus suoritetuista ammunnoista, joka on toimitettava ampumajaoston johtajalle ennen jahtia.
- Ampumatornit ( jokainen jahtiin osallistuva rakentaa 1 kpl ) Ostetaan valmista puutavaraa
hirvimiesten laskuun Kalinkiin, josta tornit tehdään. Vesa Neste hoitaa puutavaran Kaliiniin talkoita
varten. Pidetään myös hirvitornien tekotalkoot Kalingissa tulevana kesänä, kaksi talkoopäivää
(jahtipäällikkö ilmoittaa ajankohdan myöhemmin), talkoisiin osallistumalla kuittaa hirvitornin
tehdyksi. 50€ sakko tekemättömästä tornista, sakko maksetaan hirvimiesten tilille. Hirvitornin voi
myös tehdä toisen jahtiin osallistuvan puolesta, ilmoitus päällikölle kenen puolesta torni on tehty.
Tornien ampumasektorien raivaus ja puiden pystykarsimista passipaikoilla suositellaan
hirvimiehille.
- Tornin voi tehdä omatoimisesti.
- Riistapeltoja varten kauransiementä saa Jukka Mäeltä. Jokainen hoitaa itse riistapeltosiemenet.
Riistapeltoja tehdään entiseen malliin. Keskusteltiin Sulkavankylään tehtävistä riistapelloista,
jokainen jolla kalustoa toivotaan osallistuvan riistapeltojen tekoa.

- Nuolukiviä (Rhy:n kiviä Kalingissa), jokainen hirvieläinmetsästäjä saa ottaa Kalingin pihasta
olevalta lavalta. Jos ottaa niin nimi listalle, joka löytyy lavalta. Metsästysseura hommaa nuolukiviä
tarvittaessa lisää jos loppuvat kesken.
10. Syksyn metsästys.
-Pääasiassa koirametsästystä, ajometsästystä tarpeen mukaan, hirvijohtajat päättää.
Koirametsästyksessä käytetään ensisijaisesti seuran jäsenten omia hirvikoiria.
- Sakot poissaolosta 25€ ensimmäiseltä päivältä, seuraavat päivät 50€. Yhden päivän saa olla pois
(ei mene vielä sakkoa). Arkijahtipäivillä voi korvata lauantain ja sunnuntain pakollisia jahtipäiviä.
- lihanjako poissa ollessa, jos ei ole jahdissa ei ole oikeutta lihanjakoon
- lihanleikkausmaksu / lihaosuus, päätetään syksyn hirvikokouksessa.
- lihanjaosta yms. vastaa Veikko Lahti.
- lihapurkit, teosta päätetään vasta syksyn hirvikokouksessa.
- Hirvipeijaiset Sapsun kylätalolla su 1.12.2019 , paikalla oltava klo 10:00, jokainen hirviporukan ja
kauris/peuraporukan jäsen on velvollinen osallistumaan peijaisiin. Poissaolosta 50€
sakko/lihaosuus. Ylimääräisellä tornitalkoopäivällä voi korvata peijaispäivän työvuoron.
- hirvijahtivieraat (jahtipäällikön luvalla)
11. Metsästys aloitetaan la 12.10.2019.
12. Anottavat hirviluvat Sulkavankylä 37 lupaa, (alkujahti 17 aik. 21 vasaa) (pankki 6 aik. ja 7 vasaa).
Peuraluvat 5 aik. + 6 vas. , eli 8 peuralupaa.
13. Edustajina 10.4.2019 klo 18:30 Huhtamäki Salilla yhteisessä hirvipalaverissä.
- Janne Kontola, Kari Asunmaa, Hannu Lahti ja Ville Neste
14. Syksyn hirvikokous su 29.9.2019 klo 19.00 Kalingissa.
15. Syksyn kauris/peurakokous su 25.8.2019 klo 19.00 Kalingissa.
16. Muut asiat: Hirvikokeet 21.9.2019 Piirinmestaruus –Karsinta Jokivarren Ns. 60- ja toiset kokeet
30.12.2019.

17. Kokous päätettiin klo 19:57

puheenjohtaja: Kari Asunmaa

sihteeri: Ville Neste

pöytäkirjantarkastajat :

Jaakko Soini

Esa Mäki-Neste

