Suoanttilan Metsästysseura ry
Kesäkokous 18.8.2017 Seurapirtillä klo 19 alkaen
PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus; seuran puheenjohtaja Pekka Sokura toivotti läsnä olevat tervetulleiksi
kesäkokoukseen Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuonna. Samalla suremme Turussa
iltapäivällä tehtyjä terroripuukotuksia ja sen uhreja.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todettiin, että sääntöjen mukaan kutsu on
julkaistava Luumäen Lehdessä vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Ilmoitus oli lehdessä
3.8.2017. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 23
seuran jäsentä.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa /
ääntenlaskijaa: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Häkämies ja sihteeriksi Pekka
Sokura. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Kari Pötry ja Reijo
Haikonen
4. Esityslistan hyväksyminen: Lista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5. Ilmoitusasiat: Hirvilupia on tulossa saadun tiedon mukaan 8 + 9. Lisäksi on RHY:llä jaossa
valkohäntäpeuran lupia 26 kpl. Päätös lupien käytöstä tehdään jahdin alussa.
Hirvenmetsästäjien koulutus ja yhteislupatilaisuus LMS:n majalla 29.08.2017 klo 18.
Jäsenmaksujen tilanne on hyvä. Muutama ”karhu” on lähdössä. Riistakolmiolaskenta on tehty
7.8.2017 ja tiedot toimitettu Lukeen. Ruokintakatoksia on maastossa 5 kpl: Kari Pötry 2 (1
torni), Esa Virolainen 1 + torni, Pekka Mikkonen 1 (”kyttäys-koppi”), Laappaalla 1,
Seuran pankkitilin numero: FI22 5453 2350 1320 46.
6. Päätetään kauden 2017 – 2018 saaliskiintiöistä: päätettiin metso 1, teeri 2, ei muita
rajoituksia. Sovittiin, että vanhaa koppeloa ei ammuta.
7. Päätetään vierasoikeudesta. Päätettiin, että jäsen voi viedä metsälle mukanaan yhden
metsästävän vieraan. Vieras metsästää isännän kiintiöstä ja vastuulla.
8. Valitaan hirviryhmän ja peuraryhmän johtaja ja varajohtajat: Hirviryhmän johtajaksi valittiin
Mika Laakkonen ja varalle Risto Häkämies sekä koiranohjaajat Kari Pötry, Timo Nurmiainen,
Sami Rounela ja Marko Ilves. Peuraryhmän johtajaksi valittiin Marko Ilves ja varalle Esa
Virolainen sekä Kari Pötry.
Päätetään hirvimaksusta ja peuramaksusta. Päätettiin maksuiksi: hirvi 80 € ja peura 10 €.
(Maksutietoihin esim. ”hirvi + peura 90 €” tai vain ”peura 10 €”)
Sovitaan aloituspäivä ja osallistuminen. Sovittiin aloitus 14.10.2017. Ei kyttäysmetsästystä.
Maksut on maksettava 30.9.2017 mennessä. Tämän jälkeen suoritukselle tulee 10 €:n
lisämaksu.
9. Päätetään hirvieläinten metsästykseen osallistumisen säännöistä.
Maksunsa maksaneet ovat mukana saaliin jaossa ilman viikottaista osallistumispakkoa.
Sovittiin, että hirvieläinjahtiin osallistuvalla on ilmoitusvelvollisuus osallistumisestaan kunkin
viikonlopun jahtiin / lihanjakoon. Samoin pyydetään ilmoittamaan esim. lopettaessaan
osallistumisensa kauden jäljellä oleviin jahteihin.
Päätettiin etsiä ulkopuolinen lihanleikkaaja saaliin käsittelyyn.
Päätettiin myydä yksi hirvi toiminnan rahoittamiseksi. Toisesta hirvestä jätetään optio. Hinta
määräytyy tilanteen mukaan; joko kokonais- tai kilohinta.

Peurajahdin kyttäysvuoroista päätettiin, että halukkaat soittavat Marko Ilvekselle pyrkiessään
kyttäämään. Marko ilmoittaa mahdollisuudet esim. kamerahavaintojen perusteella. Alussa
voidaan kytätä kahdessakin tornissa/kopissa yht`aikaa. Kyselyt Marko Ilves / Kari Pötry.
Päätettiin antaa Kari Pötrylle lupa hirven haukulta kaatoon nuorta koiraa kouluttaessaan.
Sovittiin, että minkäänlaista koirametsästystä ei harjoiteta perjantaisin sinä aikana, kun hirviä
jahdataan ajometsästyksenä. Koemaastoja voidaan luvata myös perjantaipäiville.
10. Muut metsästysasiat
Todettiin johtokunnan villisikajahdin näkemykset: Villisialle on ympärivuotinen lupa.
Emakkorajoitus oli 31.7. asti. Villisian metsästystä halutaan tukea seuran puolelta ja
nylkykopin käyttö myös sikojen käsittelyyn katsottiin soveltuvaksi. Hygieniaohjeistus tulee
kuitenkin laatia ja tätä noudattaa. Seura hankkii Virgon S desinfiointiainetta ja suojapressuja
kopin suojaamiseksi ja puhdistamiseksi ruhon käsittelyn jälkeen.Villisian seuruemetsästyksestä päätettiin talvikokouksessa, että jahtiin voi lähteä vain nimettyjen
yhteyshenkilöiden luvalla. Yksin tapahtuvassa metsästyksessä ei ole rajoituksia.
Kari Pötry antoi tarkat ohjeet karhun metsästyksestä. Alueella on kaksi kaatolupaa. Metsästys
on säädeltyä ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Kari muistutti, että karhujahdissa
jokainen laukaus on täysin ampujan omalla vastuulla.
11. Päätetään hirvipeijaisista; pidetään tavan mukaan pyhäinpäivänä 4.11.2017. Samalla
liitytään Metsästäjäliiton ja metsästäjien ”Suomen Suurimmat Peijaiset” tapahtumaan, joka on
osa Suomi 100 –juhlintaa.
12. Muut esille tulleet asiat
Seuran 50-vuotisjuhla 9.9.2017. Kutsut on lähetetty. Lehti-ilmoitus tulee.
Talkoot 30.09. ja 07.10.2017 klo 9 kopilla.
Vierasjahti Toikkalan Erän kanssa toteutuu 21.-23.10.2017. Vieraita on tulossa yht. 14 hlöä
Seuran omat ampumakisat pidetään 19.8.2017 klo 10 alkaen Taavetin radalla.
RHY:n ampumamestaruuskisat la 26.08.2017 klo 9 alkaen Taavetin radalla.
Jahtijärjestelyistä johtokunta esittää lisäksi seuraavaa:
Ampujilta edellytetään kolme harjoituskertaa jotka voivat koostua esim. seuran
ampumavuoroista, seuran kisoista ja ampumakokeesta ym. todistetusta
ammuntaharrastuksesta.
Vesa Pylväläinen on hankkinut hirvikopille uuden ryhmäkeskuksen tarvikkeineen. Seura
maksaa syntyneet kustannukset. Myös valojen uusimista selvitetään ja hankinnat tehdään
tarpeen mukaan.
13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45 kiittäen osallistujia
aktiivisesta keskustelusta ja hyvistä pullakahveista.
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