Päntäneen metsästysseura r.y.
Hirvi kokous Hiukkajärvellä 7.10.2018 klo. 18.00

1§

Pms.n puheenjohtaja Asko Pulli avasi kokouksen.
Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Perkkiö. Sihteeriksi valittiin Janne Kangas.
Paikkalla 44 jäsentä

2§

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leo Jerkku, Antti Mäkynen,
Ääntenlaskijoina toimivat Leo Jerkku, Antti Mäkynen,

3§

Todettiin että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja on päätösvaltainen,
Hyväksyttiin työjärjestys.

4§

Todettiin hirviseuran varajohtajat
1 ryhmä: Eero Hakola, varalla Jere Kokko
2 ryhmä: Juha-matti Luoma-Keturi, varalla Pauli Mäensivu

5§

Jahdin aloitus :
Jahdin aloitus 27.10.2018 klo 7:00 Hiukkajärven majalla, jahtia jatketaan
17.11.2018. 8.12.2018 ei jahtia.
Vapaaehtoinen päivä itsenäisyyspäivä ja 9.12.2018 (huutokauppa hirvien
metsästys)

6§

Poissa olot :
max kaksi päivää, lääkärin todistus sairauspoissaoloista.
Hirvikoiratoiminta näyttelyt ja haukkukokeet ovat korvaavia jahtipäiviä.
Ylimääräisistä poissaoloista vähennetään lihaosuutta 3kg 1:sen jauhelihasta.
Jos jahtiin osallistuja on ehtinyt saada jo kaikki lihat, Täytyy liikaa jaetut lihat
ostaa 20€/kg hintaan.

7§

Ohilaukaukset:
Törkeät ohilaukaukset ja epäselvät ampumatilanteet käsittelee johtoryhmä
Jahtia jatketaan vasta jahtipäällikön luvalla.

8§

Lihanjako:
Aloitetaan molemmista ryhmistä. Jos ei pysty ottamaan lihaa vastaan,
metsästäjä on velvollinen hankkimaan tilalleen varamiehen jonka on
mahdollista ottaa lihaa. Soppalihoja yms otetaan jo ensimmäiseltä
viikonlopulta.
Lihan jakajat:
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-Jere Kokko ja Juhani Leppäpuska (pää jakajat)
-Markus Viitikko ja Jussi Ranta (avustaa)
Entiset lihanleikkaajat ovat käytettävissä.
9§

Osanottomaksuksi todettiin:
Koko osuus 140€ ja puoli osuus 70€. Maksu seurantilille 14.10.2018
mennessä, oma nimi viitteeksi ja hirvimaksu 2018.

10§

-Hirviluvat Kauhajoella 240 kpl, Päntäneelle 50 kpl. Pankkiin 10 kpl, Jakoon

34kpl (noin 39kg/ hirvimies), Huutokauppa 130kg, soppaan 150 kg,
maanomistajille 200kg. Maanomistaja palat jaetaan arvonta periaatteella,
niiden sopimusten kesken jotka ovat reviirissä allekirjoitettuna ennen
hirvipolku päivää.
Uroksia 11kpl
Naaraita 10 kpl
Vasoja 38 kpl
Sonnien piikkirajoitus: suositellaan ammuttavaksi vain yli 10 piikkisiä ainakin
alku jahdissa. Johtoryhmä päättää piikkirajoituksen poistosta tarvittaessa.
11§

hirvenliha huutokauppa keskiviikko 12.12.2018 klo 18:00 Nuoriseuralla.

12§

Hirvipolku 21.10.2018 klo 12:00

13§

Hirvenlihan jauhattaja Krister Ruotsalainen
Jauhatus aika tiistaisin klo 17:00 – 19:00

14§

Velvoitetaan jahtipäällikkö laatimaan hirvenmetsästyssäännöt Päntäneen
metsästysseuralle hyväksytään jahtipäällikön laatimat
hirvenmetsästyssäännöt Päntäneen metsästysseurassa.

15§

Muut asiat:
-

Uudet hirvimiehet: Jouko Enberg, Yrjö Laasonen.

-

Koululaiset todennäköisesti jahtiin mukaan syksyn aikana

-

Aikuisista etuhammas talteen, kuva (sonnista) ja punnitus.

-

Tutkapantojen ja paikantamien tunnukset annettava muun seurueen
käyttöön.
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16§

-

Naaraan vasasuoja säilyy metsästyksen eettisissä säänöissä.
Mahdollisissa ko tilanteissa muu toiminta keskeytyy ja molemmat ryhmät
keskittyvät orpojen vasojen poistamiseen jotka seurasivat välittömästi
nuppaa, ko jahtia jatketaan vähintään sen viikonlopun. johtoryhmä
käsittelee ja päättää epäselvät tapaukset.

-

Ryhmän johtajat nimeää aamuisin pesuporukan 3hlö/ryhmä. Lauantaina
viimeinen ryhmä joka tulee paikalle hoitaa pesun jos tulevat huomattavasti
myöhemmin paikalle.

-

Sunnuntaina viimeistään klo 15:00 hirvet majalla, jahti päätetään
viimeistään klo 14:00 sunnuntaisin.

-

Seuran lihalaatikot palautettava liiveriin. Jokaisella on oltava oma
lihalaatikko.

-

Peura ja kaurisjahdin aloitus 13.10.2018. kokoontuminen nuorisoseuralle
klo 8:00

-

SJML.lle järjestetään kauris/peurajahti 5-6.1.2019

-

Nimetään Rahkolan saunalla oleva hirvitorni Jamin torniksi Jami Kykkäsen
muistolle

-

Tammikuun puolella mahdollisesti jahtia, metsästys toteutetaan ilman
koiria.

-

Maanvuokrasopimuksiin päätettiin että hirvimiehet hakevat allekirjoituksia

Uudet seuran jäsenet:
Daniel Kunnaspuro (Yleisjäsen), Kalle Mäkiranta (maanomistaja jäsen), Jenni
Mäkiranta (maanomistaja jäsen), Tanja Pihlaja (maanomistaja jäsen)

17§

Johtoryhmä päättää hirvijahdin vierailijoista

18§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18:53

Osmo Perkkiö
Puheenjohtaja

Janne Kangas
Sihteeri
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