Päntäneen metsästysseura r.y.
Hirvi kokous Hiukkajärvellä 3.10.2021 klo. 18.00

1§

Pms.n puheenjohtaja Asko Pulli avasi kokouksen.
Puheenjohtajaksi valittiin Kristian Sarvela. Sihteeriksi valittiin Janne Kangas.
Paikkalla 45 jäsentä ja etänä 5 jäsentä. yhteensä 50

2§

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Perkiö ja Jari Rosenberg
Ääntenlaskijoina toimivat samat henkilöt

3§

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja on
päätösvaltainen, Hyväksyttiin työjärjestys.

4§

Hyväksyttiin työjärjestys

5§

Äänestettiin hirvijahdin läpiviemisestä 2 ryhmässä vai 3 ryhmässä.
Äänestyksen tulos:
-

2 ryhmässä, 22 ääntä

-

3 ryhmässä, 28 ääntä

-

hirvijahti suoritetaan 3 ryhmässä.

Hirvijahtiin ilmoittautumisen aikaa päätettiin jatkaa 10.10.2021 asti
5a§

Ryhmä- ja aluejaon muodostaminen
-

6§

7§

Hirvikokous myöntää jahtipäällikölle valtuudet ryhmien ja
ryhmä alueiden muodostamiseksi.

Todettiin hirviseuran varajohtajat
-

1 ryhmä: Henri Hakola, varalla Janne Kangas

-

2 ryhmä: Mika Pihlaja, varalla Asko Pulli

-

3 ryhmä: Pasi Viitamäki, varalla Veli-Matti Luoma-Keturi

Jahdin aloitus:
Jahdin aloitus 30.10.2021 klo 7:00 Hiukkajärven majalla, jahtia jatketaan
20.11.2021. 11.12.2021 ei jahtia.
Vapaaehtoinen päivä itsenäisyyspäivä ja 12.12.2021. Johtokunta esittää, että
hirvijahti muuttuu vapaa ehtoiseksi, kun tarpeellinen lupamäärä on käytetty ja
lihan jako on suoritettu loppuun, myynti, maanomistaja yms palat on myös
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oltava otettuna ennen pakollisen jahdin muuttamista vapaaehtoiseksi. Lihat
jaetaan vapaa ehtoisiin jahteihin osallistujien kesken.
8§

Poissa olot:
Max kaksi päivää, lääkärin todistus sairauspoissaoloista. Kipeänä ei jahtiin
saa osallistua, eikä se vaikuta lihaosuuksiin. Ennalta määrätyillä
vapaaehtoisilla päivillä ja perjantai jahdeilla voi korvata varsinaisia jahti päiviä.
Johtoryhmällä mahdollisuus päättää tapauskohtaisesti.
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.

9§

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

10§

Lihanjako:
Lihanjako: Aloitetaan molemmista ryhmistä. Leikkaus ja lihanjako
maanantaina klo 18:00. Jos ei pysty ottamaan lihaa vastaan, metsästäjä on
velvollinen hankkimaan tilalleen varahenkilön, jonka on mahdollista ottaa
lihaa. Soppalihoja yms otetaan jo ensimmäiseltä viikonlopulta. Lihan jakoon
vain yksikerrallaan ja oman vuoron odotus pihapuolella.
Lihan jakajat: -Asko Pulli ja Juhani Leppäpuska (pää jakajat) -Markus Viitikko
ja Jussi Ranta (avustaa)
Lihanleikkaajat Mauno Kallio ja Simo Hyvärinen, Vinssi mies Kari Alakyyny.

11§

Osanottomaksuksi todettiin:
Koko osuus 160 € ja puoli osuus 80 €. Maksu seurantilille 10.10.2021
mennessä, oma nimi viitteeksi ja hirvimaksu 2021.
Lahtiliiveri maksu: Siirtymäkauden maksu kuluvalle kaudelle 40€/hlö uusilta
hirvimiehiltä tai muilta liiverin käyttäjiltä (oma käyttö) joilla ei liiveriosuutta. Eri
suorituksena mahdolliset lliverinkäyttömaksut ja lihaosuudet.
Jos kuitenkaan ei osallistu maksu palautetaan.

12§

-Hirviluvat 50 kpl. Pankkiin 9 kpl, Jakoon 34kpl, Huutokauppaan, soppaan,
maanomistajille yms. 7 lupaa. Maanomistaja palat jaetaan arvonta
periaatteella, niiden sopimusten kesken, jotka ovat reviirissä allekirjoitettuna
ennen hirvipolku päivää.
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Sonnien piikkirajoitus: ammuttaan vain yli 10 piikkisiä ainakin alku jahdissa.
Johtoryhmä päättää piikkirajoituksen poistosta ja sanktioista. Ei koske
hirvimiehiä joilla ei aiempia kaatoja tai koiria joille ei aiempia kaatoja.
Vasa prosentti 60%, Aikuiset mielellään 1 naaras enemmän.
13§

hirvenliha huutokauppa perjantai 10.12.2019 klo 18:00 Nuoriseuralla.

14§

Hirvipolku 24.10.2021 klo 12:00

15§

-

Lupien tarkistus jahtipäällikön kanssa jos ei pääse
osallistumaan hirvipolkuun.

-

hirvipolku on jahtipäivä

Hirvenlihan jauhattajaksi esitetään Juhani Leppäpuska
Jauhatus aika jahti viikonloppujen jälkeen keskiviikkoisin klo 17:00 – 19:00
Vapaaehtoisten jahtien jälkeen tarve ilmoitettava jauhattajalle.

16§

Velvoitetaan jahtipäällikkö laatimaan hirvenmetsästyssäännöt Päntäneen
metsästysseuralle hyväksytään jahtipäällikön laatimat hirven ja peuran
metsästyssäännöt Päntäneen metsästysseurassa.

17§

Muut asiat:
- Uudet hirvimiehet: Jari Rosenberg, Ville Kuhna, Ville Mäki-uuro, Jarmo
Lumiharja, Jussi Rinne ja Eveliina Kokko
-Tutkapantojen ja paikantimien tunnukset luovutettava jahtiseurueen käyttöön.
- Hirviporukan paikantimien koulutuspäivä 10.10.2021 klo 12–18
hiukkajärvellä.
- 2022 tammikuussa järjestetään hirvijahtia.
- 2022 vuoden hirvijahtiin osallistuminen ilmoitettava 30.9.2022 mennessä
jahtipäällikölle tekstiviestillä.
- Naaraan vasasuoja säilyy metsästyksen eettisissä säännöissä.
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. viimeinen
ryhmä, jonka hirvet tulee paikalle hoitaa pesun. Maanantaina liiteri pestään
ennen lihanjaon aloittamista. Laatikot jätettävä viimeistään sunnuntaina
nimettynä liiteriin.
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- Seuran lihalaatikot palautettava liiveriin. Jokaisella oltava oma nimetty
lihalaatikko.
- Villisika voidaan ampua hirvijahdin yhteydessä, mahdollisissa
haavakkotilanteissa johtoryhmä päättää tapauskohtaisesti. Koiramiehen
ilmoitettava jahti porukalle, jos omalle koiralle ei villisikaa halua ammuttavan.
Sikaa ammutaan vain varmoihin paikkoihin. Ampuja hoitaa kaadetun sian
katsomallaan tavalla. ei sikaa lahtiliiveriin kun liiverissä hirven lihaa.
- Hirvijahdin vierailijoista johtoryhmä päättää tapauskohtaisesti.
- Jahtipäälliikkö kertoi uuden lahtiliiveri projektin edestymisestä.
- Jokainen hirvimies hoitaa 1 maanvuokrasopimuksen, sopimukset jaetaan
hirvipolku päivänä. sopimukset palautettava 31.12.2021
- Maanomistajien hirvisoppa 7.11.2021 klo 12 Päntäneen nuorisoseuralla.

18§

19§

Seuran uudet jäsenet:
-

Matti Möykky (maanomistajajäseneksi)

-

Erkki Lautamäki (yleisjäseneksi)

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:35

Kristian Sarvela
Puheenjohtaja

Janne Kangas
Sihteeri

Jari Rosenberg

Osmo Perkkiö

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

