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PÄNTÄNEEN METSÄSTYSSEURA RY 

 

Kesäkokous 2021-08-01- klo 18.00  

Hiukkajärvellä, paikalla 45 seuran jäsentä, etänä 6 seuran jäsentä, yhteensä 51 

jäsentä. 

 
1§  Pms.n puheenjohtaja Asko Pulli avasi kokouksen. 

 

Puheenjohtajaksi valittiin Kristian Sarvela. Sihteeriksi valittiin Kangas Janne. 

 

2§  Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Simo Hyvärinen ja 

Markus Viitikko 

 

3§  Todettiin, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja on päätösvaltainen, 

Hyväksyttiin työjärjestys.  

 

4§ Päätettiin saaliskiintiöistä seuraavasti: 

Kiintiö on yksi metso, kolme teertä ja kolme pyytä. Riekko ja peltopyy on 

rauhoitettu. 

Kiintiöt eivät päde, jos tulee erikseen näitä tiukempia päätöksiä. 

 

5§  Päätettiin metsästysajoiksi valtion määräämät ajat. 

- Majava lupia haettu 50kpl Kauhajoelle (päätöstä ei ole tullut) 

 

6§ Päätettiin vieraskorttien hinnoista seuraavasti: 
Vuosikortti 100 € ja päiväkortti 10 €, Päiväkortilla ei saa ampua metsoa eikä kaurista eikä 

peuraa (pois lukien yhteisjahdit), päiväkortilla metsästettäessä tulee olla seuran jäsen 

mukana. 

Seuran tilille suoritetaan maksu ennen metsästystä. Myyjinä toimivat johtokunnan 

jäsenet. Pasi Viitamäki koordinoi vuosikorttien myyntiä. maksimissa myönnetään 20 

vuosikorttia / kausi.  

Villisian vieraskortti metsästyksestä äänestettiin: äänestyksen tulos Kyllä 23 ääntä ja ei 26 

ääntä ja 1 hylätty ääni. Päätös villisikaa ei vieraskortilla saa metsästää (pois lukien seuran 

järjestämät erikseen kutsutut yhteisjahdit) 

 

7§ Päätettiin rauhoitusalueista seuraavasti: 

Hiukkajärven ja Aikalajärven alue on rauhoitettu. 

 

8§ Päätettiin vierailijoista hirvijahdissa:  

Johtokunta ja hirvipäällikkö päättävät vierailijoista tapauskohtaisesti. 

 

9§ Päätettiin kauriin ja peuran metsästyksestä: 

 

 Jahti toteutetaan toimikunnan esityksen mukaan. 

- Pyritään ampumaan vasat edellä (myös yhteisjahdit) 

- vierasmaksut: päiväkortti + 
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 - Kauris ei kaatomaksuja 

 - Peura vasa 50€ ja aikuinen 100€ 

 - Seuran jäsenille vasa 10€ ja aikuinen 20€ jos ottaa lihat. 

 

- Kaurispukin kevätjahti sallitaan jos kanta antaa myöden (max 1/metsästäjä) 

 

- Kiintiö kyttäämällä peurat 2 lupaa + omissa jahdeissa 3 kaurista (ei koske 

yhteisjahteja) kyttäämällä ei ammuta 300m lähemmäs toisten ruokintaa 

 

- Kauriin max kaatomäärästä äänestettiin: tulos ei maksimi kaatomäärää 30 

ääntä, max kaatomäärä 35 + 5kpl 20 ääntä. päätös kauriilla ei max kaatomäärää 

(kantaa tarkkaillaan ja jahti tarvittaessa keskeytetään), Peura Kauhajoen 

yhteislupien mukaan 

 

- SJML:lle järjestetään yhteisjahti jos löytyy innokkaita. 

 

- EPJM:lle järjestetään yhteisjahti jos löytyy innokkaita ( peurajahdissa 

mukana kivääri metsästäjiä). 

 

- Peura jahdin varajohtajat:Pasi Viitamäki, Henri Hakola, Asko Pulli, Janne 

Kangas, Mauno Kallio, V-M Luoma-keturi, Harri Väistö. 

 

- Jahtiin menosta ilmoitus etukäteen päällikölle (Juha-Matti Luoma-Keturi 

(peura) ja Pasi Viitamäki (kauris) viesti kaurisjahtiin menosta päällikölle, 

jahdin johtaja on viestin lähettäjä. Kauriin kaadoista ilmoitus päällikölle ja 

omariista palveluun. 

 

- Peuroista kyttäämällä voi yhden luvan lihat ostaa, muut seuran pakastimeen, 

Yhteisjahdeissa ei mahdollisuutta ostaa, kaadetut lihat purkkilihoiksi, loput 

jaetaan jahtiin osallistuneiden kesken, kaatajalle fileet. Erikseen järjestettävissä 

kutsuvierasjahdeissa vieraalla mahdollisuus ostaa vieraan ampumat lihat. 

 

- Kyttäämällä ammuttu peura näytettävä ennalta määrätyille varajohtajille tai 

päälliköille. 

- jahdit toteutetaan johdettuina jahteina. 

 

 

10§ Seuran uudet jäsenet: 

 

- Jere Viitasalo, Luka Pihlaja, Akseli Tainio 
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11§ 

Muut asiat 

 

- Hirviluvat 270 lupaa Kauhajoelle, joista Päntäneelle n.51 lupaa. Peurat 

120 lupaa, joista Päntäneelle 22 lupaa. lupiin tulee vielä tarkennus 

hirvikokouksessa 

 

- Riistan hoito kilpailu 

1 J-M Luoma-Keturi 424 pistettä  

2 Janne Kangas 289 pistettä 

3 Pauli Mäensivu 232 pistettä 

- Pienpeto kilpailu 

 1 Jarno Rosenberg 135 pistettä 

 2 Pekka Rosenberg 105 pistettä 

 3 Krister Ruotsalainen 80 pistettä 

 

Lahjakortin arvonta: voittaja Markus Ahola 

 

- Kauko Antila toivoi, että riistalle annetaan rauha ennen jahtikauden alkua. 

 

- Hylsyjä ja muita roskia ei jätetä maastoon, eikä pelto / penkka teitä käytetä 

ilman lupaa, eikä tukita liittymiä. 

 

- lain mukaan autolla ei metsästetä. 

 

- Pauli Rajamäki kysyi vieraiden kulkemisesta seuran alueella. Toiminta 

oltava metsästyslain mukaista. kysymykset jahdin valvojille (Asko, Pasi, V-

M Luoma-Keturi) 

 

11§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen. Kello 19.50 

 Osallistujia oli 51 kpl. 

 

  

 Kristian Sarvela     Janne Kangas 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

Simo Hyvärinen     Markus Viitikko  

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja 

      

 

 


