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Aika Maanantai 11.7-22 Klo 18.00 

Paikka Ampumaradan Paviljonki 

Osallistujat Seuran jäsenet, erillinen lista 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin seuran puheenjohtajan toimesta. 

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Ollila ja sihteeriksi Marko Silokoski. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Tuominen ja Saku Tuominen, ääntenlaskijoiksi samat 

henkilöt. 

4. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esitetty kokouksen asialista työjärjestykseksi. 

 

6. Rauhoitukset 

Hyväksyttiin Johtokunnan ehdotukset rauhoitusalueiksi ja -säännöiksi: 

Kauklaistenjärven lintujenmetsästys painotetaan järven pohjoispäähän. 

Kyyhkystys ja vesilinnustus kielletään puimattomilla pelloilla ja niiden reunoilla. 

Koppelo ja naarasteeri rauhoitetaan kokonaan. Peltopyyllä ja fasaanilla on rajoitettuja 

koirankoulutuspaikkoja (yhteys Mika Aro ja Pasi Salonen) 

Metsäneläinten joulurauha on jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä. 

 

7. Kiintiöt 

 

Hyväksyttiin Johtokunnan ehdotukset kiintiöiksi: 

Mikäli metsästys on Satakunnassa sallittua, yksi urosteeri ja yksi urosmetso, seuran kiintiö 

varsinaisille jäsenille: metsolle 5 kpl, Mika Aro toimii yhdyshenkilönä. Suosituksena: 

Koiranomistajat etusijalla. 

Vuosikorttilaisilla kiintiö 1 kauris. 
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8. Vieraskäytäntö 

Todettiin vieraskäytännöt: 
Vieraskortin hinta on 15 € / päivä.  
Pahvikortti jätetään pois.  
Maksusta on tulostettava tosite (paperinen tai sähköinen) mukaan jahtiin. Vieraskortti on 
maksettava ennen metsästystä ja siihen on merkittävä isännän ja vieraan nimi sekä 
metsästyspäivä. Koejäsen ja metsästysluvan saaja eivät saa tuoda vieraita. Pienpeto-, Ilves-, 
Hirvi- ja Peurajahtiin ei tarvita vieraskorttia. Peuran seurueajojahdin yhteydessä voi vieras 
ampua myös kauriin ilman vieraskorttimaksua. 
 

9. Suosituksia 

Keskusteltiin Johtokunnan esittämistä suosituksista: 

Suositellaan, että hirviä ei haukuteta hirvikokeille varatuissa maastoissa kolmea vuorokautta 

ennen koepäivää. 

Pyydykset ja loukut merkataan puhelinnumerolla ja nimellä. 

 

10. Hirvieläinjahti 

Käsiteltiin hirvieläinjahtia koskevat asiat: 

Kaurisjahtiin mentäessä on jahdista ilmoitettava hirviseurueiden jahtipäälliköille ja jos menee 

kyttäämään johonkin muualle kuin kyttäyskoppiin niin tiedottaminen on erityisen tärkeää. 

Ilmoitukset kaadoista tehdään hirvieläinjahtipäälliköille, siis yhdelle, joka laittaa tiedon 

Johtokunnan Whatsapp –ryhmään. 

 

Hirvilupia saatiin kaudelle 2022 -2023 anotut 32 lupaa. 

 

Peuralupia saatiin haetut luvat, 270 peuran kaatolupaa  

Ylinen: 90 

Keskinen: 90 

Alanen: 90 

 

Maanomistajapeuroja varataan 3 kpl. Maanomistajat, jotka eivät ole saaneet 

kaatolihaosuuksia, saavat (olemassa olevan listan mukaan) tammikuussa kustakin porukasta 

yhden ison peuran lihat 2,5 kilon paketeissa. 

Hirvieläinjahtiin osallistuvat maanomistajajäsenet eivät kuulu listaan. 

Jahtipäälliköt jakavat hirviluvat seurueiden kesken, jahtiin osallistuvien suhteessa. 

 

 

Osallistumismaksut: 

Hirvijahti: 150 €. Peurajahtimaksu: 45 € / saatu lupa. Jokainen hirvijahtiin osallistuva tai 

yleensäkin rataa käyttävä maksaa vuosittaisen kilpailumaksun 30 € / 5 €. 

Käyttämättä jätetty lupa korvataan seurueelle jahdin päätyttyä. 

Jos estyy jahdista kokonaan, maksu palautetaan.  
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Hirvihuutokaupan järjestelyistä vastaavat jahtipäälliköt, huutokauppa pidetään 

Työväentalolla myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. Laitetaan ilmoitus lehteen. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä sekä hirvi- että peurajahtiin on 5.8 ja viimeinen maksupäivä 

31.8.2022. Osallistumismaksut maksetaan seurueiden tileille. Seurueet tilittävät maksut 

keskitetysti seuran tilille 30.9 2022 mennessä. 

 

Jahtipäälliköiden valinta: 

 

Ylinen: Juha Jaakkola, Juho Ylijoki, Arto Sulo, Kalle Markkula ja Juho Markkula. 

 

Keskinen: Saku Tuominen, Antti Tuominen, Jari Seikkula ja Jani Asp. Harri Niemi 

 

Alinen: Pasi Salonen, Viku Vainio, Oskari Junnila, Janne Sarin, Vesa Sainio, Matti 

Ränkman, Mika Aro ja Matti Lehtonen. 

 

11. Muut asiat 

Seura järjestää koirakokeita sekä antaa koemaastoja.  Koemaastot rauhoitetaan 

metsästykseltä, jos koe peruuntuu, metsälle voidaan mennä. 
Koemaastot varataan jatkossa käytettävän alueen jahtipäälliköltä. 
Peijaiset pidetään lokakuun 28. päivä 
Ammutaan tänä vuonna kaksi peijaishirveä. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
____________________________ _________________________ 
Timo Ollila, Puheenjohtaja  Marko Silokoski, Sihteeri 
 
 
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua 
 
 
___________________  ________________________ 
Antti Tuominen  Saku Tuominen 


