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KESÄ- JA HIRVIKOKOUS 13.8.2018, klo 19,00 

 

1. Jouni Simola avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa hovi ja sihteeriksi Juha Kemppi 

 

3. kokous todettiin lailliseksi ja laillisuus ja päätösvaltaiseksi 

 

4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 

 

5. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Sorsa ja Tuomas Leivo. He toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina 

 

6. Rauhoitusalueeksi päätettiin laajennettu majan maasto. lisäksi maat, joissa pienriistan 

metsästys on kielletty vuokrasopimuksessa. ovat Aila Haimin, Tauno Tanskanen 

Pyhäkala sekä Tapani Vesakoivun maat 

 

 

7. Päätettiin saaliskiintiöiksi tulevalle jahtikaudelle 2018/2019 seuraavasti: 

6 metsäjänistä, rusakko vapaa, 2 teertä, suositus musta teeri, 1 musta metso, majava 

rauhoitettu ja 3 metsäkaurista 

 

 

8. Päätettiin vieraskorttimaksuksi €10. Isäntä mukana jahdissa ja kiintiöity saalis menee 

isännän kiintiöstä. Metsäkauris ja peurajahtiin ei saa tuoda vierasta. Rusakko jahdissa on 

vieraalle maksettava vieraskorttimaksu 

 

9. Päätettiin hirvijahdin osallistumismaksuksi 70 €. Maksu on oltava maksettu perjantaina 

28.9.2018 mennessä viimeistään seuran omalle tilille.  

 

 

10. Hirvenmetsästyksen ja peuranmetsästyksen johtajiksi valittiin seuraavat henkilöt: 

 Hirvenmetsästyksen johtajaksi valittiin Sami Lappalainen 

 Hirvenmetsästyksen varajohtajiksi valittiin 1. Jaakko Pilli ja 2. Juho Sorsa 

 Peuran metsästyksen johtajaksi valittiin Joni Sorsa. Varajohtajat Jaakko Pilli ja 

Juho Sorsa 

 Hirven ajometsästyksen johtajaksi valittiin Esko Seppänen ja varajohtajaksi Jukka 

Sokura 

 Hirvien kuljetusvastaava on Unto Torikka 

 Metsäkaurisjahdin vetäjäksi valittiin Ari Hovi 

        

11. Lihamiesten johtajaksi valittiin Joni Karhapää. Tehtävänä on johtaa hirvien nylkemistä, 

paloittelua, ilmoittaa lihojen jakopäivästä. Huolehtia, että kaikki paketit on haettu ja 

hoitaa nylkykatoksen siisteys ja vesien lämmitys. Hirvijahtiin osallistujilla on pakollinen 

osallistuminen hirvien paloitteluun ja lihanjakoon arkipäivinä. Poskipartaa käytetään 

tarpeen mukaan paloitteluun 

 

12. Päätetiin aloittaa hirvijahti 13.10.2018 klo 8.00. Pakollisista talkoo/ jahtipäivät. Päätetiin 

sanktiosumma per päivä poissa-olosta 25 €. Pakollisia 2 talkoopäivää, 4 jahtipäivää. 

 

13. Hirvitorni- ja ampumalinjatalkoiden päivämäärät ovat lauantai ja sunnuntai 6.10 ja 7-



10.2018. Talkoo suorituksen voi tehdä muunakin päivänä. Asia on sovittava 

jahtipäällikön kanssa. 

 

14. Keskustelu hirvikeitosta. Keittoa ei tarjota 2018 

 

15. Seuran hirvenmetsästyssääntö on ajan tasalla 

 

16. Seuran 60 v juhla Hytin VPK talo la 29.9.2018 klo 18. Juhlajärjestelyt ovat hyvällä 

malilla: Pieniä tarkennuksia hoidetaan vielä johtokunnan toimesta. 

 

17. Muuta 

 Maastovuokraus anomus. Pienpeto MM- kisat 5-7.10.2018. Sako Shooting 

Center. Palkintona ampuma-ilta. Majan vuokraus yöpymiseen. Siivoavat 

jälkensä. Seuraan maastovastaava nimettävä (Esa  Karvanen). Myönnettiin lupa. 

 karhujahti (Seuran suurpetovastaava) 

 Vihtolan sorsaluvat: Maksu pankkisiirtona, kuten 2017. Kuitti mukana jahdissa 

 vain seuran jäsenille. Sorsajahtiin ei saa viedä vierasta. 

 hirvenammuntakokeet 

 RHY:n hirvikenraali 

 maastonvuokraukset ajokokeisiin/hirvihaukkuihin, kennelvastaava kertoi 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu klo 20.30 

 

Juho Sorsa, Tuomas Leivo 

 

 

Vesa Hovi 

Puheenjohtaja 

 

 

Juha Kemppi  

Sihteeri 


