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1. Jouni Simola avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Simola ja sihteeriksi Juha Kemppi 

 

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut Etelä- 

Saimaa lehden yhdistystoimintapalstalla sunnuntaina 30.7.2017. Sihteeri luki 

kokouskutsun. 

 

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys  

 

5. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Sorsa ja Janne Sorsa. He toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

6. Rauhoitusalueeksi päätettiin laajennettu majanmaasto (alueen rajat löytyvät 

metsästysmajan seinältä). Pienpetojen ja jäniksen metsästys on sallittu kyseisellä 

alueella. Pienriistan metsästys on kielletty Tauno Tanskasen pyhäkalan 

mökkipalstalla, Aila Haimin ja Tapani Vesakoivun mailla. 

 

7. Saaliskiintiöksi 2017-2018 päätettiin 6 metsäjänistä, rusakko on vapaa, 2 teertä 

(suositus on mustateeri(koiras)), 1 mustametso (koiras), 3 metsäkaurista. 

Metsäkauriit päätettiin metsästää porukkajahtina. 

 

Majava päätettiin rauhoittaa jahtikaudeksi 2017-2018. 

 

8. Päätettiin vieraskorttimaksuksi €10. Saalis isännän kiintiöstä. Isäntä oltava 

kaikessa jahdissa mukana, myös pienpetojen loukkupyynnissä. Vieraskortti 

maksu vain metsästykseen joissa seuran jäsenillä on riistakiintiöt. 

 

9. Hirvijahdin johtajaksi valittiin yksimielisesti Sami Lappalainen. Varajohtajiksi 

valittiin 1. Ari Hovi ja 2. Jaakko Pilli. Ajomiesten johtajaksi valittiin Esko 

Seppänen ja varalle Jukka Sokura. Hirvien kuljetuksesta vastaa Unto Torikka. 

 

Valkohäntäpeuran metsästyksen johtajaksi valittiin Juho Sorsa ja varajohtajiksi 

1. Joni Sorsa ja 2. Janne Sorsa. 

Päätettiin, että 1 aikuinen peura ja 1 peuran vasa metsästetään kyttäysjahtina. 

1 aikuinen peura ja 1 peuran vasa metsästetään porukkajahtina( miesajo tai 

lainmukainen hitaasti ajava koira, säkäkorkeusraja). 

Peurajahdin lihanjako: 

Kyttysjahti: ampuja, kyttäysjahtiin osallistujat ja lihan pilkkojat jakavat lihat 

Porukkajahti: jahdissa mukana olleet ja lihan pilkkojat jakavat lihat 

 

10. Lihamiesten johtajaksi valittiin Arvi Mäkelä. 

 

11. Hirvijahdin osallistumismaksuksi päätettiin €80. Maksu on maksettava 



KORKEA-AHON METSÄVEIKOT ry.  Pöytäkirja-14-8-2017.doc  

J.Kemppi 

KESÄKOKOUS maanantaina 14.8.2017 klo 19,00, Metsästysmajalla 

Paikalla 31 jäsentä 

 PÖYTÄKIRJA 

2 

 

perjantaina 29.9.2017 seuran tilille. 

 

12. Hirvijahti päätettiin aloittaa lauantaina 14.10.2017 klo 8,00.  

 

Pakolliset torni- ja ampumalinjojen raivaustalkoot pidetään hirvijahtiporukalle 

lauantaina ja sunnuntaina 7-8.10.2017, klo 9,00 alkaen. Pakollisia päiviä ovat 2 

talkoopäivää ja 4 hirvijahtipäivää. Päätetiin yhteisesti sanktioksi poissa-olo 

päivästä €25/päivä, jos ei saa järjestettyä talkoisiin tai jahtiin kelvollista 

tuuraajaa. 

 

Jahtipäällikölle on aina ilmoitettava etukäteen poissa-olosta.  

 

13. Päätettiin hirvikeiton päivämääräksi, pyhäinpäivä, lauantai 4.11.2017 klo 13,00. 

Päätettiin , että seuran puheenjohtaja Jouni Simola vastaa kaikista hirvikeiton 

järjestelyistä. Hän organisoi ja delegoi tehtävät. Soppatykki on varattava 

pikaisesti Ylämaan Martoilta. Tai muonituspalvelulta sopan keittäjien kera. 

Jouni Simola hoitaa asian. 

 

Lihanjako 2017 

Päätettiin jakaa maanomistajille purkitettua hirvenlihaa 2 purkkia per 

maanomistaja. Myös hirviporukan jäseninä olevat maanomistajat saavat 

lihapurkit. 

 

14. Hirvenmetsästyssääntö on ajan tasalla. Se löytyy seuran nettisivuilta 

 

15. Eroanomuksia ei ole tullut. 

 

16. Seuran 60 vuotisjuhlien juhlapaikka 

 

Päätettiin juhlapaikaksi Hytin VPK talo. 120 m2 saliin sopii 150 henkilöä 

ruokailemaan. Sopimukseen kuuluu astiat 150 hengelle, tarjoilu ja ruuanvalmistus 

astiat Keittiö on myös käytettävissä. Ruuan valmistaja ja tarjoilu otetaan 

sopivasta pitopalvelusta. Oluet ja viinit seuran edustaja hakevat Virosta. Asia 

sovitaan tarkemmin. 

Sopiva ajankohta on lauantai-ilta 2018 syyskuussa tai lokakuun alussa. Juoni 

Simola tiedustelee paikkaa ja varaa paikan seuralle, 

 

17. Muut asiat 

 

Seuran suurpetoyhteyshenkilö Sami Lappalainen informoi karhun metsästys 

asioista.SRVA ilmoitukset Sami Lappalaiselle. 

Kennelvastaava Jaakko Pilli informoi kokousta koejärjestäjien ajokoe ja 

hirvihaukkujen pyynnöistä ja päivämääristä.  

Vihtolan sorsatusluvat maksetaan Vihtolan jakokunnan pankkitilille. 

Pankkisiirtokuitti on oltava mukana sorsajahdissa. Lupa on vain seuran jäsenille. 



KORKEA-AHON METSÄVEIKOT ry.  Pöytäkirja-14-8-2017.doc  

J.Kemppi 

KESÄKOKOUS maanantaina 14.8.2017 klo 19,00, Metsästysmajalla 

Paikalla 31 jäsentä 

 PÖYTÄKIRJA 

3 

 

Tilinnumero löytyy seuran nettisivuilta. 

 

 

18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30 

 

 

 

 

Vakuudeksi 

Jouni Simola Juha Kemppi 

Puheenjohtaja Sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

Juho Sorsa Janne Sorsa 

 


