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KESÄ- JA HIRVIKOKOUS 10.8.2020, klo 19,00 

Läsnä 26 seuran jäsentä 

 

1. Jouni Simola avasi kokouksen 

 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Simola ja sihteeriksi Juha Kemppi 

 

3. kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin 

 

5. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Salopelto ja Anna Kemppi. He toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina 

 

6. Rauhoitusalueeksi (metsäkanalinnut) päätettiin laajennettu majan maasto. Jäniksen ja 

pienpetojen metsästys on sallittua ko. rauhoitusalueella. Lisäksi maat, joissa pienriistan 

metsästys on kielletty vuokrasopimuksessa: Aila Haimin maat, Tauno Tanskasen 

Pyhäkalan palsta sekä Tapani Vesakoivun maat. 

 

 

7. Päätettiin saaliskiintiöiksi tulevalle jahtikaudelle 2020/2021 seuraavasti: 

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

4 metsäkaurista. 2 kaurista syksyllä yhteisjahtina koirilla, 2 kaurista kyttäämällä. 

Talvikokous tekee päätöksen yhdestä kauriista kannan mukaan, keväälle 2021 

kaurispukkijahtiin. 

Valkohäntäpeuran lupia on 3 aikuista. Päätettiin ampua 1 peurapukki ja 1 vasa 

kyttäysjahdilla. Samoin 1 peurapukki ja 1 vasa koirajahtina hirvijahdin jälkeen. 

 

 

8. Päätettiin vieraskorttimaksuksi €10. Isäntä mukana jahdissa ja Kiintiöity saalis isännän 

kiintiöstä. Metsäkauris- ja peurajahtiin ei saa tuoda vierasta. Rusakkojahdissa on 

vieraan maksettava vieraskorttimaksu. Kyyhky, villisika ja pienpetojahdissa ei tarvitse 

maksaa vieraskorttia. 

 

9. Päätettiin hirvijahdin osallistumismaksuksi €80. Maksu on oltava maksettu perjantaina 

25.9.2020 mennessä viimeistään seuran omalle tilille.  

Tilinnumero on Korkea-Ahon Metsäveikot, FI29 5620 0940 0135 91 

 

10. Hirvenmetsästyksen ja peuranmetsästyksen johtajiksi valittiin seuraavat henkilöt: 

 hirvenmetsästyksen ja peuranmetsästyksen johtajaksi valittiin Jouni Simola 

 hirvenmetsästyksen ja peuranmetsästyksen varajohtajiksi valittiin 1. Sami 

Lappalainen ja 2. Kari Jukkala 

 Hirven ajometsästyksen johtajaksi valittiin Esko Seppänen ja varajohtajaksi Jukka 

Sokura 

 Hirvien kuljetuksesta vastaa hirvenmetsästysporukka ja mahdollisesti Jorma ja kari 

Torikka. 

 Metsäkaurisjahdin vetäjäksi valittiin Ari Hovi 

 

11. Koiramiehet ilmoittavat halukkuutensa tuoda koiransa hirvi- ja peurajahtiin viimeistään 

talkoopäivänä 3-4.10.2020 metsästyksen johtajalle, Jouni Simolalle. Sama koskee 

metsäkaurisjahtia, Ari Hoville. 



        

12. 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. Jukka Poskipartaa 

käytetään tarpeen mukaan paloitteluun. 

 

Joni Karhapää sai luvan hankkia digitaalisen vaa’an jauhelihojen punnitukseen. 
https://www.savenmaa.fi/tuote/la-va-lihavaaka--purkitusvaaka/5700036734478/ tai vastaava 

 

13. Päätettiin aloittaa hirvijahti lauantaina10.10.2020 klo 8.00. Lauantaisin ajometsästys ja 

sunnuntaisin koirametsästys. Jos ajomiehiä ei ole riittävästi niin hirvet metsästetään 

koirajahtina. Ajomiehet osallistuvat tällöin hirvien vetämiseen maastossa, hirvien 

nylkemiseen ja muihin jahtipäällikön osoittamiin tehtäviin. Vapautusta jahdista ei ole.  

 

Pakollisia 2 talkoopäivää, 4 jahtipäivää. Päätettiin, että poissa-olosta ei makseta 

sanktiota.  

Poissa-oleva on velvollinen etsimään kelvollisen ”tuuraajan”. 

 

14. Hirvitorni- ja ampumalinjatalkoiden päivämäärät ovat lauantai ja sunnuntai 3.10 ja 

4.10.2020. Klo 9,00 alkaen. Seura kustantaa kahvit ja makkarat. 

 

15. Hirvikeitto tarjotaan maanomistajille, kyläläisille ja seuranjäsenille lauantaina 

31.10.2019 klo 111-16. Keiton keittäminen ostetaan palveluna. Korona varaus 

määräykset. Keitto voidaan vielä perua. Tarjoilu mahdollisesti ulkona. 

 

16. Seuran hirvenmetsästyksensäännöt ovat ajan tasalla. 

 

17. Muuta 

 Maastovuokraus anomus. Pienpetometsästyksen MM- Kisat pe 18.9- la 

19.9.2020. Sako Shooting Center. Palkintona ampuma-ilta. Majan vuokraus 

yöpymiseen tarvittaessa. Siivoavat jälkensä. Myönnettiin lupa 

 karhujahti (seuran suurpetovastaava), 7 karhulupaa. Korkea-Ahon 

Metsäveikkojen karhujahdin johtajisto Perttu Jukkala, Kari Jukkala ja Jouni 

Simola. 

 Vihtolan sorsaluvat. €25. Maksu pankkisiirtona, kuten 2019.  

 Tilinnumero FI81 5620 0950 0276 14 Kuitti mukana jahdissa 

vain seuran jäsenille. Vihtolan sorsajahtiin ei saa viedä vierasta 

 maastonvuokraukset ajokokeisiin/hirvihaukkuihin, kennelvastaava hoitaa 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu klo 20.00 

 

Jouni Salopelto, Anna Kemppi 

 

 

Jouni Simola 

Puheenjohtaja 

 

 

Juha Kemppi  

Sihteeri 

https://www.savenmaa.fi/tuote/la-va-lihavaaka--purkitusvaaka/5700036734478/

