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J. Simola / J.Kemppi   ES / su 24.7.2021 
JOHTOKUNNAN KOKOUS 
AIKA JA PAIKKA: maanantaina 9.8.2021 klo 18.00...18.45 majalla 
 
Pöytäkirja 
 
1.Kokouksen avaus 
 
Jouni Simola avasi kokouksen 
 
2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
3.Kokouksen työjärjestys 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys 
 
4.Rauhoitusalueet 2021/2022 

− Johtokunta esittää:Aila haimin, Tauno Tanskanen Pyhäkala (om.Tapani 
Heikkilä), Tapani Vesakoivun maat ja Arja Rummukaisen maat (Jukkala) 

−  
5.Saalikiintiöt 2020/2021, keskustelu ja ehdotus kokoukselle 

− Johtokunnan ehdotus: 
− 5 metsäjänistä, rusakko vapaa, 2 teertä, suositus musta teeri, 1 musta metso , 2 

majavaa. Metsäkauris ja peurasaaliskiintiön keskustelu ja päätös 
kesäkokoukselle 
 

6.Vieraskortti maksut 2021 / 2022 
− Johtokunnan ehdotus: 
− € 10, saalis isännän kiintiöstä, isäntä mukana kaikessa pyynnissä 
− Kiintiöity saalis isännän kiintiöstä.  
− Metsäkauris ja peurajahtiin ei saa tuoda vierasta.  
− Rusakko jahdissa on vieraalle maksettava vieraskorttimaksu.  
− Kyyhky, villisika ja pienpetojahdissa ei tarvitse maksaa vieraskorttia. 

 
7.Hirvijahdin osallistumismaksu 

− nyt 2021 on luvat 7+6 =yhteensä 13 hirvieläintä 
− johtokunnan ehdotus €80,- 
− maksettava perjantaina 24.9.2021 mennessä 

 
8. Hirvi / peurajahdin johtajan ja ajomiesjohtajan päättää kesäkokous 
 
9. Jahdin aloitus. Ehdotus lauantaina 9.10.2021 ajometsästys klo 8,00 

 
Aloituspäivänä 
− lauantai ajometsästys 
− sunnuntai koirametsästys 

 
Muut jahtiviikonloput 

− voidaan siirtyä kokonaan koirametsästykseen, jos ajomiehiä ei ole riittävästi 



− ajomiehet majalle nylky ja kaadetun hirvenvetotehtäviin maastoon yms. 
 

10. Johtokunta esittää kesäkokoukselle, että hirvikeittoa ei tarjota. Syynä on korona virus. Myös 
SML suosittelee, että hirvipeijaisia / keittoa ei järjestetä. 
 
11. Hirvenmetsästyssääntö, mahdolliset päivitykset 
 
Hirvenmetsästyssääntö on ajantasalla 
 
12. Keskustelu  koirien käytöstä hirvenmetsästyksestä. Keskustelu kesäkokouksessa 

− johtokunta ehdottaa, että ennen hirvien ja peurojen koirajahtia 
koiramiehet ilmoittavat jahtipäällikölle koiransa, tekstiviesti 
riittää 

− kaurisjahdissa samoin ilmoitus kaurisjahdin vetäjälle 
 
13. Maanvuokrasopimukset. Sihteeri tarkistaa päivitykset, johtokunta/sihteeri uudet ja tekee 
sopimukset 

 
Sihteeri tarvitsee allekirjoitetut sopimukset seuran arkistoon 
 
 

14. Keskustelu Korkea-Ahon Metsäveikkojen ampumaradasta ja ehdotus kesäkokoukselle. 
Valvontakirje, 1233/11.01.00.01/2018, LPR Ympäristötoimi, Kirsi Uski,   
 

- ampumaratatoiminta muuttuu  oleellisesti 2021 Elokuusta 
- laukauksien määrä on pieni, alle 2000/v 
- ammumme 100 % omalla maalla 
- meluhaittaa ei ole 
- ampumarata on vain omaan käyttöön ja harjoitteluun 
- kyltti tienhaaraan ”Ampumarata”  
- kirjanpito laukauksista 
- seuraottelut pidetään jatkossa Muukon haulikkoradalla 

 
Johtokunta esittää, että Juha Kemppi lähettää kohteliaan kirjeen Kirsi Uskille 31.8.2021 
mennessä. Mitään ei saa tehdä ennen Kirsi Uskin päätöstä, ohje Kirsiltä miten edetään 

 
14.Muuta 

- syksyn talkoot, tornitalkoot. Ehdotus la 2.10.2021 ja su 3.10.2021, klo 9,00 
alkaen 

 
 
 

 


