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KESÄ- JA HIRVIKOKOUS 9.8.2021, klo 19,00 
 
Metsästysmajalla, läsnä 22 jäsentä 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Jouni Simola avasi kokouksen 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Simola ja sihteeriksi Juha kemppi 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi. Ilmoitus kokouksesta oli Etelä Saimaa 
lehdessä sunnuntaina 24.7.2021 

 
4. Kokouksen työjärjestys 

 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys 

 
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina 

 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Sorsa ja Juho Sorsa. He toimivat tarvittaessa 
äänten laskijoina. 

 
6. Päätetiin rauhoitusalueista tulevalle jahtikaudelle 2021/2022 

 
− Aila Haimin, Tauno Tanskanen Pyhäkala (om.Tapani Heikkilä), Tapani 

Vesakoivun maat ja Arja Rummukaisen maat (Jukkala) 
− metsäkanalintuja saa metsästää majan maastossa 

 
7. Päätetään saaliskiintiöistä tulevalle jahtikaudelle 

 
Saaliskiintiöiksi jahtikaudelle 2021/2022 päätettiin: 
 

− 5 metsäjänistä,  
− rusakko vapaa 
− 2 teertä, suositus musta teeri 
− 1 musta metso  
− 2 majavaa 
− metsäkauris 

o noin 3 + 3 kpl 
o koirilla 3 
o kyttäämällä 3 
o ilmoitus kaadosta heti kaurisjahdin vetäjälle, Juho Sorsalle 
o kaurispukin metsästyksestä sovitaan 2022 keväällä 

− Päätettiin yksimielisesti, että valkohäntäpeuroja ei metsästetä 2021 jahdissa. 
Annamme kannan kasvaa 

 
 
 



8. Päätetiin vieraskorttimaksuista 
 

− € 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. 

 
9. Päätetään hirvijahdin osallistumismaksusta (luvat 7 aikuista + 6 vasaa=13) 

 
Hirvijahdin osallistumismaksu on 2021 €80,00. maksu on oltava maksettu perjantaina 
24.9.2021 mennessä 

 
10. Valitaan hirven- ja kaksi varajohtajaa. Hirvijahtiin 
       sekä ajomiesten johtaja ja varajohtaja. Hirvien kuljetuksesta vastaava henkilö, hirvijahti. 

Valitaan Kaurisjahdin vetäjä. Kauriin ampuja saa pitää kauriin lihat , ei jakoa 
porukalle. 
 
Hirvijahdin johtajiksi jahtikaudelle 2021 valittiin 
 
Hirvijahdin johtaja, Jouni Simola 
 
1.Varajohtaja, Kari Jukkala 
2. Varajohtaja, Sami Lappalainen 
 
Ajomiesten johtajat 
 

− Esko Seppänen 
− Jukka Sokura 

 
Hirvien kuljetus 

− oma jahtiporukka 
− tarvittaessa Kari Torikka 

 
Metsäkaurisjahdin vetäjäksi valittiin Juho Sorsa 
 
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. 

 
Pyritään perinteisesti 50 % ajometsästyksellä / 50 % koirilla. 
 

11. Keskustelu koirin käytöstä hirvien, ja kauriin metsästyksessä 
 

− Johtokunta ehdottaa, että ennen hirvien koirajahtia koiramiehet 
ilmoittavat jahtipäällikölle koiransa ennen jahtia , tekstiviesti 



riittää 
− kaurisjahdissa samoin ilmoitus kaurisjahdin vetäjälle 

 
12. Valitaan lihamiesten johtaja ja kerrataan tehtävät. Hirvijahtiin osallistujien hirvien 

paloitteluun ja lihanjakoon arkipäivinä. 
 
Lihamiesten johtajaksi valittiin Joni Karhapää 

 
13. Päätetään jahdin aloituksesta ja pakollisista talkoo/jahtipäivistä. Pakollisia 2 

talkoopäivää, 4 jahtipäivää. Johtokunta esittää, että 2020 tapaan ei ole rahallista 
sanktiota poissaolosta. 

 
Hirvitorni- ja ampumalinjatalkoiden päivämäärästä sopiminen. 

- Tornitalkoot.  la 2.10.2021 ja su 3.10.2021, klo 9,00 alkaen 
 

 
14. Keskustelu ja päätös hirvikeitosta. Koronarajoitus. Johtokunta esittää, että hirvikeittoa 

ei tarjota 2021. SML suositus 
 

15. Seuran hirvenmetsästyksensäännöt. Mahdolliset päivitykset 
 

16. Keskustelu ja päätös Lappeenrannan ympäristötoimelle Korkea-Ahonmetsäveikkojen 
ampumaradan suhteen tehtävistä päätöksistä. Valvontakirje LPR / 
1233/11.01.00.01/2018, 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”, Sami Lappalainen tietää paikan 
- kirjanpito laukauksista kopin pöydälle 
- seuraottelut pidetään jatkossa Muukon haulikkoradalla 

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

 
17. Muuta 

− karhujahti (Seuran suurpetovastaava), kertaus, Sami Lappalainen 
− Vihtolan sorsaluvat. Maksu pankkisiirtona, €25/kausi, kuten 2021. Kuitti mukana jahdissa 

− vain seuran jäsenille. Sorsajahtiin ei saa viedä Kaislaselle vierasta. Katso tili seuran 
nettisivuilta. 

− Maastonvuokraukset ajokokeisiin/hirvihaukkuihin, kennelvastaava 
− pienpetometsästyksen maaston vuokraus hyväksyttiin Sako Shooting Centerille 

la 1- su 3-10-2021. Seuramme opas hyvä olla matkassa 
− pehmeitä peltoja pitkin ei saa ajaa maastureilla !!!! 


