HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY
PÖYTÄKIRJA
SYYSKOKOUS
SUNNUNTAI 23.9.2018 KLO 13.00 METSÄSTYSSEURAN MAJALLA
Kokouksessa oli läsnä 58 jäsentä

1§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös: Seuran puheenjohtaja Hannu Viitaluoma toivotti läsnäolijat
tervetulleeksi. Hän kertoi aluksi mm. hanhien peltojahdin aloituksesta, joka
tänä vuonna alkoi 10.8.2018, ja totesi samalla, että hanhia oli vielä 20.8.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Viitaluoma ja sihteeriksi Marjo
Lukkarila.

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Päätös: Valittiin Kari Heikkala ja Seppo Backman, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.

4§

Käsitellään hirvijahtiasiat
Oulun riistanhoitopiiri on myöntänyt pyyntiluvan 180 hirvelle. Riistahoitopiiri
suosittelee vasaosuudeksi 40-45 % pyyntilupamäärästä.
Hirvijahtiin on ilmoittautunut 172 metsästäjää ja lihaosuuksia on 156. Hirvijahtiin
ilmoittautuneet on seurueittain (liitteet).
Peijaishirven, yhden aikuisen, kaataa seurue 2.
Veteraaneille lahjoitetaan yksi aikuinen hirvi, jonka kaataa seurue 4.
Nuorisovasan ampuu porukka 6.
Myytyjä hirvejä 2 kpl, yhteissumma 5000 euroa.
- 1 seurue

kaadetaan 21 aikuista 15 vasaa
Pankkiin jää 7 aikuista ja 4 vasaa

maksu 99,10 euroa/lihaosuus

- 2 seurue

kaadetaan 16 aikuista 11 vasaa
Pankkiin jää 5 aikuista ja 3 vasaa

maksu 98,80 euroa/lihaosuus

- 3 seurue

kaadetaan 14 aikuista 10 vasaa
Pankkiin jää 4 aikuista ja 3 vasaa

maksu 99,10 euroa/lihaosuus

- 4 seurue

kaadetaan 16 aikuista 11 vasaa
Pankkiin jää 5 aikuista ja 3 vasaa

maksu 98,80 euroa/lihaosuus

- 5 seurue

kaadetaan 15 aikuista 10 vasaa
Pankkiin jää 4 aikuista ja 3 vasaa

maksu 100,00 euroa/lihaosuus

- 6 seurue

kaadetaan 18 aikuista 12 vasaa
Pankkiin jää 5 aikuista ja 4 vasaa

Yhteensä,

100 aikuista 69 vasaa
Pankkiin 30 aikaista ja 20 vasaa.

maksu 98,60 euroa/lihaosuus

Jahti aloitetaan lauantaina 13.10.2018.
Iso jahti aiheuttaa ruuhkaa ja kiintiöitä lahtivajalle, ja siten kiintiökäytäntö jatkuu
samalla periaatteella kuin viime vuonna. Hailuodon kunnan ja metsästysseuran
hankkimat varoituskyltit asennetaan päätien varteen.
Seurueiden jahti alueet ovat entiset, tänä vuonna- 2 (Valio) seurueen alueena on
Pökkö ja 3 (Turistit) seurueen alue on Santonen.
Aristo Oy:lta on saatu tänäkin vuonna paras tarjous nahoista. Nahoista saatavat tulot
tilitetään seuralle lahtivajan ylläpitokustannuksiin. Taljat suolataan huolellisesti ja
suolaa säästämättä.
Hirvijaoston palaveri on perjantaina 12.10.2018 klo 18.00 lahtivajalla.
Jokaisen porukan omariistavastaava merkitsee kaadot ja myös havainnot Oma Riista –
palveluun. Kaikki kirjaamiset tulisi tehdä viipymättä ajon jälkeen, mutta kuitenkin
viimeistään jahtipäivän päätyttyä. Jahtiporukoiden tulee raportoida voudille
onnettomuudet ja vaaratilanteet välittömästi. Voudille ilmoitetaan myös haavikot,
jotka ovat jääneet metsään ja muut mahdolliset tapahtumat, jotka voudin tulisi tietää.
Hirvipeijaiset pidetään lauantaina 3.11.2018 klo 11-17 koulun liikuntahallilla.
Kaadetun hirven suolet on haudattava maastoon huolellisesti.
Mäyräkoirien SM-ajokoe on 11.11.2018 (Isäinpäivänä), jolloin kaiken metsän riista on
rauhoitettu.
Päätös: Mikko Sipola esitti, että jaettaan nyt 71 aikuista 48 vasaa. Arto Aho kannatti tätä
esitystä. Aaro Sauvola esitti, että lähdetään johtokunnan esityksellä liikkeelle ja sitä
kannatettiin myös. Päätettiin pitää äänestys käsi ylös periaatteella. Johtokunnan esitystä
kannatti 30 jäsentä. Mikko Sipolan esitystä kannatti äänestyksessä 20 läsnäolijaa.
Johtokunnan esitys siten hyväksyttiin.
Mikko Sipola esitti, että päätetään hirvijaostolle kokoontumisaika jo valmiiksi, jossa käydään
tarkoin läpi missä tilanteessa jahti milläkin porukalla on. Hirvijaosto kokoontuu 2.11.
mennessä päättämään ja katsomaan yhdessä hirvijahti tilanteen.
Mikko Sipola esitti, että jos joku porukka saa kaikki hirvet kaadettua, se porukka pitää
väliviikonlopun jahdista, jolloin joku toinen porukka saa mennä kyseiselle alueelle. Tämä
hyväksyttiin ja todettiin, että on ollut näin hirvijaostossakin esillä.
Hirvijahti asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti yllä olevin lisäyksin.

5§

Käsitellään lahtivajaan liittyvät asiat
Hirviporukoilla on oltava oma kokoontumispaikkansa. Eläinlääkäri mm. vajan
lopputarkastuksen yhteydessä edellyttänyt, että esim. nylkytoiminnan yhteydessä
vajalle tulevat vain nylkyyn osallistuvat henkilöt.

Joka porukka huolehtii teurasjätteiden hävittämisen itse päivittäin.
Lahtivajan yleisestä puhtaana pidosta on joka porukan johtajan huolehdittava, eli
kukin siivoaa omat jälkensä.
Lahtivajan ovissa on numerokyltit merkiksi porukoiden nimikkonylkypaikoiksi.
Hirvet on merkittävä kylmäsäiliö säilytyksen ajaksi.
Uusien hirvimiehien liittymismaksu on 250,00 euroa. Alle 18-vuotiailta
liittymismaksua ei peritä. Nuoren joka tulee hirvijahtiin alle 18-vuotiaana, ei tarvitse
maksaa liittymismaksua myöskään 19-vuotta täytettyään. Puolikkaalla lihaosuuksilla
metsästäjille kynnysraha on koko määrä.
Lahtivaja isäntä kiertää porukoittain. Vuonna 2018 isäntänä toimii porukan 6 pomo.
Päätös: Asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6§

Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
- pienpetokisan tulokset
- Liikkuvan hirven cup -tulokset.
Pienpetokisan tulokset esiteltiin sekä arvottiin vielä loput palkinnon saajista. Lisäksi
Liikkuvan hirven cup- tulokset myös kerrottiin.
Kainulainen Timo kertoi, että hänen pienpetoloukkuun oli tehty harmillisia vahinkoa.
Lisäksi keskusteltiin aktiivisesti seuran toiminnasta, talkoista ja muista seuran
asioista.

7§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:06.

Hannu Viitaluoma
puheenjohtaja

Marjo Lukkarila
sihteeri

Kari Heikkala
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Backman
pöytäkirjantarkastaja

