HAILUODON METSÄSTYSSEURA RY
SYYSKOKOUS
SUNNUNTAI 29.9.2019 KLO 13.00 METSÄSTYSSEURAN MAJALLA
Ennen kokouksen aloittamista kuultiin muisteloita Tuomo Juolalta ja Kalevi Tönkyrältä.
1§

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös:
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Viitaluoma
Sihteeriksi valittiin Matti Piekkola

2§

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös:
15.9. Kalevassa ollut ilmoitus. Kaupan seinällä ollut myös ilmoitus.
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Päätös:
Antti Kurikka ja Lauri Haapala valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi.

4§

Kokous todettiin

tarvittaessa

Käsitellään hirvijahtiasiat

Oulun riistanhoitopiiri on myöntänyt pyyntiluvan 200 hirvelle, joista aikuisia saa olla
enintään 133 kpl,
Hirvijahtiin on ilmoittautunut 165 metsästäjää ja lihaosuuksia on 143,5. Hirvijahtiin
ilmoittautuneet on seurueittain (liitteet jaettu pöytiin).
Peijaishirven, yhden aikuisen, kaataa seurue 3.
Veteraaneille lahjoitetaan yksi aikuinen hirvi, jonka kaataa seurue 5.
Eläkeläisille lahjoitettavan hirven ampuu porukka 1.
- 1 seurue

kaadetaan 20 aikuista 10 vasaa

maksu 103,60 euroa/lihaosuus

- 2 seurue

kaadetaan 18 aikuista 9 vasaa

maksu 100,40 euroa/lihaosuus

- 3 seurue
euroa/lihaosuus

kaadetaan 12 aikuista 6 vasaa

maksu 99,40

- 4 seurue

kaadetaan 15 aikuista 7 vasaa

maksu 102,40 euroa/lihaosuus

- 5 seurue
euroa/lihaosuus

kaadetaan 18 aikuista 9 vasaa

maksu 100,40

- 6 seurue
euroa/lihaosuus

kaadetaan 17 aikuista 9 vasaa

maksu 99,60

Yhteensä,

100 aikuista 50 vasaa

Pankkiin jää 30 aikuista ja 84 vasaa. Pankin aukaisusta keskustellaan pomopalaverissa
jahdin aikana.
Jahti aloitetaan lauantaina 12.10.2019.
Tänä vuonna johtokunnan esityksestä lahtivajakiintiötä käytetään ensimmäisenä
viikonloppuna (12.-13.10.2019). Hailuodon kunnan ja metsästysseuran hankkimat
varoituskyltit asennetaan päätien varteen.
Seurueiden jahti alueet ovat entiset, tänä vuonna 2 (Valio) seurueen alueena on Santonen ja
3 (Turistit) seurueen alue on Pökkö.
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 11.10.2019 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 2.11.2019 klo 11-17 koulun liikuntahallilla.
Kaadetun hirven suolet on haudattava maastoon huolellisesti.
Päätös:
Sakari Kivimäki nosti keskustelun aiheeksi hirvien määrän ja niiden epätasaisen
jakaantumisen saaren alueella. Keskusteltiin, että toivotaan hirviporukoiden pystyvän
sopimaan toisten alueille menosta mikäli eivät ole itse jahdissa. Ei muita kommentteja.

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 liittymismaksu on
koko määrä.
Lahtivaja isäntä kiertää porukoittain. Vuonna 2019 isäntänä toimii porukan 1 pomo.
Päätös:
Matti Piekkola korosti lahtivajalle osallistuvien kohdalla sitä, että
alkoholi ei kuulu
asiaan, jotta huolehditaan omasta ja muiden
turvallisuudesta. Ei muita kommentteja.

6§
päätöstä.

Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida

tehdä

- Pienpetokisojen tulokset
- Kalevi Tönkyrä puhe
- Tuomo Juola puhe
Päätös: Tuomo Juolan ja Kalevi Tönkyrän puheet pidettiin esityslistasta
kokouksen aluksi ennen puheenjohtajan ja sihteerin valintaa.
Pienpetokisan voittaja Matti Heikkinen. Yli 50 pisteen saaneiille ei
arvontaa, vaan kaikki saivat palkinnon.
Kokoukseen osallistui 34 metsästäjää.

7§

Kokouksen päättäminen
Päätös:
Kokous päätettiin klo 14.00

Pöytäkirjan tarkastajat
_________________________
Antti Kurikka

________________________________
Lauri Haapala

Puheenjohtaja

Sihteeri

_________________________
Hannu Viitaluoma

________________________________
Matti Piekkola

poiketen
tarvinnut suorittaa

