
Hailuodon metsästysseura ry    PÖYTÄKIRJA  

Syyskokous 

Sunnuntai 27.9.2020 klo 13.00 Metsästysseuran majalla 

Kokoukseen osallistui 41 jäsentä.  

1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

 Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Tuuttila ja sihteeriksi Marjo Lukkarila. 

2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijaa 

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Heikkala ja Ahti Patokoski, jotka toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

4§ Käsitellään hirvijahtiasiat 

Oulun riistakeskus on myöntänyt pyyntiluvan 120 hirvelle, joista aikuisia saa olla enintään 80 

kpl. 

Hirvijahtiin on ilmoittautunut 161 metsästäjää ja lihaosuuksia on 155. Hirvijahtiin 

ilmoittautuneet seurueittain (liitteenä). 

 Peijaiset on päätetty perua koronavirusvaaran vuoksi. 

 Hailuodon eläkeliitolle lahjoitettavan hirven kaataa seurue 2. 

 1. seurue Kaadetaan 6 aikuista ja 5 vasaa maksu 34,40 €/lihaosuus 

 2. seurue Kaadetaan 5 aikuista ja 3 vasaa maksu 37,60 €/lihaosuus 

 3.seurue Kaadetaan 5 aikuista ja 3 vasaa maksu 37,60 €/lihaosuus 

 4.seurue Kaadetaan 5 aikaista ja 3 vasaa maksu 37,60 €/lihaosuus 

 5.seurue Kaadetaan 5 aikaista ja 4 vasaa maksu 35,80 € /lihaosuus 

 6.seurue Kaadetaan 5 aikaista ja 4 vasaa maksu 34,60 €/lihaosuus 

 Yhteensä 32 aikaista ja 22 vasaa. 

 



Lihaosuusmaksuun lisätty 5,00 € /lihaosuus lentolaskentaa varten (Kevätkokouksen päätös). 

 Pankkiin jää 77 pyyntilupaa, joista saa olla aikaisia 48 kpl. 

 Jahti aloitetaan lauantaina 10.10.2020. 

 Tänä vuonna ei tarvitse käyttää lahtivaja kiintiötä. 

Hailuodon kunnan ja metsästysseuran hankkimat varoituskyltit asennetaan päätien varteen. 

Seurueiden jahtialueet ovat entiset, paitsi 2.seurueella on tänä vuonna Pökkö ja 3.seurueella 

on Santonen. 

Aristolta on tänä vuonna saatu paras tarjous nahoista ja varat käytetään lahtivajan kulujen 

peittämiseksi. Taljat suolataan huolellisesti ja suolaa säästämättä. 

 Hirvijaoston palaveri pidetään 9.10.2020 lahtivajalla kello 18.00. 

Jokaisen porukan omariistavastaava merkitsee kaadot ja havainnot omariista palveluun. Kaikki 

kirjaamiset tulee merkitä päivittäin. Jahtiporukoiden tulee raportoida voudille onnettomuudet 

ja vaaratilanteet välittömästi. Voudille ilmoitetaan haavikot, jotka ovat jääneet metsään ja 

muut mahdolliset tapahtumat, joista voudin tulisi tietää. 

 Hirven suolet haudataan metsään huolellisesti. 

 Päätös: Asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.   

5§ Käsitellään lahtivajaan liittyvät asiat 

 Lahtivajalle tulevat vain nylkyyn osallistuvat henkilöt. 

 Jokainen porukka huolehtii itse teurasjätteiden hävittämisestä päivittäin. 

 Jokainen siivoaa omat jälkensä lahtivajalla. 

 Nylkypaikat on numeroitu porukoiden mukaan. 

 Hirvet merkataan kylmäsäilytyksen ajaksi. 

Uusien hirvimiesten liittymämaksu on 250 €. Alle 18v ei tarvitse liittymämaksua maksaa. 

 Puolikkaalla lihaosuudella tulevat maksavat liittymämaksun täysmääräisenä. 

 Lahtivajaisäntänä toimii seurue 2. 

 Päätös: Asiat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  



6§ Kevätkokouksen päätös lumipuvun käytöstä 

Hailuodon metsästysseura ry vuosikokous päätti 19.7.2020 kieltää lumipuvun käytön 

vesilinnustuksessa. 

Hailuodon metsästysseura ry johtokunta esittää päätöksen kumoamista yhdenvertaisuuslain 

nojalla. Metsästäjäliiton lakimiehen lausuntoa lainaten: Yhdistys voi rajoittaa jonkin riistalajin 

metsästystä, mutta jos lajin metsästys on seurassa sallittua, ei voida kieltää vaikkapa 

kuvastusta. Jälleen rajoitus tulee tehdä kiintiöllä tai rauhoittamisella, mutta metsästystavat 

tulee sallia yhdenvertaisuuden vuoksi. 

Päätös: Päätettiin kumota vuosikokouksen päätös, jossa kiellettiin lumipuvun käyttö 

vesilinnustuksessa.  

7§ Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä 

 

Heikki Jarva otti puheeksi, voisiko hirvilavoja tehdä kyllästetystä puusta. Asia ei herättänyt 

tässä vaiheessa keskustelua. Todettiin kuitenkin, että kun lavoja on tehty ja viedään uusia 

lavoja maastoon, on vanhat lavat kerättävä aina pois.  

Todettiin, että hirviporukoiden johtajanimet eivät ole pöydälle jaetuissa listoissa oikein. 

Porukat toimittavat pikin miten sihteerille tiedoksi johtajat oikeassa järjestyksessä.  

 

Pienpetopalkinnot on ruukattu jakaa tässä syyskokouksessa, mutta niitä ei ole tähän 

kokoukseen nyt saatu kuntoon, joten ne jaetaan myöhemmin.  

Omariistaa pyydettiin käyttämään ahkerasti ja jos koulutusta tarvitaan, järjestetään sitä 

tarvittaessa. 

8§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:20. 

 

 Petteri Tuuttila     Marjo Lukkarila  

 puheenjohtaja      sihteeri 

 

 Kari Heikkala      Ahti Patokoski 

 pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 



 

  


