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Kokouspöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 

Hirvieläintenmetsästyksen johtaja Melamies avasi kokouksen 

ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Melamies ja 

sihteeriksi Markus Kakko 

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskojoiden valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Mikko 

Lauri ja Juha-Pekka Railomäki 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitettiin seuran 

kesäkokouksessa sekä seuran nettisivuilla. Kokouksessa läsnä 

olevat seuran jäsenet(Liite 1) 

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan 

6. Hirvieläinten kaatolupa määrät metsästyskaudella 

Puheenjohtaja Melamies kertasi hirvieläinten kaatolupamäärät, 

jotka olivat hirvelle 4+4 ja peuralle 60 lupaa, jotka jaettiin 

jäsenistön kesken siten, että jokaisella on käyttää 1,5 lupaa. 

Jäljelle jääville luville kokous ei kokenut olevan käyttötarvetta, 

joten ne jätetään hyödyntämättä toistaiseksi. 

Puheenjohtaja selventää, että lupamaksut ja kesäkokouksessa 

päätetyn, peuranmetsästyksen riistanhoitomaksu a’25e tulee 

olla maksettu ennen metsästyksen aloittamista. 

Matti Mäkinen ilmoittaa kantansa siitä, että lupamaksuja ei 

tulisi periä etukäteen ja käyttämättä jääneet lupamaksut tulisi 

palauttaa. Tästä ei kuitenkaan ollut kesäkokouksessa tehty 

päätöstä joten, puheenjohtaja totesi että jatkossa asiat päätetään 

seuran vuosikokouksessa.  

7. Metsästyksenjohto 

Melamies johtaa hirvieläintenmetsästystä, joskin varajohtajat 

voivat toimia Melamiehen ollessa estynyt, taikka hänen 

luvallaan seurueen vastaavana johtajana esim. 

peuranajometsästyksessä.  

8. Osallistuminen hirvieläintenmetsästykseen 

Hallituksen päätöksellä koejäsenellä on mahdollisuus osallistua 

hirvieläinjahtiin ilman jako-osuutta, kuitenkin samoilla 



velvoitteilla kuin varsinaisilla jäsenillä. 

9. Peuramiesten jako ryhmiin 

Seuran sihteeri tekee ryhmäjaon peuramiehistä tiedottamisen 

helpottamiseksi. 

10. Turvavaatetuksen väritys on oranssi 

Päätetään ottaa jo käyttöön ensi vuonna pakolliseksi tuleva 

turvavaatetuksen oranssi väri. 

11. Lahtivaja 

Vajan käytöstä ei peritä erillistä hoitomaksua. Todetaan että 

kylmäaine kompressori tulisi koekäyttää 24h ennen 

metsästyksen aloittamista, jotta saataisiin varmuus sen 

toimintakunnosta. 

12. Vieraiden ottaminen 

Kokous päättää yksimielisesti, että voidaan ottaa vieraita hirvi-  

sekä peurametsästykseen, jolloin päiväkohtainen vierasmaksu 

on 15e ja mahdollinen hirvenkaato 40e. 

13. Hirven- ja peuranmetsästyksen aloituksen ajankohta 

Hirvenmetsästys alkaa heti la 28.9. kestäen la-ti ja sen jälkeen 

aina viikonloppuisin. Peuranmetsästys alkaa 28.9. 

kyttäysjahtina ja mahdolliset ajometsästykset 6.10. alkaen. 

14. Metsästäjien käyttäytyminen ja liikkuminen vuokramailla 

Muistutetaan edelleen metsästäjiä liikkumisesta, eritoten 

kelirikkoaikaan ei heikko pohjaisille teille ajeta laisinkaan. 

Muutoinkin Melamies kertaa että pidetään hyvät ja avoimet 

välit maanomistajiin ja muihin luonnossaliikkujiin. 

15. Muut asiat: 

Päätetään järjestää talkoot, joiden ajankohta on 22.9. 

lauantaina klo.9 lahtivajalla, jolloin laitetaan passilavat ja vaja 

käyttökuntoon. 

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.05 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

______________________________   ____________________________ 

Puheenjohtaja, Markku Melamies   Sihteeri, Markus Kakko 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

______________________________   ____________________________ 

 Mikko Lauri      Juha-Pekka Railomäki 


