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Hirviseurueen kokous 27.8.2019  Pöytäkirja 

Aika: 27.8.2019 klo 19.00 

Paikka: Kelokallion maja 

1. Kokouksen avaus 

Metsästyksen johtaja Timo Laaksonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi 

2. Todetaan kokouksen laillisuus  

Kutsu lähetetty 19.08.2019 

3. Hyväksytään työjärjestys 

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti 

4. Luetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. 

luettiin ja hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja 

5. Peuran metsästys 

Peuran metsästysparit 

Valkohäntäpeuran kaatoluvat (6,5 lupaa/pari listan mukaan. Yht 210kpl + pankkilupia 

käytössä) 

Seuran käytössä osa kaatoluvista. Käytetään metsästyksenjohtajien päätöksellä. 

Pukkijahti: 

Pukkiluvat 60 kpl 

Pieniä pukkeja, joilla 1-5 piikkiä voidaan kaataa koko metsästyskauden ajan. Kuitenkin 

enintään 50 kpl. Suositellaan kaadettavan pieniä, heikon sarviaineksen omaavia yksilöitä. 

Pienillä pukeilla ei ole metsästäjäkohtaista kiintiötä.    

Mitalipukeille jätetään metsästyskauden loppuun kestävä 10 pukin kiintiö. Mitalipukin 

kaatoedellytyksenä 330 CIC-pistettä, tai 50 cm sisäleveys sarvissa. Nahkasarvisen 

mitalipukin kaataminen kielletty. 

Metsästyskauden kuluessa metsästyksenjohtajat voivat tehdä muutoksia uroskiintiöihin, 

jotta pystytään noudattamaan Riistakeskuksen ohjeita sukupuolijakaumasta. 

Vahinkopeurat, viljelyksille aiheuttavia yksilöiden kaatamiseen erikseen lupa etukäteen, 

metsästyksen johtajalta 
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Metsästysparien suositellaan kaatavan ainakin yhden naaraan. 

Menettely, mikäli ampuu ohjeistuksen vastaisen pukin on kaadetun eläimen menetys 

seuralle. 

Metsästyspari saa kaataa mitalipukin omien lupien mukaan. Metsästäjä voi kaataa 

mitalipukin vain joka toinen vuosi. 

Seuralle ammuttava 1 peura, jolle löydettävä ostaja. Mikäli velvoite jää täyttymättä, 

peritään 150 € ruokintamaksu.                                                                          

6. Hirvenmetsästys 

Hirvenmetsästyksen aloitus 12.10.2019 klo: 7:00 

Metsästyspäivät 12.-13.10, 19.10, 26.-27.10, loput metsästyspäivät päätetään erikseen. 

Hirvien kyttäysjahti aloitetaan ennen ajojahtien alkua, kyttäysjahdin tarkoitus poistaa 

ongelmahirviä, lupa tapauskohtaisesti metsästyksen johtajalta. 

Ruokailu ja jahtivieraat 19.10.2019 

Sarvisääntö: 6-10 piikkisiä ei ammuta. 

3 naarasta + 4 urosta + 6 vasaa, optiona 1 pankkilupa talvihirvelle 

7. Ruhojen kuljetukset 

Timo Rantanen ja Elmeri Valkeinen.  

Korvauksena ajomiesten lihaosuus ja peuran vasan lupa. 

8. Ajomiesten lihaosuus 

5 kg, joista 2,5 kg jauhelihaa ja 2,5 kg kokolihaa. 

9. Lihan myyntihinnat ja myynti 

Myydään 1 hirvi, mikäli tarvetta. 

Myyntihinnat hirvi 10 €/kg ja peura 7€/kg.paloittelusta ja pakkauksesta 2€/kg 

Hirvien myynnissä etusijalla metsästysoikeuden vuokranneet maanomistajat. 

10. Hirvi- ja peurajahdin maksut 

Hirvi- ja peurajahdin maksu  210 € 

Hirvijahti  85 € 

Peurajahti  175 € 
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11. Hirvitornien ja lahtivajan kunnostustalkoot 

Ilmoitetaan tekstiviestillä, 

Talkoot torstaina 29.8.2019 klo 17.00  

12. Muut asiat 

Peuran metsästys mahdollista vieraskortilla ohjeen mukaan. 

kutsuvierasjahtiin lisäys: 

IBEB kouluttajat Kukkamaa Marko ja Pentti Karjalainen 

Turun Jousivarusteen Juho Tiensuu ja Harri Rintala 

13. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31 




