Pöytäkirja
Kurikan Metsästysseura ry:n ylimääräinen yleinen kokous (hirvikokous) kokous nro:3/2019
Paloasemalla Tossutie 4 27.8.2019 klo. 18.00
1§ Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00, avauspuheenvuorossa puheenjohtaja kertoi yleiselle kokoukselle, että kämpälle oli asennettu uudet ikkunat ja markkia siistitty jahtikauden alkua
odotellen.
2§ Kokousvirkailijoiden valinta:
Puheenjohtaja:
Sihteeri:

Tommi Teerimäki
Juha Siltala

Pöytäkirjantarkastajat 2 kpl
Huhtanen Jaakko ja Ojaniemi Veli-Pekka
Ääntenlaskijat 2 kpl
Vähämäki Niina-Teija ja Satu Ranta
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Kokouskutsu oli 19.8 Kurikka-Lehdessä
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi:
Esityslista hyväksyttiin
5§ Hirven metsästysalueen vaihdos Ilmajoen metsästysseuran kanssa.
Alue on Riomäki - Perämäki.
Alue vaihdoksesta ja siihen liittyvistä asioista oli esittelemässä kaksi henkilöä Ilmajoen
Metsästysseuran hallituksesta.
Hallitus esittää, että yleinen ylimääräinen hirvikokous antaa hallitukselle valtuudet neuvotella
aluevaihdon sopimuksen yksityiskohdat naapuriseuran kanssa, mikäli alue vaihdos päätetään
toteuttaa.
Kyseessä olevien metsästysmaiden maanomistajilta on Kurikan metsästysseuran puolesta saatu
hyväksyntä vaihdokselle.
Yleinen kokous hyväksyi esityksen hallituksen esityksen mukaisesti.
6§ Uusien jäsenten vaali:
Uusia jäseniä valittiin 8 kappaletta.
Uudet jäsenet:
Jari Haapamäki
Jami Mylläri

Eelis Ämmänkoski
Arttu Lindgren
Ari-Petteri Pihlajamäki
Sami Kasari
Toni Laaksonen
Sami Mäkisaari
7§ Hirviseurueen uudet jäsenet:
Hirviseurueeseen ilmoittautui 7 uutta jäsentä.
Uudet jäsenet:
Ruohomäki Samuli
Vuorenmaa Antton
Röyskö Timo
Kasari Tommi
Luoma Veeti
Siltala Juha
Teerimäki Tommi
Muistutettiin uusia hirviseurueen jäseniä majamaksun suorittamisesta ennen jahdin alkua.
8§ Hirvenmetsästys ohjesäännön hyväksyminen:
Hallitus esittää seuraavia muutoksia:
Poistetaan/korvataan seuraavat kohdat:
Kohta: Päin ampuminen kausi ohi.
Perustelu kyseisestä asiasta on määrätty laissa, jolloin toimitaan sen mukaan.
Kohta: Metsästyksen johtajan antamien ohjeiden vastaisen eläimen ampuminen = 2 pvä aseetonta.
Korvataan keskustelulla jahtipäälliköiden kanssa.
Kohta: Hirvinaaras jota vasa seuraa on rauhoitettu. Mikäli ampuu kyseisen eläimen = 2 pvä
aseetonta.
Korvataan keskustelulla jahtipäälliköiden kanssa.
Esitys hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Kohta päin ampuminen päätettiin
poistaa hirvenmetsästyssäännöstä.
9§ Hirvenkaato luvat ja peurankaato luvat:
Hirvi:
Lupaehtojen mukaisesti kokonaislupia 44 kpl. Kaatosuunnitelma vasoja 55% eli 32 kpl
Aikuisia 28 kpl, joista uroksia 50% 14 kpl ja naaraita 50% 14 kpl.
Kokouksessa kuultiin RHY:n puheenjohtajan puheenvuoro, jonka suosituksesta

kaatosuunnitelmaa muutettiin siten, että uroksia 46% 12 kpl ja naaraita 54% 16 kpl.
Peura:
Hallitus esittää:
Lupia 25 kpl, joista vasoja 55% 18 kpl
Loput luvista aikuisia 16 kpl, joiden suhteen peuravastaava tasapainottaa hieman urosvoittoiseksi,
kuitenkin ottaen huomioon tulevan kauden peura havainnot ja peuratilanteen.
Esitys hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

10§ Peuranmetsästys koiralla:
Hallitus esittää, että peuraluvat jaettaisiin alustavasti puoliksi koirametsästykseen ja
kyttäysmetsästykseen.
Koirametsästys tapahtuisi aina seuruejahtina ja jahtipäälliköinä voisivat toimia hirvipäällikkö ja
varapäälliköt, sekä peuravastaava. Jahdista tulee ilmoittaa etukäteen seuran nettisivuilla viim. 3
vuorokautta ennen, että kaikilla halukkailla on tieto asiasta. Tarvittaessa peura vastaava ja hallitus
voivat muuttaa lupien käytön suhdetta kyttäysmetsästyksen tai koirametsästyksen puoleen, jos tarve
vaatii. Mikäli tämä esitys hyväksytään ja kirjataan se peuranmetsästys sääntöön.
Esitys hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
11§ Peuran metsästyssäännön hyväksyminen, sekä peuran kaatomaksu:
Hallitus esittää peuranmetsästyssääntöön seuraavia muutoksia.
Poistetaan kohta> Mikäli tapahtuu haavoittaminen kyttäys ohi siltä kaudelta, ammuttu laukaus =
oletettu haavoittamistilanne.
Korvattaisiin ilmoituksella peuravastaavalle, joka toimii tilanteen vaatimalla tavalla.
Poistetaan kohta> Haulikko 3 harjoitusta.
Harjoituskerta on 3 laukausta 30 metrin matkalta täyteisellä.
Hallitus sai jäsenistöltä vastaehdotuksen, jossa vedottiin yhdistyksen yhdenvertaisuuteen
peuran ampumaharjoitusten osalta.
Puheenjohtaja keskeyttää kokouksen klo. 18:54 ja hallitus siirtyy pitämään kokouksen, jossa
hallitus päätti vetää esityksen pois. Näin ollen peuranmetsästyssääntöä ei tältä osin muutettu.
Lisäksi kaatosuunnitelma ajantasaiseksi.
Hallitus esittää peuran kaatomaksuksi 30€ vasa ja aikuinen 50€
Hallitus sai jäsenistöltä vastaehdotuksen, jossa esitettiin kaatomaksuiksi 17 € aikuinen ja 8 €
vasa.
Asiasta äänestettiin ja hallitus voitti äänestyksen äänin 59 - 18.

12§ Varapäälliköiden valinta:
Peura vastaava: Jarmo Salmi
Lisäksi hallitus esittää peura vastaavalle varamieheksi hirvipäällikköä.
Esitys hyväksyttiin.
Pirttimaa: Saarinen Jarmo, Hirsimäki Jouni
Tullunmäki: Huhtanen Harri sekä Lehtiniemi Jari
Oppaanmäki: Salmi Jarmo sekä Laurila Ari
Länsipuoli: Jyllilä Lauri, Kantoniemi Jaakko sekä Tuomela Harri
Ajomies porukka: Männistö Jari, Männistö Mikko sekä Säntti Jorma
13§ Jahdin aloitus päivän päättäminen vuodelle 2020:
Esitetään Valtion aikaa
Esitys hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
14§ Teurastuksen vastaavat:
Teurastuksesta vastaamaan valittiin Harri Huhtanen, Pentti Kuusela-Opas, Eero Korjonen, Jaakko
Huhtanen, Jarmo Vähämäki, Pekka Hirsimäki ja Lehtonen Mikko.
15§ Kaatoilmoitukset ja havainnot kirjataan omariistajärjestelmään päällikköjen toimesta:
Jahtipäälliköt tekevät kaatoilmoitukset
16§ Lihanjaosta vastaavat:
Valittiin Asko Paavola, Jussi Alatalo, Simo Ala-Kurikka, Kimmo Rintanen, Jouni Hirsimäki.
17§ Sopankeitto:
Sopankeitosta vastasivat Reijo Puska ja Jari Sjöstedt.

18§ Lihalaatikoiden palautus:
Kirjaa pitää Huhtanen Mika
19§ Vesimiehet:
Jorma Kuja-Lipasti, Jaakko Kantoniemi, Jarmo Saarinen, Antti Ala-Krekola, Petteri Huhtanen,
Jaakko Huhtanen, Matti Keskimäki, Petri Tuomisto, Timo Kytövaara.
20§ Majan siivous:
Majoittuvat siivoavat omat jälkensä.
Käytiin keskustelua siitä, että majatoimikunta lisää kämpälle selkeät ohjeet
vedenjakohuoneen hanojen käytöstä.
21§ Viikkometsästys:
Jahti tapahtuu pääsääntöisesti viikonloppuna (hirvenmetsästyssääntö)
22§ Laina Ampumarata hankkeelle:
Hirvikokouksessa Miedon nuorisoseuralla 2015 §62, Kurikan metsästysseura päätti lähteä mukaan
ampumarata hankkeeseen. Nyt ollaan vaiheessa, jossa hanke tarvitsee alkupääomaa. Hallitus esittää,
että yleinen ylimääräinen kokous myöntää hallitukselle valtuudet myöntää lainan hankkeelle ja
neuvotella lainaehdot ja takaisin maksu.
Esitys hyväksyttiin esitetyssä muodossa, kokouksessa puhuttiin lainasumman suuruudesta
noin (kymmenentuhatta) 10 000 euroa.
23§ Muut asiat:
- vieraan voi tuoda jahtiin, asiasta sovitaan jahtipäällikön kanssa. Luvan kysyjä toimii
isäntänä. Ei oikeutta liha osuuteen.
- lihanjako suoritetaan kahden viikonlopun metsästyksen jälkeen, jos saalista paljon
suoritetaan jako sunnuntaina
- jahdin jatkamisesta tai keskeyttämisestä päättää luvansaaja = Kurikan metsästysseuran
hirviporukka
- hirvennahat myydään metsästysseuran lukuun
- lihan leikkuussa käytetään ammattilaisen apua
- hirvenlihaa annetaan seurakunnalle ja metsästysseurojen naisille, vasa kummallekin, jos
halukkuutta esiintyy.
-jahtipäälliköiden koulutus tilaisuudet: jahtipäälliköt osallistuvat riistakeskuksen järjestämiin
koulutustilaisuuksiin.
-Peuran nahat on mahdollista myydä seuran lukuun. Kämpälle järjestetään oma lava peuran
nahkoja varten.
-Seuralle on perustettu Instagram-tili nimellä Kurikan MS ja tätä kautta on tavoite saada
erityisesti seuran nuorille tietoa seuran tapahtumista.
-Riistakeskuksen järjestämistä koulutuksista kerrottiin.

24§ Kokouksen päätös:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.28
Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä hyvin sujuneesta ja demokraattisesta kokouksesta.

Kokouksen vakuudeksi:

Tommi Teerimäki
Puheenjohtaja

Juha Siltala
Sihteeri

Huhtanen Jaakko
Pöytäkirjan tarkastaja

Ojaniemi Veli-Pekka
Pöytäkirjan tarkastaja

