
  Pöytäkirja 

  28.7.2019   

 

Metsän-Veikot Ry:n kesäkokous 

Aika 28.7.2019 klo 15:00 – 15:42 
Paikka Seuran maja 
Läsnä Tero Isotalo  Jari Viikilä 
 Markku Bondfolk Jukka Heikintalo 
 Saku Laaksonen Pertti Lehto 
 Rauno Jokisalo Mika Grankvist 
 Jussi Lehto  Altti Ämtö 
 Reijo Aaka  Juha Bondfolk 
 Satu Viikilä  Ari Juntunen 
                Maija Arola 
  
 
1§ Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00. 
 
2§ Järjestäytyminen 
 

Puheenjohtajaksi valittiin Tero Isotalo ja sihteeriksi Jari Viikilä. 
 
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Viikilä ja Markku Bondfolk. 
 
5§ Rauhoitusalueesta päättäminen 
 

Rauhoitusalueeksi päätettiin Pyynevan kiila. 
 
6§ Merkkiammunnoista ja mahd. kilpailuista päättäminen 
 

Merkkiammunnat pidetään Ylinevan radalla 25.8.2019. Lisäksi 17.8 ja 23.8 on mahdollista 
suorittaa ampumakoe jousella.  

 
7§ Metsästysluvista päättäminen 
 

Vierasluvan hinta on 150€/kausi. Markku Parviaiselle myönnetään metsästyslupa, jonka 
hinta on 100€/vuosi ja se mahdollistaa supikoiran metsästämisen. 



 
8§ Sorsastusluvat ja niiden myynti  
 

Sorsastuslupien hinnat päätettiin pitää entisellään, niiden ollessa 40€/kausi ja 25€/päivä. 
Sorsalupia myyvät Jari Viikilä ja Juhani Syrjä.  
 

9§ Hirvilupamaksut 
 

Hirvilupamaksu kerätään hirvimiehiltä ja lupamaksun suuruudeksi päätettiin 120 €. Peuran 
kaadosta maksetaan vain lupamaksu seuralle.  

 
10§ Hirvi- ja peurajahdin aloituspäivä  
 

Hirvijahtimaksun maksaminen eräpäivään mennessä vahvistaa ilmoittautumisen jahtiin. 
 

Hirvijahti päätettiin aloittaa lauantaina 12.10.2019. Perjantaina 11.10. kokoonnutaan seuran 
majalle klo 18 hirvijahtipalaveriin.  

 
Päätettiin, että yhteisjahti on 12.10 – 15.10 välisenä aikana, jonka jälkeen loppu viikko on 
kyttäys- ja koirajahtia torstai iltaan asti. Jahtipäällikkö oltava mukana myös koirajahdeissa. 
Lihanjako suoritetaan 18.10.2019 yhteisjahtiin osallistuneiden kesken ja tällöin ei ole 
jahtipäivä. Yhteisjahdin päätyttyä, jahti jatkuu viikonloppujahteina. Lihat jaetaan ainoastaan 
jahtiin osallistuneiden kesken. 
 
Peurajahti aloitetaan 28.9.2019. Ennen peurajahdin alkua järjestetään erillinen palaveri, 
jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Jos osallistuu vain peurajahtiin, ei tarvitse maksaa 120€ maksua. Vain kyseisen peuran 
lupamaksu. 

 
11§ Jahtipäällikön ja varajahtipäälliköiden valinta 
 

Jahtipäälliköksi valittiin Jari Nygård. Varajahtipäälliköiksi valittiin Saku Laaksonen, Jari Viikilä 
ja Tero Isotalo. 

 
12§ Kauriinmetsästyksestä ja sen säännöistä päättäminen 
 

Kauriin metsästykseen liittyen esitetttiin kaksi ehdotusta. Ensimmäinen ehdotus oli, että 
kauriin metsästystä säännösteltäisiin niin, että jokainen jäsen saisi ampua yhden kauriin. 
Toinen ehdotus oli, että kauriin metsästys vapautettaisiin kokonaan, ei kiintiötä. Asiasta 
äänestettiin. Äänestyksen tulos oli 7 + 7, eli yhtä monta ääntä kummallekin ehdotukselle. 
Puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten kauriin metsästyksessä ei ole kiintiötä vaan metsästys 
vapaata. 

 
13§ Uudet jäsenet ja jäsenasiat 
 

Ei uusia jäsenanomuksia. 
 
14§ Hirvimökin ylläpitokustannukset 
 

Ylläpitokustannuksia käsitellään tarkemmin vuosikokouksessa. 
 



§15 Muut asiat 
 

Sovittiin, että mahdollisiin syksyn aikana tuleviin hirvenhaukkukokeisiin annetaan 
seuran maat käyttöön. 

 
Siipyyn metsästysseuran kanssa laadittu kirjallinen sopimus metsästysmaista ja 
rajoista. Maat jaettu kuten viime vuoden hirvijahdissa. 

 
             Arto Himura on irtisanonut maanvuokrasopimuksensa. 
 
§16 Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 15:42.  
 
 
 
 
_______________________  _______________________  
Satu Viikilä   Markku Bondfolk 


