
Pöytäkirja 

26.7.2020 

 

 

 

Metsän-Veikot Ry:n kesäkokous 

Aika 26.7.2020 klo 17:00 – 17:47 
Paikka Seuran maja 
Läsnä Tero Isotalo  Jari Viikilä 
 Markku Bondfolk Markus Viikilä 
 Saku Laaksonen                        Roni Aaka 
 Rauno Jokisalo                          Juhani Syrjä 
 Jussi Lehto  Altti Ämtö 
 Reijo Aaka  Juha Bondfolk 
 Satu Viikilä  Ari Juntunen 
                          Ville Ojamo                                 
                
  
 
1§ Kokouksen avaaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00. 
 
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 Markus Viikilä ja Roni Aaka. 
                
5§ Rauhoitusalueesta päättäminen 
 

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

Seura ei järjestä tänä vuonna merkkiammuntoja. 
 

 

 



7§ Metsästysluvista päättäminen 
 

Vierasluvan hinta on 150 €/kausi. Markku Parviaiselle myönnetään koirankoulutuslupa, 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 10.10.2020.  

 
Päätettiin, että yhteisjahti on 10.10–13.10 välisenä aikana, jonka jälkeen loppu viikko on 
kyttäys- ja koirajahtia torstai-iltaan asti. Jahtipäällikön on oltava mukana myös 
koirajahdeissa. Lihanjako suoritetaan 16.10.2020 yhteisjahtiin osallistuneiden kesken ja 
tällöin ei ole jahtipäivä. Yhteisjahdin päätyttyä, jahti jatkuu viikonloppujahteina. Lihat jaetaan 
ainoastaan jahtiin osallistuneiden kesken. 
 
Peurajahti aloitetaan 1.9.2020 vahtimalla. Jahti jatkuu 26.9.2020 lähtien normaalina seurue 
ja koirajahteina. 

 
                          Peuroja ei ammuta hirvijahdin päiväjahdeissa. 

 
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 
 

Kaurisjahti valtion säädöksien mukaisesti. 
 
13§ Uudet jäsenet ja jäsenasiat 
 

Uusiksi jäseniksi valittiin: 
- Jori Gorski valittiin koejäseneksi, 2 vuoden koeajalla.  
- Markku Holmi ja Santeri Isotalo valittiin varsinaisiksi jäseneksi.  
- Maija Arola ja Ari Juntunen valittiin myös varsinaisiksi jäseniksi 2 vuoden koeajan päätyttyä. 

 



14§ Hirvimökin ylläpitokustannukset 
 

Ylläpitokustannuksia käsitellään tarkemmin vuosikokouksessa. 
 
§15 Muut asiat 
 
                          - Seura investoi painepesurin ja letkukelan suulin puolelle. 
                          - Seuran mailla järjestetään koirakokeita seuraavasti: 

• 5.9 hirvikoirakoe 

• 26.9 ajokoirakoe 

• 5.12 ajokoirakoe 
 

Seuran jäseniä pyydetään huomioimaan kyseiset päivät. 
 
- Mökin vuokrauksesta sovittiin maksuiksi: 50 €/vuorokausi + siivousmaksu 20 €/vuokraus 
kerta. Siivousmaksu maksetaan vuokrauksen hoitajalle, jonka tehtävänä on huolehtia mökin 
siisteydestä ja vastata liinavaatehuollosta. 

 
 
§16 Kokouksen päättäminen 
 

Kokous päätettiin klo 17:47.  
 
 
 
 
        
Roni Aaka  Markus Viikilä 


