
   
MULON RIISTAMIEHET ry  PÖYTÄKIRJA  
Kesäkokous 2016 
Luppotuvalla 28.7.2016 klo 18.00 
 
 
 
 1§ Kokouksen avaus 
 
  Puheenjohtaja Santtu Väkeväinen avasi kokouksen klo 18:03. 
 

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat 
(2 kpl) sekä ääntenlaskijat (2 kpl). 

 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Santtu Väkeväinen, sihteeriksi 

Ossi Laakkonen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Reino 
Kervinen ja Esko Kauhanen. 

  
3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 
  
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 
  
  Työjärjestys hyväksyttiin. 
   

5 § Päätetään metsästysajat 
 
 Riistanhoitopiirin ehdotuksen mukaiset. 
 Jäniksen kausilupa linnunmetsästyskauden jälkeen. 

 
 6§ Päätetään riistakiintiöt 
 
  1 Ukkoteeri/metsästäjä (koirallisella 2). 
  Metso rauhoitettu kokonaan. 
 
 7§ Päätetään rauhoitusalueet 
 
  Aaltosenlahti rauhoitettu. 
 
 8§ Päätetään lupamaksut 
 
  Pidetään samat lupamaksut kuin edellisenä vuonna. 
  Vieraslupa 10€/vrk. 
  Jäniksen kausilupa 50€. 
 
 9§ Hirvisääntöjen muutos 



 
Hyväksyttiin liitteen (LIITE 1) mukaiset ohjesäännöt 
hirvenmetsästykseen. 

 
 10§ Käsitellään muut hirviasiat 
 

Hirvimaksu 30€. Eräpäivä 15.9.2016. Oltava maksettuna ennen 
metsästyksen alkua! 

  Aloituspalaveri 7.10. klo 18:00 majalla. 
  Metsästyksen aloitus 8.10. 

Hirvitalkoot 1.10. klo 9:00. Kokoontuminen majalla (lasketaan 
jahtipäiväksi!) 

 
 11§ Tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti 
   

Tilinkäyttöoikeus seuran puheenjohtajalla, Santtu Väkeväinen 
(300985-221N) ja sihteerillä Ossi Laakkonen (210676-179S). 
Seuralle otetaan pankkikortti, jolla hoidetaan seuran ostot. 
Pankkikortti on sihteerillä. 

 
12§ Muut asiat 

 
Jukka Muikku eronnut seurasta 17.7.2016. 
 
Koiranäyttely 3.-4.9. Näyttelyn rakentaminen 2.9. 
16.8. suunnittelukokous Lemmenlavalla. 17.8. Mulon Riistamiesten 
palaveri aiheesta. 
 
Puheenjohtajalla lista karhunmetsästäjistä. 
 
Kennelpiiri yrittää aktivoida nuorisotoimintaa. Ehdotuksia voi laittaa 
Kennelpiirin nuorisokouluttajalle Tuula Karvoselle 
(tuulamkarvonen@gmail.com) 
 
Hirviammunnat 30.7. ja 6.8. klo 10:00 Hammaslahdessa. 
 

13§ Kokouksen päättäminen 
  

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:46. 
 
 
 
 Puheenjohtaja Santtu Väkeväinen  Sihteeeri Ossi Laakkonen 
 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastaja Reino Kervinen Esko Kauhanen 



LIITE 1: Ohjesäännöt hirvenmetsästykseen 28.7.2016. 
 
 
Jokainen hirviseurueen jäsen (ellei toisin ole päätetty) on velvollinen osallistumaan jahtiin 
sekä siihen liittyvään oheistoimintaan virallisina jahtipäivinä lauantaina ja sunnuntaina. 
Oheistoiminnaksi luetaan saaliin käsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan 
puhtaanapito ja hoito, passipaikan huolto sekä peijaiset valmisteluineen. Viralliset jahtipäivät 
ovat aloituspäivä sekä sitä seuraavat lauantait ja sunnuntait. Poissaolopäiväksi lasketaan 
päivä, jolloin ao. henkilö on mukana jahdissa alle 4 tuntia. Jahdista poistumisesta on aina 
ilmoitettava metsästyksen johtajalle. Jahdista voi olla poissa kaksi päivää ilman 
seuraamuksia. Niitä seuraavista poissaolopäivistä metsästäjä menettää 3 kg 
lihaosuudestaan/poissaolopäivä. 
 
Hirviseurueen jäsen ei voi olla lihajaolla kahdessa seurueessa samaan aikaan. Kun seurueen 
jäsen vaihtaa toiseen jahtiporukkaan, putoaa hän lopun jahtikauden ajaksi pois lihaosuudesta. 
 
Koiran, jolle kaato saadaan, omistaja on oikeutettu samaan maanomistajan paistin kokoisen 
lihaosuuden. Sääntö koskee vain seurueen jäseniä. Jos joudutaan käyttämään ulkopuolista 
koiraa, seurue päättää palkkiosta. 
 
Seurueen jäsen voi olla yhden jahtikauden aseettomana mukana. Tämän jälkeen on oltava 
ase ja ampumakoe suoritettuna tai ei voi olla mukana jahdissa. Sääntö ei koske vanhoja 
ajomiehiä. 
 
Seurueen jäsenen tulee osallistua kerran vuodessa metsästyseuran ammuntatilaisuuteen tai 
ammuntaan, missä on paikalla ammunnanvalvoja tai hirvijohtaja. 
 
Sisäfileet pakastetaan ja jaetaan jahtikauden päätteeksi osallistujien kesken. Jaon suorittaa 
hirvijohtaja. 


