Ypäjän Riistamiehet ry
Hirvieläinkokous 16.8.2019 klo 19.00 Ypäjänkylän Seuraintalo
Pöytäkirja
1§ Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Risto Rantanen avasi kokouksen klo 19.03.
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Rantanen ja sihteeriksi Topi Niiranen.
3§ Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Markku Nummela ja Markku Salmi valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.
4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Läsnäolijat ja valtakirjat)
Kokous todettiin lainvoimaiseksi. Kokouksesta on tiedotettu elokuun Ypäjäläisessä sekä seuran
kotisivuilla. Kokoukseen osallistui 160 seuran jäsentä, joista 46 jäsentä oli edustettuna valtakirjalla.
5§ Hirvieläinmetsästyksen kaatoluvat ja ohjeet metsästykseen.
Puheenjohtaja luki yhteisluvan päätöksen. Huomioitavaa, että hirvieläinluvassa on rajattu pois
tiettyjä maa-alueita, joilla ei saa metsästää hirvieläintä.
6§ Hirvilupien jakosopimus ja lupien jako seuroille sekä seurueille
Puheenjohtaja luki jakosopimuksessa jaetut hirvi- ja peuraluvat Jokiläänin RHYn yhteislupaan
osallistuneiden seurojen kesken. Riistamiehille on jaettu hirvilupia 4 Au, 4An ja 12 vasaa.
Yhteislupaan osallistuneiden seurojen kesken on perustettu peuraluville pankki, jota voidaan
käyttää, mikäli varsinaiset luvat loppuvat kesken. Ypäjän Riistamiehille on jaettu 500 varsinaista
peuralupaa sekä 84 pankkilupaa.
Johtokunta ehdotti seuraavaa jakoa hirviluvista seurueiden kesken.
Palikkala:2 Au, 2 An, 4 va
Perttula: 1 Au, 1 An, 4 va
Ypäjänkylä:1 Au, 1 An, 4 va

Johtokunnan ehdotus perustuu edellisten vuosien hirvihavaintoihin.
Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
7§ Hirvenmetsästyksen aloitus, metsästystapa ja säännöt.
Johtokunnan ehdotus:
Metsästys aloitetaan sekä toteutetaan lain puitteissa. Seurueet toteuttavat jahdin parhaalla
katsomallaan tavalla.
Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
Mainittiin, että hirvieläinmetsästyksen säännöt ovat luettavissa seuran kotisivuilta. Säännöissä ei
muutoksia edellisiin vuosiin.
9§ Peurametsästyksen jahtisuunnitelma metsästyskaudelle 2018 - 2019. (Liite 1)
Puheenjohtaja luki ehdotuksen peuranmetsästyksen jahtisuunnitelmasta. Peurametsästyksen
suunnitelma mukailee edellisen vuoden suunnitelmaa. Poikkeuksena tulevalle kaudelle on
yksittäisen metsästäjän enimmäislupamäärän nosto 7kpl ja jahtivierasmäärän nosto 4 vieraaseen.
Jahtisuunnitelma hyväksyttiin.
10§ Maanomistajille myytävät peurat
Johtokunnan ehdotus:
Seuralle maansa vuokranneille maanomistajille tarjotaan mahdollisuus ostaa peuranlihaa.
Maanomistajille tarjotaan yksi peuranvasa per maanomistaja. Asiasta tiedotetaan Ypäjäläisessä ja
peuralupia varataan myytäväksi yhteensä 30 kappaletta.
Johtokunnon ehdotus hyväksyttiin.
10§ Jahtiseurueet hirvi ja peura.
Jahtiseurueet luettiin sekä tarkennettiin. Kokouksen päättämisen jälkeen suoritettiin seurueiden
jäsenten asiakirjojen tarkastus sekä lupamaksujen maksu.

12§ Kaatoilmoitukset.
Hirvien osalta kaatoilmoitukset tekevät hirvieläinjohtajat Oma Riistaan. Peuranmetsästyksessä
metsästäjä tekee omat kaatoilmoitukset Oma Riistaan. Peurakaato tulee myös tehdä erillisenä
ilmoituksena alueen peurajohtajalle.
13§ Peuraluvan hinta
Johtokunnan ehdotus:
Johtokunta ehdottaa peuraluvan hinnaksi 30€.
Johtokunnan ehdotus hyväksyttiin.
14§ Hirviseurueiden lupamaksut.
Ehdotettiin, että hirviseurueiden lupamaksut suhteutetaan kaatolupiin sekä seurueen kokoon
nähden, jolloin seurueiden lupamaksut olisivat seuraavat:
Ypäjänkylä: 20€
Perttula: 25€
Palikkala: 35€
Ehdotus hyväksyttiin.
15§ Hirvieläinmetsästyksen johtajan puheenvuoro.
Hirvieläinmetsästyksen johtaja nosti seuraavat asiat esiin puheenvuorossaan:
Sidosryhmät painottavat, että anotut peuraluvat tulee saada käytettyä. Samalla on painotettu
mahdollisimman aikaista jahdin aloitusta.
Mikäli tulee tilanne vastaan, että metsästäjä ei saa peuralupaansa täytettyä ajoissa, tulee hänen
olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan peurajohtajaan.
Suuri lupamäärä tulee vaatimaan osallistumista kaikilta luvan hankkineilta.
Vältetään turhaa ajamista metsästysmaastoissa.

16§ Muut asiat
Jaettiin Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen myöntämät ansiomerkit ansioituneille jäsenille.
17§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05
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