Ypäjän Riistamiehet ry
Hirvieläinkokous 18.8.2018 klo 14.00 Ypäjänkylän Seuraintalo
Pöytäkirja
1§ Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Risto Rantanen avasi kokouksen klo 14.05

2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Saarikoski. Sihteeriksi valittiin Topi Niiranen

3§ Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Hakamäki ja Tiina Mäkeläinen

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.( Läsnäolijat ja valtakirjat. )
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut luettavissa elokuun
Ypäjäläisessä. Kokoukseen osallistui 151 seuran jäsentä, joista 54 valtakirjalla.

5§ Hirvieläinmetsästyksen kaatoluvat ja ohjeet metsästykseen.
Kokouksen puheenjohtaja luki yhteislupahakemuksen sekä siihen liittyvän päätöksen ohjeineen.

6§ Hirvilupien jakosopimus ja lupien jako seuroille.
Puheenjohtaja luki jakosopimuksen sekä luetteli jaetut luvat yhteislupaan osallistuneiden seurojen
kesken.
Ypäjän riistamiesten lupaosuus:
- Hirvi : AU:6 AN:6 VA:10
- Peura: 400
Päätettiin, että tulevan jahtikauden ensimmäinen kaadettu vasa varataan seuran juhlapeijaisiin.

7§ Hirvenmetsästyksen aloitus ja metsästystapa.
Hirviseurueet päättävät jahdin aloitusajankohdan ja toteutustavan.

8§ Hirvieläinmetsästyksen säännöt. (Liite 1)
Puheenjohtaja luki hirvieläinmetsästyksen säännöt ja kertoi niihin tehdyt tarkennukset.

9§ Peurametsästyksen jahtisuunnitelma metsästyskaudelle 2018 - 2019. (Liite 2)
Puheenjohtaja luki ehdotuksen peurametsästyksen jahtisuunnitelmasta. Johtokunnan ehdotus
jahtisuunnitelmasta hyväksyttiin.
Keskusteltiin hirvijahdin ja peura-ajojahdin mahdollisesta yhtäaikaisuudesta ja sen aiheuttamista
ongelmista. Todettiin, että jahdinjohtajat neuvottelevat alueiden käytöstä jahtiaamuna.

10§ Jahtiseurueet hirvi ja peura.
Hirvieläinjahtiin ilmoittautuneet metsästäjät sijoitettiin heidän haluamiinsa hirvi- ja
peuraseurueisiin sekä todettiin eri seurueiden johtajat ja varajohtajat.

11§ Metsästysvieraiden määrä/metsästäjä/kausi ja saman vieraan käynnit Ypäjällä.
Muiden kuin valkohäntäpeuran osalta ei rajoituksia vieraskäytäntöihin. Metsästäjällä voi olla
enintään kolme vierasta/ kausi ja sama vieras voi olla enintään kolme kertaa seuran alueella
vieraana.

12§ Kaatoilmoitukset.
Hirven metsästyksessä noudatetaan aiemmin sovittua ilmoituskäytäntöä. Peuranmetsästyksessä
kaatoilmoitus tehdään OmaRiista palveluun ja peurajohtajalle. Peurajohtajat auttavat
kaatoilmoituksissa, jos metsästäjällä ei ole OmaRiistaa käytössä.

13§ Peuraluvan hinta
Peuraluvan hinnaksi päätettiin 30€

14§ Hirviseurueiden lupamaksut.
Johtokunnan ehdotus hirviseurueiden lupamaksujen kattamisella edellisen vuoden hirvilupien
myydystä tuotoista hyväksyttiin.

15§ Hirvieläinmetsästyksen johtajan puheenvuoro.
Hirvieläinmetsästyksen varajohtaja painotti sulan maan pyyntiin liittyviä asioita. Vältetään
puimattomalla pellolla liikkumista/metsästämistä. Samoin vältetään turhaa ajoneuvoilla
liikkumista peltomailla sulan maan aikaan.
Jälkikoiran pyytämisen kynnys pitää säilyttää matalana.
Painotetaan valkohäntäpeuran metsästyksen kohdistusta alkukauteen sekä naaraspeuroihin.

16§ Muut asiat
Kokouksen jälkeen pidettiin tiedotustilaisuus jälkikoirien ohjaajille
Kokouksen jälkeen hirvieläinseurueidenjohtajat tarkastivat seurueidensa lupa-asiat ja seuran
sihteeri keräsi peuran lupamaksut.
Tarkistetaan kotisivuilla olevan listaus peuranmetsästyksen varajohtajien osalta.

17§ Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.35
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