Ypäjän Riistamiehet ry
Hirvieläinkokous 25.8.2017 klo 19.00 Ypäjänkylän Seuraintalo

Pöytäkirja
1§ Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Risto Rantanen avasi kokouksen.
2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Rantanen ja sihteeriksi Tiina Mäkeläinen.
3§ Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Perho ja Hannu Saarikoski.
4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.( Kokouksen osallistuneet jäsenet sekä valtakirjalla jahtiin
ilmoittautuvat liite 1)
5§ Hirvieläinmetsästyksen kaatoluvat ja ohjeet metsästykseen.
Puheenjohtaja luki Suomen Riistakeskuksen Etelä-Hämeen aluetoimiston Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen
yhteislupa-alueelle myöntämän hirvieläinten pyyntiluvan (luvannumero 2017-1-000-01994-2) ja siihen
liittyvät ohjeet sekä Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen hirvikannan verotussuositukset 2017.
6§ Hirvilupien jakosopimus ja lupien jako seuroille.
Puheenjohtaja luki Jokiläänin riistanhoitoyhdistyksen yhteislupa-alueen hirvieläinten pyyntiluvan
jakosopimuksen. Jakosopimuksen mukaan jahtikaudella 2017 – 2018 Ypäjän Riistamiehillä on käytettävissä
15,5 hirven kaatolupaa ja 325 peuran kaatolupaa. Jakosopimuksen mukaan seuran 15,5 hirvilupaa
täytetään seuraavasti: 4 urosta, 4 naarasta ja 15 vasaa.
Ypäjän riistamiesten johtokunta jakoi hirviluvat eri hirviseurueille niin, että jokainen seurue voi ampua
yhden uroksen, yhden naaraan ja viisi vasaa. Kahden hirviluvan käytöstä hirviseurueiden johtajat ja
hirvieläinmetsästyksen johtaja päättävät myöhemmin.
Peuraluvat täytetään peurametsästyksen jahtisuunnitelman 2017 – 2018 mukaan.
7§ Hirvenmetsästyksen aloitus ja metsästystapa.
Hirviseurueet päättävät itse hirvenmetsästyksen aloituksesta ja metsästystavasta alueellaan.

8§ Hirvieläinmetsästyksen säännöt.
Johtokunnan esittämistä hirvieläinmetsästyksen uudistetuista säännöistä keskusteltiin ja ne hyväksyttiin
seuraavan, kohtaan 3.2 tehdyn, lisäyksen jälkeen:

3.2 Seurueen peuranmetsästyksen johtaja
Alueen peuranmetsästyksen johtajan on valvottava jahtisuunnitelman noudattamista, tarvittaessa
ohjeistettava sekä mahdollisesti rajoitettava alueella metsästäviä.
Johtajan on huomioitava seurueen mielipide jahdin toteutuksesta.
Peurajohtaja hyväksyy alueensa omariistaan tehdyt kaatoilmoitukset ja auttaa tarvittaessa niiden
tekemisessä.
Uudet Hirvieläinmetsästyksen säännöt ovat liitteenä 2.
9§ Peurametsästyksen jahtisuunnitelma metsästyskaudelle 2017 - 2018.
Johtokunnan esittämästä peurametsästyksen jahtisuunnitelmasta keskusteltiin ja se hyväksyttiin seuraavin
täsmennyksin:
Metsästäjä joka ampuu itse (tai on itse aktiivisesti mukana ajo/mäyräkoirajahdissa 30.9.) lupansa täyteen
1.9.2017 – 30.9.2017 saa uuden luvan ilmaiseksi ja mahdollisuuden ostaa lisälupia.
Metsästäjä joka ampuu itse (tai on itse aktiivisesti mukana ajo/mäyräkoirajahdissa) lupansa täyteen
1.9.2017 – 31.10.2017 on oikeutettu lisälupien ostoon.
Peurametsästyksen jahtisuunnitelma metsästyskaudelle 2017 – 2018 on liitteenä 3.
10§ Jahtiseurueet hirvi ja peura.
Kokouksessa jäsenet varmistivat paikalla ollen tai valtakirjoilla osallistumisensa hirven ja peuran
metsästyksen eri seurueissa. Jahtiseurueet ovat liitteenä 4.
11§ Metsästysvieraiden määrä/metsästäjä/kausi ja samaan vieraan käynnit Ypäjällä.
Metsästäjällä voi olla enintään kolme vierasta/ kausi ja sama vieras voi olla enintään kolme kertaa seuran
alueella vieraana.
12§ Kaatoilmoitukset.
Hirviseurueen johtajan on ilmoitettava aina kunkin jahtipäivän päätteeksi hirvieläinmetsästyksen johtajalle
päivän tapahtumat ja kaadot. Hirviseurueen johtaja huolehti metsästyspäivien raportoinnista omariistaan.
Peuran metsästäjä ilmoittaa kaadot omariistaan vuorokauden kuluessa kaadosta. Peurajohtaja hyväksyy
alueensa omariistaan tehdyt kaatoilmoitukset ja auttaa tarvittaessa niiden tekemisessä.
13§ Peuraluvan hinta.
Peuraluvan hinta on 30€
14§ Hirviseurueiden lupamaksut.
Hirviluvan hinta on 25€/metsästäjä.

15§ Hirvieläinmetsästyksen johtajan puheenvuoro.
Hirvieläinmetsästyksen johtaja ohjeisti hirvieläinmetsästykseen osallistuvia:
Metsästäjien tulee huomioida lain ja lupien sekä suunnitelmien määräykset jahdissa esim. kaadetuista
aikuisista peuroista puolet tulee olla naaraita.
Tänä syksynä puinnit venyvät myöhään syksyyn ja maanomistajien lupa tulee kysyä aina jos metsästäjät
joutuvat menemään puimattomille pelloille.
Metsästäjien tulee välttää tarpeetonta ajoa yksityisteillä ja pellolle ajettaessa neuvotella maanomistajan
kanssa.
Peuranmetsästyksessä tulee varsinkin sulan maan aikana kutsua tarvittaessa jälkikoira kaadetun
eläimen/haavakon löytämiseksi.
16§ Koulutus omariista-ohjelmiston käyttämiseen.
Omariistan käyttöönottoon liittyvää ohjaamista ja koulutusta järjestetään 7.9.2017 klo 18.00 Ypäjänkylän
seuraintalolla.
17§ Muut asiat.
Markku Mäkelä muistutti hirvihavaintojen oma riistaan merkitsemisen tärkeydestä jahdin aikana. Lupa
määrä ensi jahtikaudelle määräytyy havaintojen ja hirvilaskentojen sekä hirvieläinjohtajien jahdin jälkeisen
arvioinnin pohjalta.
Kokouksen jälkeen hirvieläinjohtajat tarkistavat metsästäjien metsästykseen tarvittavat asiakirjat ja seuran
sihteeri kerää lupamaksut.
18§ Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.05.

Ypäjällä 27.8.2017

Risto Rantanen

Tiina Mäkeläinen

Martti Perho

Hannu Saarikoski

