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4.3.2018 klo 15:30
Seuran maja, Kaleton.
18 hirviseurueen jäsentä, osallistujien nimiluettelo on liitteenä.

1. Kokouksen avaus: Hirvijaoston johtaja Marko Aaltonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleeksi klo 15.35.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Ruovesi-lehdessä on ollut 14.2. ilmoitus kokouksesta ja
lisäksi se on ollut nähtävissä kotisivuilla, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta:
Puheenjohtajaksi valittiin Marko Aaltonen, sihteeriksi Heikki Korpela sekä pöytäkirjantarkastajiksi
Matti Pulakka ja Antti Häkli, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen: Jaossa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
5. Veijo Pessi luki toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja se hyväksyttiin sellaisenaan.
6. Käytiin keskustelua siitä miten syksyn jahti meni ja esitettiin mahdollisia parannusehdotuksia:
Metsästyksen johtaja Antti Moksunen kertoi yleisesti oman näkemyksensä. Hänen mielestään jahti
sujui hyvin, hirviä oli paljon, koirat toimi hyvin jne. Ohilaukauksia tuli turhan paljon, mutta
yritetään harjoitella ammuntaa lisää. Juhani Sillanpää kertasi sääntöjä ja asetuksia sekä korosti, että
niitä on tosissaan noudatettava. Veijo Pessi korosti viittä kohtaa, jotka kaikkien metsästäjien on
erityisesti otettava huomioon. Ne viisi kohtaa ovat: lain, asetusten ja sääntöjen noudattaminen,
turvallisuus, harjoittelu, tunnistaminen ja ensimmäisen laukauksen merkitys. Samppa Keskinen
peräsi, että johtajien tulisi käsitellä ja vähintäänkin julkisesti nuhdella tehdyistä virheistä
tehokkaammin.
Säännöistä todettiin monella suulla, että ne ovat hyvät. Eli niillä jatketaan. Hieman erimielisyyttä oli
lihanjaosta sen suhteen, oliko menneen kauden vasajaon periaate hyvä vai ei. Samalla menetelmällä
päätettiin kuitenkin jatkaa.
Peijaiset järjestetään marraskuussa urheilutalolla. Samalla vietetään seuran 65-vuotisjuhlat.
Oma-riista palvelusta todettiin, että se toimii jo yllättävänkin hyvin. Sitä myös koko ajan kehitetään.
7. Käytiin keskustelua hirvieläinten yhteislupa-alueen tilanteesta naapuriseurojen kanssa. Meillä se
ei ainakaan aivan lähitulevaisuudessa ole syntymässä, mutta yleisesti siitä on kuultu paljon
positiivista viestiä. Halukkuutta yhteislupiin valtakunnallisesti on runsaasti. Asiaa pohditaan
5.4.2018 pidettävässä yhteisessä hirvipalaverissa.
8. Käsiteltiin Kuusimäki-Kaakkola sirpalealueesta tehtyä esitystä sen saamiseksi hirvimiesten
ajoalueeksi.
Veijo Pessi kertoi koko prosessin kulun. Aluetta ei saatu käyttöön. Samppa Keskinen kertoi lisäksi
alueen aikaisempaa historiaa ja syitä miksi alueelle ei saatu vuokrasopimusta.
9. Metsästyksen johtajaksi vuodelle 2018 valittiin yksimielisesti Antti Moksunen.
10. Päätettiin, että metsästyksen johtaja Antti Moksunen ja seuran puheenjohtaja Veijo Pessi tekevät
hirvieläinten lupahakemukset määräaikaan mennessä. Alustavan suunnitelman mukaan 12 peuran

lupaa ja 10-12 hirven lupaa. Hirvijaosto tekee lopullisen päätöksen lupamääristä, kun Luke
(luonnonvarakeskus) antaa suosituksensa.
11. Nylkyvajan tilanteesta todettiin, että sen valmistuminen on edennyt hyvin. Kylmiö on
rakennettu ja sähköistys on uusittu. Jos kevään koiranäyttelystä saadaan hyvin tuloja, hankitaan
vajalle kylmäkone, sähkötalja ja vaaka. Jos rahaa ei näyttelystä tule riittävästi, voidaan hankkeisiin
periä rahaa jäseniltä hirvimaksun yhteydessä.
12. Vuodelta 2017 kaatajan maljan sai haltuunsa Marko Aaltonen. Samoin vuoden hirvikoirataulun
sai Marko, koska hänen koiransa Piku palkittiin vuoden hirvikoirana.
Metsästyksen johtajan valinta vuoden hirvenmetsästäjäksi oli Matti Pulakka. Matti onnistui niin
hyvänä ampujana kuin muutenkin kaikissa metsästykseen liittyvissä toimissa.
13. Muiden asioiden yhteydessä keskusteltiin Haukkamaan pitkän linjan passituksen muutoksista.
Alueella pitäisi siirtää 3-4 tornia eri paikkaan. Siirrot tulisi tehdä lumiaikaan moottorikelkan tai
mönkijän avulla. Asia jäi hautumaan.
14. Puheenjohtaja kiitti kokousväkeä innostuneesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 16.40.
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