PÖYTÄKIRJA
PIEHINGIN ERÄMIEHET RY.
Hirviseurueen 2/2018 kokous 5.9.2018
Kokouksessa läsnä 33 jäsentä.

1.Kokouksen avaus
2.Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Mika Karvonen
3.Pöytäkirjan tarkistajien valinta,toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
Hyväri Janne ja Mika Orava valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi.
4.Pyynnin aloitus
Pyynti alkaa 13.10. klo 0700 kokoontumalla metsästysmajalla.
5.Pyyntitavat ja menettelyt
Päätettiin pyytää yhtenä jaksona aikuis- ja vasojen suhteen ollessa 60% ja 50% lupien mukaisesti.
Virallisia pyyntipäiviä ovat lauantai, sunnuntai ja keskiviikko. Myöhemmin mahdollista pyytää myös
perjantaina erikseen niin päätettäessä.
Pyyntiin pitää osallistua neljän viikon aikana neljä (4) pyyntipäivää säilyttääkseen lihaosuuden.
Peltopyyntiä uuden lain mukaan "väijymällä" ei järjestetä.
Päätettiin että, koiralla pyytävä saa kaataa vain yhden hirven yhdelle haukulle, samoin passissa oleva saa
kaataa yhden hirven päivässä. Ennen mahdollista toista kaatoa on aiemmin kaadettu hirvi suolistettava ja
saatava johtajan lupa uuden pyynnin aloittamiseen ja kaatamiseen.
Pyynti on pääsääntoisesti koirapyyntiä, ja enintään kaksi (2) henkilöä seurueesta saa olla koiran mukana
pyynnissä. Ne koiramiehet jotka eivät sillä kertaa mahdu koiran mukaan, liittyvät passiryhmään.
Jos halukkuutta ilmenee niin järjestetään ns. ajopyyntiä.
Pidetään yhteyttä koirapyynnissä olevien ja passimiesten välillä enemmän. Tehdään koirien
seurantalaitteiden numeroluettelo, jotta halukkaat saavat sen ottaa käyttöön halutessaan. HUOM! luettelo on
ainoastaan pyyntiin osallistujien käytössä, eikä numeroa saa antaa ns.kolmannelle osapuolelle.
Perustetaan hirvenpyynnille Whatsapp ryhmä ”Piehingin hirvimiehet”, Sakari Koivikko vastuuhenkilöksi.
Oma riistaan kaatoilmoitus tehtävä heti kun se on mahdollista.
6.Lihan jako (myös peijaiset ja maanomistajat)
Päätettiin jakaa lihat edellisen vuoden mukaan ryhmittäin, vetäjänä Mika Koivikko. Merkataan kaatajan nimi,
päivämäärä, ja eläimen tiedot, (uros/naaras/vasa/paino) lapulle ruhoon. Maanomistajille päätettiin jakaa 2-3
aikuista hirveä ja peijaisiin varataan 2 vasaa.
7.Ilmottautumismaksut

Noudatetaan kevään kokouksen päätöksiä.
Eräpäivä maksamatta jääneille on 12.9 mennessä.
8.Mönkijöiden käyttö korvaukset
Mönkijä korvaukseksi (polttoaine) 20€/hakukerta.
9.Talkoot
Pohjanpalon ja Myllytien korjaukset pahimmilta osin sekä mönkijän mentävä kävelysiltoja Mäntyojan yli,
hirvivajan lattian maalaus. Talkoot järjestetään 15.9 klo 09 alkaen. Traktorit Aholan louhokselle
(peräkärrylliset) jossa kokoontuminen.
10.Koiramiesten kokous
Erillinen kokous jossa tarkistetaan mahdolliset muutokset.
11.Muut asiat
Käytiin läpi ammuntasuoritukset. Ennen pyyntiä ase on kohdistettava hirvipatruunalle. Käytiin läpi
Kultakaivoksen alueen läheisyydessä toimimista ja ohjeistusta.
12.Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 18:55

