
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

PIEHINGIN ERÄMIEHET RY. 

  
Hirviseurueen 2/2017 kokous 

Aika: 11.9.2017 klo 18:00 

Paikka: Metsästysseuran maja 

Läsnä oli 34 yhdistyksen jäsentä (liite 1.) 

 

 

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Koivikko toivottamalla jäsenet tervetulleeksi 
kokoukseen. 

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Martti Sippala. 

 3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Tamminen ja Teijo Järvelä jotka toimivat tarvittaessa 
äänten laskijoina. 

 4. Pyynti päätettiin aloittaan 14.10.2017 kokoontumalla metsästysmajalle klo.7.00. 

 5. Pyyntitavat ja menettelyt: 

Päätettiin pyytää saadut 52,5,lupaa kahtena pyyntijaksona. Jaksolla yksi (1) käytetään 40- ja jaksolla 
kaksi (2) 12,5 lupaa. Aikuis- ja vasa suhde on luvan mukainen. Halutessaan pyynnin voi lopettaa 
ensimmäisen jokson jälkeen. 

Virallisia pyyntipäiviä ovat lauantai, sunnuntai ja keskiviikko. Pyyntiin pitää osallistua kolmen (3) viikon 
eli 21 päivän aikana vähintään neljä (4) pyyntipäivää, ja vähintään yksi (1) päivä viikossa, 
säilyttääkseen lihaosuuden. Laskenta aloitetaan kauden ensimmäisestä pyyntipäivästä. 

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 ottaa käyttöön halutessaan. HUOM! luettelo 
on ainoastaan pyyntiin osallistujien käytössä, eikä numeroa saa antaa ns.kolmannelle osapuolelle. 

6. Päätettiin jakaa lihat edellisen vuoden mukaan ryhmittäin, vetäjänä Martti Sippala. Merkataan 
kaatajan nimi, päivämäärä, ja eläimen tiedot, (uros/naaras/vasa/paino) lapulle ruhoon, sekä täyttää 
eläinkohtainen kaatoilmoituslomake josta käy ilmi myös kaatopaikan koordinaatit. 



Maanomistajille päätettiin jakaa 2-3 aikuista hirveä ja peijaisiin varatan 2 vasaa. 

7. Ilmoittautumismaksut on jo suoritettu.  

8.Mönkijä korvaukseksi (polttoaine) 20.€/hakukerta. 

9.Järjestetään tiekunnostustalkoot 16.9.-17 kokoontumalla Sahankosken ja Koskelan teiden 
risteykseen klo 9.00. Korjaus kohteena, Säilynti välille (Pöytäki - Hourunpolku), Härkölanssintie välille 
(Tien alkupää - Kursu) sekä Ristimaantien pahimmat kohdat. 

10. Koiramiesten kokousta ei tarvi pitää, ryhmät jo valmiina. 

11.Puheenjohtaja tiedotti että, Riistakekuksen järjestämä, hirvijohtajien ja varajohtajien 
koulutustilaisuus Raahen Ammattioppilaitoksella keskiviikkona 20.9.-17 klo 18.00. 

12.Puheenjohtaja päätti kokuksen klo 18.39   .     

  

  

_________________________________ ________________________________ 

puh.joht. Sakari Koivikko   siht. Martti Sippala 

  

_________________________________ ________________________________ 

pöytäkirjantark. Seppo Tamminen  pöytäkirjantark. Teijo Järvelä 

 


