
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

PIEHINGIN ERÄMIEHET RY. 

  

Hirviseurueen 2/2016 kokous 

 

Aika: 13.9.2016 klo 18:00 

Paikka: Metsästysseuran maja 

Läsnä oli 33 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 Kauko Tähjänjoki ja Sauli Jussinniemi jotka toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina. 

 4. Pyynti päätettiin aloittaan 8.10.2016 kokoontumalla metsästysmajalle klo.7.00. 

 5. Pyyntitavoiksi ja menettelyksi päätettiin: 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 ei järjestetä kuin maanomistajan niin vaadittaessa. 

Päätettiin että koiralla pyytävä saa kaataa vain yhden hirven yhdelle haukulle, samoin passissa 
oleva saakaataa yhden hirven. Ennen mahdollista toista kaatoa on aiemmin kaadettu hirvi 
suolistettava ja saatava johtajan lupa uuden pyynnin aloittamiseen. 

Pääsääntöisesti koirapyyntinä, ja enintään kaksi (2) henkilöä seurueesta saa olla koiran mukana 
pyynnissä. 

Ne koiramiehet jotka eivät sillä kertaa mahdu koiran mukaan, liittyvät passi ryhmään. 

Jos halukkuutta ilmenee niin järjestetään ns. ajopyynti. 

Pidetään yhteyttä koirapyynnissä olevan ja passimiesten väillä enemmän. 

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



 Maanomistajille päätettiin jakaa 3 aikuinen hirvi ja peijaisiin varataan 2 vasaa.. 

  7. Viimeinen ilmoittautumisaika (1.9) on jo ohitse, josta keskusteltiin ja päätettiin, että viimeinen 
maksupäivä on 16.9..2016.  

  8. Mönkijä korvausmaksuksi (polttoaine) päätettiin 20€/hakukerta 

  9. Piehinki joen yli tehdään kävelysilta Hongan majan lähettyville. Saunakankaan tiellä korjataan 
rumpuja.  

10. Koiramiesten kokous sunnuntaina 2.10. klo 18.00 

 11.Pyyntilupia 37 kpl josta aikuisia 24 kpl vasoja 26 kpl, plus 1 aikuinen, KV-rannikkohaukuille. 
Pyyntiin voi tulla vähän myöhemmin (sopia jaohtajan kanssa) jos vie alla 10v lapsen kouluun. 
Sopimus koskee vain keskiviikkoa. 

 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55 

  

_________________________________ ________________________________ 

puh.joht. Sakari Koivikko   siht. Martti Sippala 

  

_________________________________ ________________________________ 

pöytäkirjantark. Kauko Tähjänjoki  pöytäkirjantark. Sauli Jussinniemi 

 


