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Piehingin Erämiehet ry. metsästysmaja

26.9.2019 klo 18:00

1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Sakari Koivikko avasi kokouksen klo 18:00 ja toivotti
hirviseurueen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Mika Koivikko.
3. Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Krekilä Saara ja Ahola Jani.
4. Pyynnin aloitus
Pyynti alkaa 12.10.2019 klo 07:00 kokoontumalla metsästysmajalla.
5. Pyyntitavat ja menettelyt
Pyyntiluvassa aikuisia 12 naarasta ja 8 urosta sekä 20 vasaa. Aikuisten
uros/naaras-suhteen ollessa 60%/40% ja vasojen 50% kokonaiskaatomäärästä.
Virallisia pyyntipäiviä ovat lauantai, sunnuntai ja keskiviikko. Myöhemmin myös
muina päivinä 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 oltava siivottuna orressa sekä 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.
Oma riistaan kaatoilmoitus tehtävä heti kun se on mahdollista tai joku muu
hirviporukan metsästäjä tekee kaatoilmoituksen.

WhatsAppiin vain asiaa. Turhat peukutukset pois.
Koiranohjaajalla on yksi koira kerraallaan metsässä.
6. Lihanjako
Päätettiin jakaa lihat edellisen vuoden mukaan ryhmittäin, vetäjänä Mika Koivikko.
Peijaisiin pyydetään kaksi vasaa heti alkupyynnistä. Maanomistajille päätettiin jakaa
1 aikuinen hirvi.
Merkataan kaatajan nimi, päivämäärä, ja eläimen tiedot, (uros/naaras/vasa/paino)
lapulle ruhoon.
7. Mönkijöiden käyttökorvaukset
Maksetaan 20 euroa per hakukerta.
8. Talkoot
Talkoot 5.10.2019 klo 9:00
a. Kävelysilta
b. Teiden kunnostus: Traktorit pöytäkivelle
Hänninen tuo polttopuita
9. Koiramiesten kokous
Ei pidetä erillista kokousta. 2. ryhmä aloittaa 12.9.2019.
10. Muut asiat
Koiran ja/tai koiramiehen siirtyessä toisen koiramiehen alueelle, niin koiramies on
velvollinen ilmoittamaan siirtymisestä koiranomistajalle sekä WhatsApp-ryhmään.
Pyyntipäivän loppuu metsästäjältä, kun johtajalta on saatu lupa tai sovittuna
kyseisen päivän pyynnin lopetusaikana.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjotaja lopetti kokouksen 18:53

