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Kannuksen metsätysseura

Hirvikokous 

17.9.2019

Jäseniä 38

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Juha Landin avasi kokouksen

1. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut esillä seuran kotisivulla 5.9. alkaen. Joka on
vuosikokouksen päätöksellä seuran virallinen ilmoitustaulu. Sekä WatsApp ryhmässä

1. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Landin ja sihteeriksi Mika
Lamu

1. Todetaan porukkaan tulevat uudet jäsenet (Joonas Uusitalo, Samu Niemonen)

1. Käytettävät kaatoluvat. Kannukseen myönnettiin 134 hirvenkaatolupaa Kannuksen  kylän porukan
osuus on 17 lupaa joista on käytössä ennen yhteisluvan seurantakokousta 8 aikuista ja 9 vasaa.
Yhteiluvan pankkiin jätetään luvasta 3 aikuista ja 4 vasaa. Lopullinen lupamäärä selviää 13.11.
Pidettävässä yhteisluvan seurantakokouksessa. (suositus oli, että säästetään 6-10 piikkiset urokset.
Hirvikokouksen kanta oli esityksen mukainen.)

1. Pyynnin suorittaminen. Metsästystä harjoitetaan viikonloppuisin, koiria käyttäen, lukuun ottamatta
nuoria uusia hirvikoiria, joita käytetään ja koulutetaan erillään pääpasseista. Näitä koiria omistavat,
Milko Liedes, Aleksi Isohanni ja Mika Lamu. Nuorten koirien koulutus maanantaisin. Passipaikat ja
koirien käyttönumerot arvotaan joka viikonlopulle erikseen. 

1. Koiria koulutetaan maanantaina Kun kaato on suoritettu viikkolupa koiran osalta päätty.
Koulutuspyyntiin osallistuvat passimiehet ja naiset, kokoontuvat ennen pyynnin aloittamista kämpälle
aamulla klo 08,00. Metsästystapahtumassa on oltava mukana kokouksessa nimetty pyynninjohtaja.

1. Peltopyynin mahdollisuus annetaaan nuorille ja uusille porukan jäsenille, sekä niille joilla ei ole ollut
mahdollisuutta kaataa aiemmin hirviä. Pelloilta kaadetaan kaikkia luvallisia hirviä, jäsenen vuoro
päättyy kun kaato saadaan. Peltohirviä metsästetään kaksi enisimmäistä viikonloppua aamuisin ja
iltaisin. Peltopassit jaetaan ennen varsinaisen pyynnin aloittamista edellisenä iltana.



1. Jahtisäännöt, ohjeet sekä tämän kokouksen pöytäkirja jaetaan WatsApp ryhmään henkilökohtaisesti
mukana pidettäväksi, väärinkäsitysten välttämiseksi ja noudatettavaksi. Riistanhoitomaksun ja seuran
jäsenmaksun suorittaminen sekä hirvikokeen voimassaolo tarkastetaan ennen jahtiin osallistumista.
Luvat ja muut paperit on oltava mukana jahdissa.

1. Valitaan metsästyksen johtajat

Metsästyksenjohtajaksi valittiin Juha Landin

I varajohtaja Janne Isohanni

II varajohtaja Mauri Haukka

III varajohtaja Jorma Niemonen

Koirapyynnin vetäjä Lauri Linna

1. Valitaan lihojen jakaja

Mauri Haukka

1. Valitaan lihojen leikkaajat sekä jaon avustajat.

Tapio Rekilä, Kaapo Rekilä, Konsta Rekilä, Minerva Grönlund, Osmo Niemi, Paavo Niemelä, Esko Niemonen,
Juha Landin

1. Lavatalkoot pidetään

Seuralle on saatu hyvää lavavärkkiä.

Tehdään mallikappale jonka mukaan lavat rakennetaan. 5.10 klo 9.00

1. Porukan ampumakisat pidetään 4.10 klo 16.30 alkaen

1. Jahtimaksu 60€ + 10€ jos lavaa ei tehdä

1. Muut asiat

         - tuulipuistossa tapahtuva metsästys ja turvallisuus, alueella metsästetään vain suunnitelmallisesti
metsästyksenjohtajan valvonnassa. Syynä asennusta suorittavien tahojen turvallisuus ohjeet ja kuletusten
sujumnen.

Lihojen purkittajat sopivat lihanjaosta, osuudet punnitaan erikseen Mauri kanssa sovittavalla tavalla
Hirvikoemaastot perjantai 5.11 Koko alue
29.11 Shhj mestaruuskisat Koskemmaassa
7.12 KV koe johon luovutetaan lihaa 5 kg
Hankitaan hirvenvetolevy (Reijo Karppinen tilaa)
Ensiaputaitoiset merkitsevät rastin omalle kohdalle osallistujalistaan. Kaikkien tulee varautua
auttamaan mikäli tapahtuu jotain haaveria. Jokaisen on hyvä varata myös ensiaputarvikkeita. Yleinen



hätänumero 112. Jokainen lataa älypuhelimeen 112Suomi sovelluksen mahdollisten hätätilanteissa
varalta. Kyseisen sovelluksen kautta soitettaessa välittyy koordinaatit automaattisesti hätäkeskukseen
ja tämä nopeuttaa avun saantia.
Mikäli pyynnissä tavataan karhu niin mahdollisessa pyynnissä noudatetaan normaaleja Karhunpyynnin
sääntöjä niiden toimesta ketkä ovat ilmoittautuneet Karhunpyynnin. 
Hankitaan "järeämpi" EA pakkaus. Arto Kotimaa selvittää. 
Hankitaan uusi puukon terotin. Karppinen hoitaa.

Kokous päättyi klo 20.15

Lähetetty iPadista


