
Länsipuolen metsästysseura ry                         PÖYTÄKIRJA 
Hirviseurueen kokous 

 
Aika: Su 11.09.2022 klo.18.00 
Paikka: Seuran maja 
Läsnäolijat: erillinen liite. (35 kpl) 
 
1 §        Kokouksen avaus 
 Kokouksen avasi vpj. Aimo Koivumäki, hän kertoi lupamäärän huomattavasta vähenemisestä. 

Myös hirvimetsälle osallistujien määrän putoaminen kuudella ihmetytti. Hirvikannan koosta ei 
Aimon mielestä kannattanut vielä huolestua, kun peilataan sitä viime syksynä jääneeseen 
naaraskantaan. 

 
2 §        Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 Puheenjohtajaksi valittiin Harri Runnakko, sihteeriksi Aimo Koivumäki. 
 
3 §        Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4 §        Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja ääntenlaskijan valinta 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Koivumäki ja Marko Valkealahti. 
 Samat toimivat myös ääntenlaskijoina. 
 
5 §        Todetaan myönnetyt kaatoluvat 
 Länsipuoli on mukana yhteisluvassa ja sai anomansa 9 kaatolupaa, 5 aikuista ja 8 vasaa. 
 Pankkiluvat haettava erikseen. Peuran lupia on 6 kpl, 2 urosta, 2 naarasta ja 4 vasaa. 
 
6 §        Käsitellään tilikauden tilit ja tilintarkastajien lausunto 
 Tilit esiteltiin ja hyväksyttiin sellaisenaan (ylijäämää 530,57 euroa). 
 
7 §        Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 2021/2022 tileistä tilivelvollisille 
 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 
 
8 §        Valitaan tilinpitäjä 
 Tilinpitäjäksi valittiin Janne Koivumäki. 
 
9 §         Päätetään hirviseurueen liittymisestä digitaaliseen tilipalveluun 
 Päätettiin tehdä digitaalisen asioinnin sopimus Op:n kanssa. Avataan uusi yritystili, tilin 
 käyttöoikeus päätettiin antaa Janne Koivumäelle. Pankkikorttia ei tarvita. 
 
10 §        Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja 
 Tilintarkastajiksi valittiin Esko Taipalus ja Mikko Taipalus, 
 varalle Lasse Vehkakoski. 
 
11 §        Hyväksytään jäsenet hirviseurueeseen v. 2022 ja jako-osuudet 
 Hyväksyttiin jäsenet v. 2022 hirviseurueeseen ja jako-osuudet. 
 36 jäsentä ja 29 jako-osuutta. 
 
12 §       Valitaan hirviseurueen johtaja ja varajohtajat 
 Hirviseurueen johtajaksi v.2022 valittiin Janne Koivumäki. 
 Varajohtajat: Marko Valkealahti, Harri Runnakko, Vesa Mäkynen, Timo Avara ja Sami 
 Heinonen. 
 Peuraporukan johtajaksi valittiin Janne Koivumäki, hänen estyessä, johtajana toimii 
 yllä mainituista varajohtajista kirjausjärjestyksessä, eli Marko, Harri jne. 
 



13 §        Päätetään miten syksyn hirvijahti pääosin toteutetaan 
 Kokous päätti, että metsästetään samalla tavalla kuin viime vuonna. Eli pääasiassa koirilla, 
 mutta myös ajometsästystä tarvittaessa.     
                                                                                                                                                       
14 §  Tarkistetaan seurueen säännöt 
 Seurueen sääntöihin ei tehty muutoksia. 
 
15 §        Päätetään ampumalavojen korjauksista, sekä uusien tekemisestä 

Päätettiin, että jokainen lihaosuus tekee uuden ampumalavan ja toimittaa sen paikalle. 
Passilinjat tarkistetaan viimevuotiseen tapaan. Lisäksi sovittiin, että sellainen jäsen, jonka 
koira osallistuu metsästykseen ei tarvitse tehdä ampumalavaa. Myös ”jokapaikan höylä” Aarne 
Ijas vapautettiin ampumalavan teosta. 
   

16 §        Päätetään syksyn hirvi- ja peurajahdista 
a) Syksyn 2022 hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 15.10.2022. klo 7.00. 

Metsästystä jatketaan myös ma 17.10, jos sille on tarvetta, se on kuitenkin vapaaehtoinen 
päivä. Tästä eteenpäin ainoastaan lauantait ja sunnuntait ovat pakollisia metsästyspäiviä. 
Perjantait ovat vapaaehtoisia päiviä, toimivat kuitenkin korvaavina jahtipäivinä. 
Peuran kyttäysjahdin voi aloittaa heti, kyttäykseen menijän on ilmoitettava kyttäämiseen 
menosta Pertti Palomäelle. Ampuja päättää kaadetun eläimen lihanjaosta, ampujan on 
maksettava kaatolupamaksu. Kaadosta ilmoitettava välittömästi Pertti Palomäelle. 
 

b) Perustetaan paloitteluporukka, nylky ja pesu entisellä tavalla. 
Paloitteluporukkaan valittiin; Aarne Ijas, Jorma Kiviniemi, Martti Seppälä, Lasse 
Vehkakoski, Teuvo Kivistö, Simo ja Sami Heinonen, Teuvo Kallioniemi, Antti 
Laukkonen, Vesa Mäkynen ja Tauno Mäntylä. Tauno kirjaa ketkä ovat kulloinkin paikalla. 
Kaato- ja arpapalojen ottamisesta päätetään aina erikseen, kuka ottaa. 

c) Nahkojen suolaus hoidetaan nylkijöiden toimesta, Harri hoitaa reen majalle, samoin tien 
varteen, kun nahat haetaan. Desifioinnista päätetään, kun sen aika koittaa. 

d) Esko Taipalus ja Aarne Ijas hoitavat ruhojen kuljetuksen. 
 
17 §           Hirvikeittotarjoilu 
       Kokous päätti, että asiaan palataan jahdin aikana, seurataan Koronatilannetta.  
  
18 §          Mahdolliset yhteiset talkoot 
       Talkoot järjestetään ennen jahdin alkua, ajankohta ilmoitetaan whatsappilla. 
 
19 §        Muut asiat 
        Keskusteltiin ns. lamputtelusta ja toisen riistapellolla metsästämisestä, Janne tekee näistä     
        asioista tiedotteen Hirvi- ja kaurisporukoille. 
 
20 §        Arvotaan numerot seurueen jäsenille sekä ensimmäinen ajoryhmä 
 Numerot arvottiin jäsenille, 1 ryhmä ajaa ensimmäisen ajon. 
 
21 §        Kokouksen päättäminen. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30. 
 
__________________________                              _______________________  
    Harri Runnakko                                          Aimo Koivumäki 
      Puheenjohtaja                                                           Sihteeri    
                                                                                         
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 
___________________________                            ________________________ 


