
KOSKELAN HIRVISEURUE   KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

     

     

Paikka: Hirviliiteri 

Aika: perjantai 9.9.2022 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS  
 
Kokouksen avasi Heikki Niskanen klo 19.00 
 
 

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINNAT 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Niskanen 
ja sihteeriksi valittiin Olavi Hintsala 

 

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Kokous on kokoon kutsuttu  WhatsApp viestillä ja seuran nettisivulla. 
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi. 
 
 
 

4. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAIN VALINNAT 
 

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jari Päivärinta ja Miika Vilkuna 
    

 

5. PYYNNINJOHTAJAN JA VARAJOHTAJIEN VALINTA (suoritettu talvikokouksessa 19.3.2022) 
 
Pyynninjohtajaksi valittiin Veli-Matti Hirvi 
Varajohtajiksi valittiin Veli-Heikki Moilanen, Heikki Niskanen, Samuli Ekdahl, 
Olavi Hintsala 

 

 
6. KAATOLUVAT 

 
Lupia on  yhteensä_70 kpl _joista pankkilupia 20 kpl. 

Seuralle on myönnetty  __7__ hirvenkaatolupaa (2 aik. uros, 2 aik. naarasta ja 6 vasaa) 

Edellisenä vuonna _2021___ kaadettiin aikuisia _2  (1 uros ja 1 naaras) ja vasoja _6_. 



 

 

7. LIHANJAKO JA HIRVENLIHAN MYYNTI   

                   Viime vuonna lihaa ei myyty. 

Tänä vuonna isännät päättävät myydäänkö lihaa.  

                    Lihanjako 

 kolme jakoryhmää, vastuuhenkilöt jakoryhmille   

 punnitaan puhtaan lihan paino, jos ryhmä haluaa saada mahdollista tasausjakoa 

 ei viedä pusseja ennen kuin viimeinenkin pussi on punnittu 

 huolehditaan itse mihin jakoryhmään kuuluu ja milloin lihat leikataan (jos et pääse 
leikkaamaan huolehdi lihapussin hausta) 
 

Peijaishirvi tulee tänä vuonna Raudaskylän  metsästysseuralta.  
 
Viime vuonna lihajaot olivat täyttä osuutta kohti: 
  vasa/kg  aikuinen/kg 
 _____________________________________________ 
 ryhmä 1    

------------------------------------------------------------------------- 
 ryhmä 2    
 ------------------------------------------------------------------------- 
 ryhmä 3    
       -------------------------------------------------------------------------        
  
 ------------------------------------------------------------------------- 
 

8. HIRVIVAJAN VUOKRAUS   
 
Viime vuonna vuokra oli aikuiselle _50__€  ja vasalle  __50__€/ sis. kylmiön vrk +30€ seur. /vrk 
                                              leikkuu  __50____€  
 
Tänä vuonna vuokra on aikuiselle   50 € ja vasalle   50 €/ sis. kylmiön vrk +    30 € seur./vrk 
                                              leikkuu    50 € 
 
Peuralta samat maksut kuin edellä 
 
Porukan jäsen saa leikata saaliinsa veloituksetta, kylmiön käytöstä peritään 30 euroa/vrk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. KOIRIEN KÄYTTÖ 

Ryhmät vuorottelevat la ja su 
 
1. Ryhmä    2. Ryhmä 

Aaape       Juti 

       Allu       Manu 

       Riitu       Kaja 

       Kaapo       Pave 

                          Hessu       Elli 

 Kössi       Lohtu 

1. ryhmä aloittaa pyynnin 
 

10. PYYNTIASIAT 
   

 

 Sähköinen hirvihavaintokortti päivitetään joka päivä oma riista.fi palvelun kautta 
 

 Keskusteltiin kannasta jne. 
 

Peltopyynti alkaa 1.9 , sallitaan peltopyynti kaverin kanssa, pyydetään ainoastaan 
mulleja ja ilmoitus isännille pyyntiin mennessä sekä poistuessa. Huolehditaan hirvi 
orteen 

 

 Pyyntikauden alussa pyritään pyytämään myös viikolla 
 

 viikkopyynnillä voi korvata edellisen tai jälkeisen viikonlopun 
 

 

 täysosuus myönnetään lauantaina ja keskiviikkona pyynnissä olleille (keskiviikkona voi 
korvata sunnuntain) 
 

 koko-osuudella pyydettävä kahtena päivänä viikossa 

  

 

PYYNTI ALKAA 1.10.2022 klo 7.00   lupien tarkistamisella lahtivajalla. 

 

11. LEIKKAAMON PÖYTIEN HIONTA 

Mika Siipola hiotuttaa pöytälevyt Camtronicilla 

 



12. KODAN HANKINTA  

Hankinta jätetään vielä harkittavaksi 

 
13. MUUT ASIAT  

 

 Tracker- ohjelman käyttöönotto 
 

 luut ja roippeet viedään heti pois 
 

 jokainen huolehtii, että on jokin remmi koiran kytkemistä varten esim. kaadolla 
 

 jos olet epävarma aamulla mitä pyydetään, muista kysyä  
 

 koiramiestä ei  jätetä yksin pyynnin jälkeen 
 

  ilmoita, jos poistut pyynnistä kesken päivän, pyynti loppuu vasta kun ruho on orressa ja 
hirvivaja siivottu 
 

 muista kohdistaa pyssy hirvipatruunalle ja realistiselle ampumamatkalle 
 

 palauta mieleen hirvenpyyntiohjeet 
 

 avaimet Olavi Hintsala,  Samuli Ekdahl, Veli-Matti Hirvi, Heikki Niskanen 
 

 kykmäkone huolletaan  

 

 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

              Kokous päättyi  klo 20.02 

 

______________________________________              ______________________________________ 

              kokouksen puheenjohtaja                                            kokouksen sihteeri 

 

_____________________________________               ________________________________________ 

             pöytäkirjantarkistaja                                                        pöytäkirjantarkistaja 

 

  

 

  


