Kauris ja peura kokous 18.8. 2019 Auramo.

Jahtipäällikkö Tapio Kiho aloitti kokouksen 15:10 ja toimi puheenjohtajana ja on kirjoittanut kokouksen
kulusta alla olevan muistion joka toimitetaan kauris ja peura maksun suorittaneille.

Peuran metsästys.

Puheenjohtaja kertoi edellisen vuoden asiat ja käytännön miten oli toimittu.

Tulevalle kaudelle 5 lupaa ja yhdellä luvalla voi ampua aikuisen tai 2 vasaa.

Kyttäysmetsästys

2 lupaa.

Kyttäyspaikat

Hirvimäki, Halmelan riistapelto, Salmisen pelto, Mäkelän Sakarin riistapelto,
Huhtisen pelto, Kankaansivun niitty, Koskelan Erkin pelto, Juvelan pelto,
Kaupin pelto. Juvelan ja Kaupin pelloista lupa vielä kysyttävä.
Jakke merkitsee pellot reviiri järjestelmään joista näkee sijainnit kartalta.
Osassa paikkoja on olemassa rakennelmia joita voi käyttää, ainoastaan
Halmelan pellolla olevaan koppiin ei ole asiaa jos ei saa lupaa kopin tekijöiltä,
pellolla voi kytätä kopin vieressä.
Kyttäysjahdissa yksi metsästäjä per paikka.
Ilmoitus jahtiin menosta Tapio Kiholle whatsup ryhmässä, ensimmäisenä
ilmoituksen jättänyt saa paikan.

Ajometsästys

3 lupaa.

Ajojahti

Ilmoitetaan whatsup ryhmässä .
Koiria käytössä Kaupin Dreeveri uros, Laurinahon KK mäyräkoira narttu ja
Kihon LK mäykyt narttu ja uros, muitakin koiria voi jahtiin tuoda.
Koirien käytössä uros/narttu parina mikäli paikka sen sallii ja koiria kohdellaan
tasapuolisesti jahtiin menossa.
Ehdotettiin varapäälliköiden valintaa 3 kpl ja tehtävään valittiin Kauppi
Valtteri, Laurinaho Ari ja Niemi Jari.
Keskusteltiin Jokiharjun kanssa yhteisjahdista patoon kulmassa ja Jari Niemi on
siitä yhteydessä jokiharjuun ja ilmoittaa milloin ja miten jahti suoritetaan.

Lihanjako

Keskusteltiin asiasta ja siinä tuli esiin kaksi kantaa ampuja pitää saaliin ja
toinen kaikki metsästykseen osallistuneet jakaa tämä sis molemmat
jahtimuodot kyttäys- sekä ajometsästyksen.
Asiasta suoritettiin äänestys ja metsästykseen osallistuneiden kanta voitti sen
selvällä enemmistöllä.
Mikäli joku metsästäjä ei halua osallistua lihan jakoon ilmoittaa siitä whatsup
ryhmässä kauden päätyttyä.
Ammutut peurat palotaan ja pakastetaan seuran pakkaseen josta ne kauden
päättyessä toimitetaan jatkokäsittelyyn, muuten niiden jakaminen on
mahdotonta suorittaa.
Käsittely mitä lihalle tehdään jätettiin auki, ehdotuksia tähän oli palvi ja
purkitus, miettikää asiaa ja se sovitaan jahtikauden edetessä.
Kyttäysjahtiin mennessä kannattaa sopia apureiden saannista mikäli onnistuu
kaatamaan peuran niin se on helpompi hoitaa porukalla pois ja palastella.
Sarvet ja sisäelimet kuuluvat perinteisesti ampujalle, tätä ei kokouksessa
käsitelty mutta kirjoitan sen tähän kun aina näin on menetelty.

Kaatoilmoitus

Ampuja tekee ilmoituksen omariista palveluun ja huomaa tarkistaa
seuratiedot mikäli on monessa seurassa jäsenenä.
Whatsup rymään tieto se on reaaliaikainen menee samalla toisille jos on
kyttäämässä ja Jahtipäällikkö saa sen samalla,
Whatsup ilmoitukseen sukupuoli, aikuinen/vasa ja ampuja sekä paikka.
Sama ajojahdissa kaataja tekee omariista ilmoituksen ja jahtipäällikkö saa
tiedon asiasta automaattisesti koska on paikalla.

Muut asiat

Peurakannasta keskusteltiin ja todettiin ettei aureen alueella ole tarvetta
sellaisen tehometsästykseen mitä piirin viestit kertovat jossakin olevan.
Poistettavia yksilöitä olisivat huonosarviset urokset ja vasat, tähän
peräänkuulutettiin malttia jättää parhaat yksilöt jatkamaan kantaa.
Yksinäisiä naaraita olisi suotavaa ampua vasta lumien tultua pystyy
todentamaan ettei ole vasoja.
Merkkiammunnan voimassaolon, Metsästyskortin ja jäsenmaksuun osa
kokouksessa olleista näytti Jahtipäällikölle ja ne kirjattiin.
Mikko Koskela on laatinut metsästysohjeet hirvieläimille ja se laitetaan seuran
nettisivuille josta jokainen voi ne lukea.

Kauriin metsästys:

Kyttäysjahti

Yleinen kokous korvamerkkasi 5 kpl kauriita vapaaseen metsästykseen.
Lupa tarkoittaa 5 kpl yksilöitä vasa on 1 kpl ja aikuinen 1 kpl.
Yksi kauris per henkilö ja ampuja pitää saaliin.
Kyttäyspaikkoja ei määritelty kauriin osalta joten jahtia voi harrastaa
seuranmailla missä kauriin ampuminen on luvallista.
Kenenkään pihassa ei pidä ampua huomioikaa etäisyydet ja mitä niistä on
metsästyslaissa säädetty.
Kauriin voi myös ampua yksin metsässä kävellessään luvallisella alueella.
Kaataja tekee ilmoituksen omariistaan ja Tapio Kiholle whatsup ryhmässä.
Silloin tiedot menee reaaliaikaisena muillekin joten viides yksilö kun on
kaadettu jahti loppuu, jokainen on velvollinen seuraamaan sitä whatsup
viesteistä ja oma riistasta.

Ajojahti

Suoritetaan yhteisjahtina josta ilmoitetaan whatsup viesteillä ja seuran netti
sivuilla.
Yhteisjahtiin saa tulla kaikki vaikkakin olisi jo ampunut kauriin ja kiintiö olisi
täynnä, mikäli onnistuu kaadossa saalis arvotaan osallistuneiden kesken.
Lihanjaosta päätettiin ajometsästyksestä että vasa kuuluu ampujalle ja isosta
puolikas ampujalle ja toinen puoli jahtiin sinä päivänä osallistujien kesken.
Ampuja on velvollinen merkkaamaan kaadon omariistaan ja huomaa tarkistaa
seura mikäli edustaa useampaa kun Auretta. Ilmoitus myös whwtsuppiin niin
kaikki saa sen tiedon eli sukupuoli paikka ja ampuja.
Yhteisjahdin kaatomäärä päätetään jahtikauden edetessä kun näemme
kannan oikean koon , nyt voimme vain hieman arvailla sitä , yleinen kokous
päätti johtokunta tekee siitä päätöksen kun Tapio Kiho toimittaa jahtikauden
aikana havainnoidun kannan suuruuden mitä on nähty.
Ajojahtia suoritetaan kaikilla seuran alueilla joilla saa ampua kaurista.
Kannanhoitoon pätee sama asia kun peuralla eli valtapukkeja ja naaraita
kannattaa säästää, vasat ja pienisarviset urokset on ensisijaisia poistettavia
alkuluvasta.
Eteläpäästä kaadettiin viime vuonna kaksi 6-tappista urosta siellä vältetään
niiden kaatoa. tästä ei sanatarkasti kokouksessa puhuttu vain yleisellä tasolla
seuran aluella.

Kevätjahti

Yleisen kokouksen mukaisesti Tapio Kiho ilmoittaa kannan koon ja Johtokunta
päättää jahdin kohtalosta tai rajoituksista.
Mikäli 5 kpl kyttäysjahtiin merkattuja kaadetaan silloin siihen ei ole lupia.
Tästä aiheesta oli yksi ehdotus talvikokous päättää mutta emme voi kävellä
yleisenkokouksen yli joten mikäli johtokunta sen tuo asialistalle silloin sen
päätöksen tekee kokous jos sitä ei ole johtokunta antaa siitä päätöksen.

Talviruokinta

Keskusteltiin aiheesta ja paikkojen määristä, sijainnista, hoitajista ja mitä
paikoilla tarjotaan sekä budjetista.
Talviruokinta paikka

hoitaja

Sakarin talon aukio

Sakari Mäkelä

Hykkyrinpelto

Marko Rinnetmäki, Heimo Lepistö

Kaupin pelto

Kaupit Valtteri ja Juho

Onkilampi/sahinoja

Kihon porukka

Hirvimäki

V-P Paulasalo, Marko

Helmisen pelto

Piilola Erkki, Esa Tammilehto,
Jakke Niemi

Mikäli jossakin paikassa ei ole kulutusta/ kävijöitä sen pidon voi lopettaa ja
ilmoittaa siitä whatsupissa niin kaikki asian tiedostavat.
Ruuasta oli keskustelua ja sovittiin perinteinen vilja ja heinä on sellaisia joita
ostetaan talviruokinta rahoilla seuran alueella olevilta viljelijä jäseniltä. Juha /
Jouko
Mäkelän Sakarille on luvattu toimittaa kauraa kuten viime vuonnakin teimme
ja lisäksi Sakari kertoi laittavansa omia kylvöjä sitä varten.
Ruokinta paikoille voi toimittaa omenoita ym muuta rehua jota saa keräiltyä ja
pienellä vaivalla toimiteltua ja siihen varmasti saa apuja kun kysyy.
Talviruokinta budjetti on noin 700 € kun peuramaksut suoritetaan tästä
kerätystä rahasta. Sillä rahasummalla ei pysty toimittamaan suuria herkkuja
koko talvea.
Ruokinnan aloituksesta kannattaa katsoa kelejä ja joissakin paikoissa on
kylvöjä niiden riittävyys ym. Kokouksessa ei päiviä lyöty lukkoon, edetään
tilanteen mukaan asiassa.

Muut Asiat:

Kokouksessa keskusteltiin aiheesta voiko kesken jahtipäivän vaihtaa Kauriin
peuraksi tai toisinpäin, se herätti vilkkaan keskustelun.
Asiasta lopuksi äänestettiin ja päätös oli saa vaihtaa tilanteen mukaan.
Se miten käytännössä se järjestyy peuran osalta pitää olla lailliset kamppeet
merkit, aseet ym nämä asiat ratkaisevat tapauskohtaisesti mutta kieltoa
vaihtoon ei ole.
Toinen aihe oli voiko kaurista metsästää muiden jahtien aikana ja siinä päätös
oli myönteinen ei voi rajoittaa seuruejahtia koska kaikki tekevät valinnan
omasta puolestaan mihin menevät.
Keskusteltiin aiheesta voiko kaveri olla mukana kyttäyksessä, päätös asiaan oli
voi ottaa mutta aseita ei voi olla kun yksi per koppi ja vaatetus sama kun
metsästäjällä. Kauriinkin kohdalla suositellaan liikuttaessa pidettävän
oransseja se luo turvallisuutta metsästykseen.
Peura ja Kauris jahteihin voi ilmoittautua myös kauden edetessä, maksu Tapio
Kiholle ja esittää voimassa olevat asiapaperit peurametsästyksestä niin
homma onnistuu, mitään takarajaa ilmoittautumiselle ei määrätty.

lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin 17:40

