
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

PIEHINGIN ERÄMIEHET RY. 

 

KESÄKOKOUS 2013 

Aika: 7.8.2013  

Paikka: Erämiesten metsästysmajalla 

Osallistujat: Läsnä oli 35 seuran jäsentä. 

  

1. Seuran puheenjohtaja Sakari Koivikko avasi kokouksen toivottamalla jäsenet tervetulleiksi 

kokoukseen. 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Martti Sippala. 

3. Kokous todettiin laillisesti kookoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Björn Haapala sekä Niilo Jussinniemi jotka 

tarvittaessa toimivat äänten laskijoina. 

5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

6. Rauhoitusalueista päätettiin seuraavaa: Kokonaan rauhoitettuja ovat Pohjaskarin ja 

Hyvärin rannan välinen alue, Koskelan ja Tyvelän kotipalstat, Purnun alue, Hyvärin ja 

Hautasen Sarva sekä Harjun Latomäki 27:n kotipalsta, Kourilehdon Arolampi 2:105 sekä 

Kotiranta 139. Näiden lisäksi Puikkosenoja-Rydinoja-8-tien ja meren välinen alue 

rauhoitetaan lukuun ottamatta Puikkosenojan ja Lähdesuonojan välistä jakokunnan maa-

aluetta sekä Piehingin kalatuskunnan vesialueta, joilla vesilinnustus on sallittu. Pienriistan 

metsästys kielletään vastaavasti Kaijanaro 19:3, Ahvenhaka 17:6, Sivumaa 45, Petäjähaka 

5:26, Silvola 19:9-19:19, Tuomola 43:0 10.9 saakka. Hongan-Aittaniemen väliseltä 

alueeltasaa saa metsästää vesilintuja sekä kyyhkysiä, muu pienriistan metsästys on kielletty. 

Metsästys on kokonaan kielletty myös Nordic Mines AB:n louhosalueella. Tiloilla Ranta-

Sippala 4:21, Alahörskö 12:39 on avotulen teko (nuotion) kielletty. 

7. Vieraan saa tuoda metsälle isännän mukana hänen kiintiöön ja vieras saa tuoda koiran 

mukana. Vieraan tuonti isännän mukana pienpetopyyntiin on maksuton eikä vieraiden määrää 

ole pienpetopyynnissä rajoitettu. Muuhun metsästykseen kukin jäsen voi tuoda pyyntikauden 

aikana yhteensä viisi (5) vierasta. Vieraslupa ei oikeuta metsästämiseen Peltomatalan 

saaressa koko metsästyskauden aikana eikä Tammakarissa taikka Ulkolilipun saaressa ennen 

1.9.2013. 

8. Vesilinnustuksen pyyntilupa aloituspäivänä 20.8 on 30€ ja muut päivät 15€/päivä, 

vesilinnustuksen kausilupa on 50€. Metsäpuolelle lupa 20€/päivä. Fasaanilupa myydään 



suoraan häkistä, vieraille sekä jäsenille on 20€/kpl, sekä häkin ulkopuolella vapaana 

kasvaneet luvan hinta on 20€/kpl. 

9. Vieraslupien myyjät: Sippala Martti, Rautio Kimmo, Autio Matti, Siuvatti Antero, Kultala 

Vilho, Räisänen Alpo, Krekilä Veikko, Törmälä Martti, Jussinniemi Sauli, Koivikko Sakari, 

Niemelä Tapio sekä Raappana Antti, joka ainoana henkilönä myy myös Fasanilupia. 

Metsäpuolelle vierasluvan voi maksaa suortaan pankkitilille. Pankkitositteessa / tiliotteessa 

pitää olla isännän- ja vieraan nimi sekä pyyntipäivämäärä ja maksu on maksettava ennen 

pyyntipäivää. 

10. Riistaeläinten rauhoituksista päätettiin seuraavaa: kokonaan rauhoitettuna ovat koppelo, 

riekko sekä peltopyy. Metsoa(uros) saa pyytää pyyntikauden lopun 14:sta päivän vläsen ajan. 

Jäniksen metsästys 8-tien meren puolella rauhoitetaan marraskunn loppuun asti, ajattaminen 

kuitenkin sallitaan. Johtokunnalle annettiin oikeus muuttaa rauhoituksia sekä kiintöitä kesken 

pyyntikauden. 

11. Riistakiintöiksi päätettiin  teeriä (4) neljä, pyytä kolme (3) ja yksi (1) metso (uros). 

12. Kyyhkysen pyynti on kielletty kokonaan 8-tien merenpuoleisella alueella 20.8 klo 12.00 

asti. Metsästys Joulun aikana 24-26.12. on myös kielletty. 

13. Rautahaulien käyttö sallitaan vain merenrannan vesialueilla. Kiväärin (luodikon) käyttö 

kielletty vesilinnun pyynnisä aloituspäivänä(20.8). 

14. Koemaastot myönnettiin anoville metsästyseuroille. 

15. Metsäkauris rauhoitettiin metsästyskaudeksi kokonaan. 

16. Käsiteltiin hirvenmetsästyssäännöt ja hyväksyttiin säännöt muutoksineen. 

17. Päätettiin antaa valvontalupa metsähallituksen metsästyksen valvojille. 

18. Kokoua päättyi klo 18.40. 

  

 

 


