1/5

PÖYTÄKIRJA
PIEHINGIN ERÄMIEHET RY.
Kesäkokous
Aika: 4.8.2020 klo 18:00
Paikka: Seuran Metsästysmaja
Liitteitä 4 kpl (osallistujaluettelo, 3 äänestystä)
Läsnä oli 39 seuran jäsentä.
1.

Seuran puheenjohtaja Sakari Koivikko avasi kokouksen toivottamalla jäsenet tervetulleiksi.

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Mika Karvonen.

3.

Kokouksen todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hänninen Leo ja Oikarinen Matti jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

5.

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

6.

Uudet jäsenet ja nykyiset koejäsenet
Koejäseniksi valittiin Salla Hartikka, Markku Karppinen, Kauko Korpela, Hannes Rentola,
Viljami Myllylä, Hannu Vanhatalo.

6.

Rauhoitusalueiden ja tapojen päättäminen
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
sekä Kotiranta 139. Näiden lisäksi Puikkosenoja – Rydinoja – 8-tie ja meren välinen alue
rauhoitetaan lukuun ottamatta Puikkosenojan ja Lähdesuonojan välistä jakokunnan maaaluetta sekä Piehingin jakokunnan vesialuetta, joilla vesilinnustus on sallittu.
Pienriistan metsästys kielletään vastaavasti Kourilehdon Arolampi 2:123, Kaijanaro 19:3,
Ahvenhaka 17:6, Sivumaa 45, Petäjähaka 5:26, Silvola 19:9-19:19 sekä Lohikarin nokka.
Raappanan Ojala 14:45 Balkintie pohjoispuoli, Tuomo Tammisen tila, Hietaniemi 14:32 ja
tämän viereiset maa-alueet Rio 7:13 ja Tuomola 43:0 rauhoitettu pienriistan metsästykseltä
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10.9. saakka.
Hongan – Aittaniemen väliseltä alueelta saa metsästää vesilintuja sekä kyyhkysiä, muu
pienriistan metsästys on kielletty.
Metsästys on kokonaan kielletty myös Nordic Mines AB:n louhosalueella (merkitty
metsästysmajalla olevaan karttaan).
Tiloilla Ranta-Sippala 4:21, Alahörskö 12:39 on avotulen teko (nuotion) kielletty.
Länkinen Elias kuolinpesä, Juutinen 26:3 maat vuokrattu ainoastaan hirven pyyntiin.
Honkala Jorma maat,Härkölanssi 11:14, Hönkala1 11:43 ja Honkala2 1:16 vuokrattu vain
hirvieläinten ja petoeläinten metsästykseen.
Piehinki jokisuun eteläpuoli - Martinnokan pohjoispuolen perukan (vene väylä) välinen
merenranta- ja vesi alue, sekä sen edustalla olevat saaret ja matalikot rauhoitetaan
kokonaan vesilinnustukselta (sorsastus) ja lintujen ruokinnalta.
Maakonimuksessa Joensuu Pirkon omistuksessa olevaa Vesakko no: 2:122 maa-aluetta ei ole
vuokrattu seuralle, joten siellä ei ole metsästysoikeutta. Muilla Maakonimuksen alueilla saa
metsästää.
Metsäkanalinnun pyynti soidinsuoalueilla Antinneva, Isoräme, Selkärajanneva ja Houruneva
(Ispinäoja - metsäautotie - Vihannin raja - Hanhelan niityt) rauhoitetaan klo 2200 – 1000.
7.

Vieraan tuominen metsälle
Vieraan saa tuoda metsälle isännän mukana hänen kiintiöön ja vieras voi tuoda koiran
mukana. Vieraan tuonti isännän mukana petopyyntiin (villisika) on maksuton eikä vieraiden
määrää ole petopyynnissä rajoitettu. Muuhun metsästykseen kukin jäsen voi tuoda
pyyntikauden aikana yhteensä 5 vierasta (5 vierasta yhtenä päivänä tai yksi vieras viitenä
päivänä). Vieraslupa ei oikeuta metsästämiseen Peltomatalan saaressa koko
metsästyskauden aikana eikä Tammakarissa taikka Ulkolipun saaressa ennen 1.9.2020.

8.

Vieraslupien hinnat
Vesilinnustuksen pyyntilupa aloituspäivinä 10.8 ja 20.8. on 30€ ja muut päivät 15€/päivä,
vesilinnustuksen kausilupa 50€. Metsäpuolelle lupa 15€/päivä. Fasaanilupa 20€, joka sisältää
3 (kolme) lintua. Kaurislupa sama kuin metsäpuolen lupa 15€ /päivä ja kaatomaksu 50€.

9.

Vieraslupien myyjät
1.
2.
3.
4.
5.

Sippala Martti
Rautio Jarmo
Autio Matti
Räisänen Alpo
Jussinniemi Sauli
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6. Karvonen Mika
7. Koivikko Sakari
8. Niemelä Tapio
9. Raappana Antti
10. Eskola Lauri
11. Haarala Jani
Metsäpuolelle vierasluvan voi maksaa suoraan pankkitilille. Pankkitositteessa /
tiliotteessa pitää olla isännän ja vieraan nimi sekä pyyntipäivämäärä ja maksu on
maksettava ennen pyyntipäivää. Sorsastusluvan voi maksaa pankkiin. Viestiksi laitetaan
luvan saajan nimi sekä vuosi. Lupa haettava kuitenkin lupien myyjältä. Vieraslupien
myyjät laitetaan nähtäville myös metsästysmajan ilmoitustaululle.
11. Riistan mahdolliset rauhoitukset ja ajankohdat.
Metsästys on kielletty kokonaan 8-tien meren puoleisella alueella 1.8 - 20.8. klo. 12:00
saakka pois lukien pienpetojen loukkupyynti joka sallittu.
12.

Riistakiintiöt ja rajoitukset
Päätettiin esittää seuraavaa: Kokonaan rauhoitettuna ovat koppelo, riekko ja peltopyy.
Kiintiöt ovat (1) Urosmetso, (4) teertä ja (2) pyytä. Jänikselle ei kiintiötä. Johtokunnalle
annetaan oikeus muuttaa rajoituksia sekä kiintiöitä kesken pyyntikauden.
Äänestys I:
A) Metson pyynti sallittu, 25 ääntä
B) Johtokunnan esitys (metso rauhoitettu), 11 ääntä
Tulos: A: 25 ääntä, B: 11 ääntä. A voitti.
Äänestys II:
A) Urosmetson pyynti sallittu koko kausi, kiintiö 1 kpl
B) Urosmetson pyynti 10.9 – 24.9, kiintiö 1 kpl
Tulos: A. 16 ääntä, B: 21 ääntä. Vaihtoehto B voitti.

13. Pyynnin aloitukset, sekä metsästys jouluna.
Metsästys joulun aikana 24.–25.12. on myös kielletty.
14. Kiväärin käyttö sorsastuksessa.
Käyttö kielletään vesilinnun pyynnissä vesialueilla (20.8) aloituspäivänä, mutta sallitaan
pelto- ja suoalueilla.
15. Koemaastot anoville seuroille.
Päätettiin myöntää johtokunnalle oikeus koemaastoista päättämiseen. Johtokunta suosittaa
koemaastot myönnettäviksi.
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Päivämäärät:
• Saloisten 8.9.2020, 19.9.2020 ja 30.11.2020, AJOK
• Pattijoki 26.09, 27.09, 07.11, 5.12 vuodelle 2020 ja 6.2.2021 AJOK
• Yppärin Erämiehet 12.09, 16.10, 12.12, 30.12 vuodelle 2020 ja 16.01.2021,
28.02.2021 AJOK
• Liminka-Temmes piirinmestaruushirvikokeet: 23.10.2020
• Ruukin kennelseura 19.09.2020 AJOK, 03.10.2020 Beaglen piirimestaruus AJOK
• Piehingissä AJOK 9.10, 28.11 vuodelle 2020 ja 13.02.2021
16. Kauriin metsästystä koskevat asiat
Päätettiin metsäkauriin kiintiöksi 20 kpl. Kauriin pyyntiin osallistujat ilmoittautuvat
järjestäytymiskokouksessa jonka ajankohdasta päätetään myöhemmin jaostoiminnan
kautta.
A) Kaurispukin kevätpyynti
B) Johtokunnan esitys (ei kevät pyyntiä)
Tulos: A ääniä: 24. B ääniä: 13. A äänet voittavat.
Kaurispyyntiin voi tuoda yhden vieraan jäsenen mukana joka on velvollinen noudattamaan
kaurisjaostossa tehtyjä päätöksiä ja rajoituksia.

17. Ilveksen metsästystä koskevat asiat
Päätettiin ilvespyynnin yhteislupaan osallistumisesta. Johtokunta esittää Lauri Eskolaa luvan
hakijaksi.
18. Villisian metsästystä koskevat asiat
Päätettiin sallia villisian metsästys yli rajojen ja lähdettiin mukaan villisian pyyntiin.
19. Metsästyksen valvonta.
Suoritetaan seuran valvojien ja RHY valvojien kanssa.
20. Muut esille tulevat asiat.
Johtokunta esittää että Haapajoen pururata rauhoitetaan.
Melumittauksessa yksi laukaus 70dB, muut laukaukset alle. Yhteenveto saapumatta.
Huomautetaan että pelloilla ajaminen ilman maanomistajan lupaa on ehdottomasti kielletty.
Keskusteltiin Smartum maksupalvelun käytöstä ja todettiin että vuosikokouksessa päätettävä
asia.

22. Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:22

______________________________
Sakari Koivikko (puheenjohtaja)

_______________________________
Mika Karvonen (sihteeri)

______________________________
(pöytäkirjan tarkastaja)

_______________________________
(pöytäkirjan tarkastaja)

