
 
  

  

Piehingin Erämiehet ry   
2.8.2018 klo 18  

KESÄKOKOUS PÖYTÄKIRJA  

  

1. Kokouksen avaus.  

  

Sakari Koivikko avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.  

  

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.  

  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Mika Karvonen.  
  

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen  

  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta, jotka toimivat tarvittaessa  äänten laskijoina.  

  

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Tähjänjoki ja Björn Haapala.  

  

5. Kokouksen työjärjestys.  

  

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.  

  

6. Uudet jäsenet  

  

Jäsenanomuksia saapui (4) neljä.   

  
1. Jonne Melantie, Siuvatintie 86, Piehinki  
2. Mikko Vuotila, Piitanantie 64, Arkkukari (15ha ristimaassa metsää)  
3. Miika Mämmelä, Pohjoiskarintie 86, Piehinki  
4. Toni Kippola, Rantalantie 49, Parhalahti (25ha maata, tilat 16:82 ja 16:79 hurnanen/kunnanraja)  

  
Kaikki henkilöt hyväksyttiin koejäseneksi.  

  
Harjun Viljo myönnettiin vapaajäsenyys.  

  



7. 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 maa-aluetta sekä Piehingin kalastuskunnan 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.  

  

Raappanan Ojala 14:45, Tuomo Tammisen tila, Hietaniemi 14:32 ja tämän viereiset 

maaalueet Rio 7:13 ja Tuomola 43:0 rauhoitettu pienriistan metsästykseltä 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,Härkölansi 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, Huttusen (Ispinäoja - metsäautotie - Vihannin raja - Hanhelan niityt) sekä 

Huttusen Mikan pellot (sääskorventie), rauhoitetaan klo 2200 – 1000.   

  

8. 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 pl. vesilinnustus.   

  

Vieraslupa ei oikeuta metsästämiseen Peltomatalan saaressa koko metsästyskauden 

aikana eikä Tammakarissa taikka Ulkolipun saaressa ennen 1.9.2018.  

  

9. Vieraslupien hinnat  

  

Vesilinnustuksen pyyntilupa aloituspäivänä 20.8. on 30€ ja muut päivät 15€/päivä, 
vesilinnustuksen kausilupa 50€. Metsäpuolelle lupa 10€/päivä. Fasaanilupa 20€ joka 
sisältää 3 (kolme) lintua.  
  

10. Vieraslupien myyjät  

  

Sippala Martti, Rautio Kimmo, Autio Matti, Siuvatti Antero, Kultala Vilho, Räisänen Alpo, 

Törmälä Martti, Jussinniemi Sauli, Karvonen Mika, Koivikko Sakari, Niemelä Tapio, 

Raappana Antti joka myy myös fasaaninlupia.  

  

Metsäpuolelle vierasluvan voi maksaa suoraan pankkitilille. Pankkitositteessa / tiliotteessa 

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

pyyntiä. (Sorsastusluvan voi maksaa pankkiin ja kuittia vastaan haettava vieraslupa). 

Vieraslupien myyjät laitetaan nähtäville myös metsästysmajan ilmoitustaululle.  

  

11. Riistan mahdolliset rauhoitukset ja ajankohdat  

  
Kokonaan rauhoitettuna ovat metso, (uros ja naaras), sekä riekko ja peltopyy.  

  

12. Riistakiintiöt ja rajoitukset, sekä johtokunnalle oikeus muuttaa kiintiöitä ja rajoituksia 

pyyntikaudella  

  

Kiintiöt ovat (2) teertä ja (2) pyytä. Jänikselle ei kiintiötä. Johtokunnalle annetaan oikeus 

muuttaa rajoituksia sekä kiintiöitä kesken pyyntikauden. Äänestyksellä 21 vastaan 12 

johtokunnan esitys hyväksyttiin. Yksi hylätty ääni. Vaihtoehtoinen esitys oli että metsoa saa 

pyytää 2 viimeistä viikkoa.  

  

13. Pyynnin aloitukset, sekä metsästys jouluna  

  

Päätettiin seuraavaa: Metsästys on kielletty kokonaan 8-tien meren puoleisella alueella 1.8 

- 20.8. klo. 12:00 saakka pois lukien pienpetojen loukkupyynti joka sallittu. Äänin 21 

vastaan 12 esitys hyväksyttiin. Yksi hylätty ääni.  

  

Rauhoittamattomien vahinkoeläinten kuten naakan ja variksen metsästys 8-tien meren 

puoleisella alueella on sallittua johtokunnan erikseen myöntämällä luvalla.   

  



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. Maastot 

myönnettiin.  

  

16. Kauriin metsästystä koskevat asiat  

  

Päätettiin metsäkauriin kiintiöksi 3 kpl (ei kevät pyyntiä). Kauriin pyyntiin osallistujat 

ilmoittautuvat järjestäytymiskokouksessa jonka ajankohdasta päätetään myöhemmin 

jaostoiminnan kautta.   

  

17. Ilveksen metsästystä koskevat asiat  

  

Päätettiin ilvespyynnin yhteislupaan osallistumisesta.  

  

18. Villisian metsästystä koskevat asiat  

  

Päätettiin villisian yhteispyyntiin osallistumisesta.  

  

19. Metsästyksen valvonta  

  

Metsästyksen valvonta suoritetaan seuran valvojien ja riistanhoitoyhdistyksen valvojien 

kanssa.  

  

20. Nettisivujen siirto  

  
Siirretään sivut uuteen paikkaan osoitteeseen piehingineramiehet.yhdistysavain.fi. Tälle domain 

piehingineramiehet.fi josta kääntö aiempaan. Sivusto siirretään elokuun aikana.   

  

21. Muut mahdolliset asiat  

  

Pienriistan rauhoitusalueet on ladattavissa omariistasta koodilla 6PTTTGLDMU. Oma riista 

ei mahdollista värien käyttöä. Metsä-alueilla sijaitsevat 10.9 aluerajoitukset ladattavissa 

PDF tiedostona sivustolta.   

  

Puolimatkassa vanhalla montulla ammuskeltu kiekkoja haulikolla.  



  

Viikonloppuna 27.-28.7 välisenä yönä klo 02 asti ammuttu ampumaradalla kiekkoja. 

Ampumaradalla on kieltokyltit ja aikataulut.  

  

Huttusen Mikan pelloilla ajettu autoilla ja perustettu ruokintapaikka ilman maanomistajan 

lupaa.   

  

Muistetaan jättää tilaa että autoilla ja traktoreilla pääsee ohittamaan.  

  

Uusille jäsenille ke 8.8 klo 18 pidetään perehdytystilaisuus.   

  

22. Kokouksen päättäminen  

  
Kokous päättyi klo 19:05  

  

  

  

  

_____________________    ______________________  

Sakari Koivikko    

  

  

  

  Mika Karvonen  

_____________________    ______________________    

Kauko Tähjänjoki    Björn Haapala  

  


