
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

PIEHINGIN ERÄMIEHET RY. 

 

KESÄKOKOUS 2012 

Aika: 6.8.2012 

Paikka: Metsästysseuran maja 

Erämiestenkokous metsästysmajalla. 

 

Piehingin Erämiehet päättivät 6.8. pitämässään kesäkokouksessa rauhoittaa seuransa alueella 

kokonaan koppelon, riekon sekä peltopyyn, vastaavasti metsoa piehingissä saa metsästää vain 

kauden kaksi viimeistä viikkoa siten että kiintiöksi asetettiin yksi lintu metsästäjää kohden. 

Muiden metsäkanalintujen kiintiöiksi kokous päätti edellisen vuoden tapaan sekä teeren että 

metsäpyyn osalta kolme kappaletta kumpaakin. (Kiintiöihin voi tulla muutoksia Suomen 

Riistakeskuksesta). Kokous antoi kuitenkin seuran johtokunnalle oikeuden muuttaa 

riistakiintiöitä sekä rauhoituksia myös kesken pyyntikauden. Metsäkauriin kiintiöksi 

Erämiehet päättivät kaksi aikuista ja kaksi vasaa, kevätpyynti kielletään kokonaan kuluvalla 

metsästyskaudella. Jahti toteutetaan seuruepyyntinä siten että kaurisjahtiin halukkaat jäsenet 

ilmoittautuvat kaurisporukan johtajalle, Jarmo Rautiolle. 

 

Metsästykseltä kokonaan rauhoitetuiksi alueiksi päätettiin 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-tie ja meren välinen alue rauhoitetaan lukuun ottamatta 

Puikkosenojan ja Lähdesuonojan välistä jakokunnan maa-aluetta sekä Piehingin 

kalastuskunnan vesialuetta, joilla vesilinnustus sallitaan. Pienriistan metsästys kiellettiin 

vastaavasti Kaijanaro 19:3, Ahvenhaka 17;6, Sivumaa 45, Petäjähaka 5;26, Silvola 19;9-

19;19 alueilla. Raappanan Ojala 14:45, Tuomo Tammisen tila Hietaniemi 14:32 sekä tilan 

viereiset maa-alueet Rio 7:13 ja Tuomola 43:0 vastaavasti 10.9. saakka. Hongan – 

Aittaniemen väliseltä alueelta saa metsästää vesilintuja sekä kyyhkysiä, muu pienriistan 

metsästys kiellettiin. Näiden lisäksi Nordic Mines AB:n louhosalue on rauhoitettu kokonaan 

metsästykseltä. Avotulen teko kielletään Ranta-Sippala 4:12 ja Alahörskö 12:29 alueilla 

 

Piehingin Erämiesten jäsenet voivat tuoda vieraan metsästämään isännän kiintiöön sillä 

ehdolla, että isäntä on mukana metsästettäessä. Vieraiden määrä seuran jäsentä kohti 

rajoitettiin kuitenkin yhteensä 5/kausi,lukuun ottamatta pienpetopyyntiä, jossa vieraiden 

määrää ei rajoiteta. Vesilinnustukseen vierasluvan voi ostaa ilman että on kenenkään jäsenen 

vieraana mutta on huomioitava että vieraslupa ei oikeuta metsästämiseen peltomatalan 

saaressa koko metsästyskauden aikana, eikä tammakarissa taikka ulkolipun saaressa ennen 

1.9.2012. Vieraslupien hinnoiksi päätettiin, vesilinnustuksen aloituspäivän 20.8. osalta 30 

euroa, muulta ajalta 15 euroa päivä. Kausiluvan vesilinnustukseen saa 50 eurolla. 

Metsäpuolelle vieraslupa  maksaa 20 euroa päivältä. Fasaanilupa myydään suoraan ns. 

häkistä, vieraille sekä jäsenelle on 20€ kpl, sekä häkin ulkopuolella vapaana kasvaneet luvan 

hinta on 20€ kpl. 

 

 



 

Vieraslupien myyjiksi kokous päätti kaudelle 2012, 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 fasaanilupia. Metsäpuolen vierasluvan voi Piehingissä maksaa myös 

suoraan pankkitilille, kunhan pankkitositteessa/tiliotteessa näkyy sekä vieraan että isännän 

nimi ja pyyntipäivämäärä, ja että maksu on maksettu ennen varsinaista pyyntipäivää. 

 

Muita kokouksessa päätettyjä rajoituksia ovat mm. kyyhkysen pyynnin kieltäminen Piehingin 

Erämiesten alueella 8-tien meren puolelta 20.8.2012 klo. 12:00 saakka. Rautahaulien käyttö 

kielletään kaikilla muilla alueilla paitsi merenrannan vesialueilla. Kiväärin käyttö 

sorsastuksen aloituspäivänä 20.8 kielletään. Arkunlipun kohdalla Lassinnokan rannalta 

Luode-/Pohjoinen suuntaan ampuminen kielletään. Kokouksessa päätettiin myös kieltää 

kaikenlainen metsästäminen Joulun aikana eli 24-26.12.2012. 
 

 

 


