
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

PIEHINGIN ERÄMIEHET RY. 

KESÄKOKOUS 2015 

Aika: 5.8.2015 klo 18:00 
Paikka: Seuran Metsästysmaja 
Liitteitä 1 kpl (osallistujaluettelo) 
Läsnä oli 25 seuran jäsentä. 
 

 

 
1. Seuran puheenjohtaja Sakari Koivikko avasi kokouksen toivottamalla jäsenet tervetulleiksi. 
 
2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Koivikko ja sihteeriksi Martti Sippala. 
 
3. Kokouksen todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Tähjänjoki ja Sauli Jussinniemi jotka tarvittaessa  
toimivat ääntenlaskijoina. 

 5. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

 6. Rauhoitusalueista päätettiin seuraavaa: Kokonaan rauhoitettuja ovat Pohjaskarin ja Hyvärin 
rannan välinenalue, Koskelan ja Tyvelän kotipalstat, Purnun alue, Hyvärin ja Hautasen Sarva sekä 
Harjun Latomäki 27:n kotipalsta, Kourilehdon Arolampi 2;123 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 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 sekä tilan viereiset maa-alueet Rio 7:13 ja Tuomola 43:0 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. Hanhinokan alueella ei 
ole metsästysseuralla vuokrasopimusta atomivoimalalaitoksen kanssa joten metsätys alueella on 
kielletty  

7. Vieraan saa tuoda metsälle isännän mukana hänen kiintiöön ja vieras voi tuoda koiran mukana. 
Vieraan tuonti isännän mukana pienpetopyyntiin on maksuton eikä vieraiden määrää ole pienpeto 
pyynnissä rajoitettu. Muuhun metsästykseen kukin jäsen voi tuoda pyyntikauden aikana yhteensä 5 
vierasta. Vieraslupa ei oikeuta metsästämiseen Peltomatalan saaressa koko metsästyskauden aikana 
eikä Tammakarissa taikka Ulkolipun saaressa ennen 1.9.2015. 

8. 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. 

9. Vieraslupia myyvät seuraavat tahot: 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. Metsäpuolelle 
vierasluvan voi maksaa suoraan pankkitilille. Pankkitositteessa / tiliotteessa pitää olla isännän ja 
vieraan nimi sekä   pyyntipäivämäärä ja maksu on maksettava ennen pyyntipäivää. (Sorsastuslupia ei 
voi maksaa pankkiin).  

10. Riistaeläinten rauhoituksiksi päätettiin seuraavaa: Kokonaan rauhoitettuna ovat koppelo (naaaras 
metso), riekko sekä peltopyy. 

11. Riistakiintiöiksi päätettiin (3) kolme teertä ja (2) kaksi pyytä sekä (1) yksi metso (uros). Metsoa saa 
pyytää  pyyntikauden lopun 14:sta päivän, 18-31.10.2015 välisenä aikana. Johtokunnalle annettiin 
oikeus muuttaa rajoituksia sekä kiintiöitä kesken pyyntikauden. Jäniksen pyynti 8-tien merenrannan 
puolelta kielletty 30.10 asti, ajattaminen sallitaan. 

12. Kyyhkysen pyynti on kielletty kokonaan 8-tien meren puoleisella alueella 20.8. klo. 12:00 
saakka. Metsästys joulun aikana 24.–26.12. on myös kielletty. 

13. Rautahaulien käyttö sallitaan vain merenrannan vesialueilla. Kiväärin käyttö kielletty (20.8) 

vesilinnun pyynnissä aloituspäivänä. 

14. Koemaastot myönnetään anoville seuroille. Ensisijaiset maastot Koskelantien ja Parhalahden 
rajan väliseltä alueelta. Omien kokeiden aikana kaikki seuralle vuokratut maastot rauhoitettu. 

15. Metsäkaurista saa kaataa 2 kpl. Kauriin pyyntiin osallistujat ilmottautuvat 
järjestäytymiskokouksessa. 

16. Päätettiin antaa valvontalupa Riistanhoitoyhdistyksen ja Metsähallituksen metsästyksen valvojille. 

17. Mahdolinen villisikapyynti suoritetaan hirvijohtajien johdolla. 

18. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.47 

 
______________________________  _______________________________ 
 
Sakari Koivikko (puheenjohtaja)   Martti Sippala (sihteeri)  
   
  
 
______________________________  _______________________________ 
 
Kauko Tähjänjoki (pöytäkirjan tarkastaja)  Sauli Jussinniemi (pöytäkirjan tarkastaja) 

  

 


