
PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA RY KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KESÄKOKOUS

AIKA: 4.8.2021 klo 18:00 

PAIKKA: Seuran maja 

1. Kokouksen avaus
Auvo Arffman avasi kokouksen ja totesi kaikki tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 Puheenjohtajaksi valittiin Auvo Arffman ja sihteeriksi Jari Kotajärvi.    

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta ilmoitettiin seuran majan ilmoitustaululla 21.7., Raahen Seutu 25.7. ja 
Raahelainen lehdessä 24.7. sekä seuran netti ja facebook-sivuilla. Kokoukseen oli 
saapunut 30 jäsentä (liite 1.)
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Viinikangas ja Jukka Kylmälä.

5. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslista hyväisyttiin

6. Riistan metsästystä koskevat rajoitukset.
Päätettiin seuraavaa: 
- Teeri: Kiintiö 3 / kausi / hlö
- Metsäpyy: Kiintiö 3 / kausi / hlö
- Metso: Kiintiö 1 / kausi / hlö
- Koppelo: Rauhoitettu
- Riekko: Rauhoitettu
- Peltopyy: Rauhoitettu

Loskarinlahti-Kommo-Kettukangas (Yhteislupa-alue):
- Metso ja koppelo rauhoitettu.

- Metsäkauris:
Kiintiö 8 kpl syksylle, keväälle pukkipyyntiin 2 kpl (yht.10 kpl), kiintiö 1 kpl / hlö.
Kauriin pyyntiryhmään on ilmoittauduttava ennen pyyntikauden aloitusta. 
Välitön ilmoitusvelvollisuus kaadon jälkeen tekstiviestillä kauriin pyynnin vetäjälle 
(Tero Tuomaala 0409111093). Vetäjä ilmoittaa ryhmän jäsenille jäljellä olevan kiintiön.

- Luotiaseen käyttö merenranta- alueella on kielletty.
- Lyijyä korvaavien kovien haulien käyttöä ei suositella talousmetsäalueella.
- Joulunaika 24 - 25.12 rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.

Johtokunnalla on mahdollisuus muuttaa kesäkokouksen päätöksiä metsästysalueista, 
rauhoituksista ja saaliskiintiöistä.



7. Metsästysalueita koskevat päätökset
METSÄSTYSALUEIDEN RAJAT MUUTTUNEET

Seuraavat alueet rauhoitettu kokonaan, osittain tai niissä on muutoksia: 

-Kotirannantien merenpuolella metsästys sallittu 10.8. alkaen.
-Olkijoella yhteispyyntialue Loskarinlahti-Kommo-Kettukangas käytössä toistaiseksi.
-Ylipää: Pururata - Kastellintie - Pattijoen silta - Kannistontie – Kalliontie. -Jokela-
Kirkonkylä: Entinen Raahen kaupungin raja – Merenranta (poislukien Pertunletto, 
Mansikkakari)- Pohjoishaaraan - Lassintie - Kotirannantietä kylälle - Siikajoentietä -  
Ämmänkorvenojaan- Ämmänkorventie- Hiirisuontietie josta pellon reunaa pitkin 8-tie - 
Kastellintielle –Jokelankyläntielle - Ylitalontietä – Jokelantielle – Korkelontie – oikealle 
lähtevä polku - entisen Raahen kaupungin rajalle - Rajaa pitkin merenrantaan.

-10.9.2021 alkaen 31.7.2022 saakka metsästys sallittu Jokelantie-Korkelontie-oikealle 
lähtevä polku- entisen Raahen kaupungin rajalle-voimalinjaa pitkin Jokalantielle (katso 
kartta) sekä 1.9. alkaen hirven metsästys pelloilta vahtimalla. 

-Edellämainituilla alueilla loukku ja rautapyynti sallittu lain mukaisin ehdoin. 

-Lisäksi karttaohjelmiin merkityt kielletyt palstat. 

8. Vieraslupien myynti seuran omille vuokra-alueille ja vieraan metsästysoikeus:

a). Metsästysoikeuden vuokraaja saa käyttää metsällä 1 vierasta kerrallaan veloituksetta. 
b). Seuran muu jäsen 1 vierasta kerrallaan 5 kertaa kaudessa 10 € / vrk. / vieras. Saalis 
molemmissa isännän kiintiöstä. Vieras saa metsästää vain seuran jäsenen mukana 
ollessa. 

9. Vesilinnustus:

-Vieraslupa 40 € /kausi, 20 € /vrk. Lupia voi ostaa suoraan pankkiyhteydellä 
(FI32 5381 3440 0018 83) merkitsemällä maksukuittiin lupanimike ja vieraan nimi sekä 
metsästyspäivä.

10. Metsästyksen ja seuran omien kiinteistöjen valvonta

- Metsästyksen ja kiinteistöjen valvonta on kaikkin seuran jäsenten tehtävä.
- Metsästystä valvovat myös Metsähallituksen, Rajavartioston ja Raahen 
Riistanhoitoyhdistyksen viralliset metsästyksen valvojat.
-Henkilö joka tavataan seuran alueella ilman metsästyslupaa, seuraamus on 5 kertaa 
kulloinenkin seuran vuosimaksu, joka sisältää jäsenmaksun + pistemaksun.

11. Koemaastojen luovutus.

- Koemaastoja luovuttaa kenneljaosto ja hirvijaosto, jotka informoivat johtokuntaa.
- Kokeiden järjestelyistä ja ilmoituksista vastaavat kennel- ja hirvijaosto.
- Kokeista ja maastoista on ilmoitettava seuran nettisivuilla 3 päivää ennen kokeita. Myös 
kokeiden peruuntumisesta ja mahdollisesta siirrosta ilmoitus mahdollisimman pian netti- ja 
facebooksivuille. Seuran ulkopuoliselta osallistujilta peritään kokokauden kokeeseen 
osallistumisesta koelupamaksu 10€ / krt.



12. Muut asiat:

- Auvo Arffman kertoi Merihanhien rengastamisesta/pannoituksesta Perämeren alueella, 
mitä tietoja pantojen avulla on saatu sekä miten hanhet selvisivät pannoituksen jälkeen.

- Kaurishavaintoilmoitukset olisi hyvä tehdä seuran kotisivun kautta, jotta tiedettäisiin 
kauriin kannan tilanne.
- Saalisilmoitukset taantuvista riistalajeista tulee tehdä Omariistan sovelluksen kautta.
- Oma Riista sovellus olisi hyvä olla jokaisella jäsenellä.
- Seuran Facebook kanava on pysynyt informaatiokanavana, kiitokset jäsenille siitä.
- Suurpetoilmoitus aina havainnosta välittömästi petoyhdysmiehille Johan Paanille p. 
0440702872, Ilkka Seppälälle p. 0400280506 tai muille riistanhoitoyhdistyksen 
petoyhdysmiehille.
- Rivin rantaan on valmistunut lintutorni.

13. Kokouksen päättäminen.

Kokous päättyi klo 18.45  

Auvo Arffman Jari Kotajärvi
Auvo Arffman Jari Kotajärvi
Puheenjohtaja Sihteeri  

Kari Viinikangas Jukka Kylmälä
Kari Viinikangas Jukka Kylmälä
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja


