
PÖYTÄKIRJA

OLKIJOEN ERÄMIEHET RY.
KESÄKOKOUS.

Aika: 1.8.2019 klo 19.00-20.15
Paikka: Olkijoen kylätalo
Läsnä: 18 jäsentä nimiluettelon mukaisesti

1 § Sauli Joensuu avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Joensuu ja sihteeriksi Risto Kärkinen.

3 § Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Mathlin ja Teemu
Pyhtilä.

4 § Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

6 § Kokous päätti vieraan käytöstä metsällä seuraavasti:

 Seuran jäsen saa viedä vieraansa pienriistanpyyntiin 10 euroa / vuorokausi
 Vain varsinaisella jäsenellä on oikeus vieraan tuontiin seuran alueelle. Pienriistan

pyyntioikeuden haltijalla ei ole oikeutta tuodan vierasta pyyntiin.
 Vieraslupa isännän nimellä
 Isännän oltava mukana pyynnissä
 Luvassa mainittava myös vieraan nimi
 Saalis isännän kiintiöstä
 Vierasluvalla ei vesilinnun pyyntiin
 Pienpetopyyntiin 1.11.2019 jälkeen maksutta, vain seuran jäsenen mukana ja 

ennen metsästyksen aloittamista ilmoitettava vieraat tekstiviestillä taikka 
sähköpostilla seuran puheenjohtajalle tai sihteerille.

7 § Metsästysajoista, kiintiöistä ja rauhoitusalueista kokous päätti seuraavaa.

 Teeri ja pyy, metsästys ajat valtakunnalliset. Kiintiöt teeri 2 kpl ja pyy 2 kpl.
 Jäniksen pyyntiaika valtakunnallinen.
 Metso, koppelo, peltopyy ja riekko rauhoitettu.
 Kyyhkysen pyynniltä rauhoitetaan Saarenniityn pellot ja Vasikkahaka. 

Kotirannantien merenpuolella kyyhkysenpyynti aloitetaan vasta 20.8.2019. 
Rauhoitusalue rajoittuu Olkijokeen saakka pohjoisessa.

 Nivalan pellot (678-416-8-1): Pelloilta tapahtuvan hanhen- ja  kyyhkyn pyynti 
kielletty maalintujen pyynnin aloitukseen saakka. Maanomistaja pidättää 
oikeuden kyyhkyn ja hanhen pyynnin itselleen kyseiseksi ajaksi.

 Inakarin nokka rauhoitettu metsästykseltä lukuun ottamatta pienpetopyyntiä.
 Riistalle annetaan joulurauha 24.-26.12. 2019.
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 Johtokunnalle annettiin oikeus muuttaa rauhoitusaikoja sekä kiintiöitä.
 

Hyväksyttiin villisian seuruepyyntiin osallistuminen. Sikapyyntiporukan johtajaksi 
valittiin Terho Kukkonen ja varajohtajaksi Pekka Tiikkala. Valitut johtajat 
valtuutettin osallistumaan seuruepyyntiin liittyvien sääntöjen kehittämiseen yhdessä 
naapuriseurojen kanssa. Päätettiin, että villisian pyyntiin osallistuvat naapuriseurojen 
pyyntihenkilöt saavat osallistua pyyntiin Olkijoen Erämiesten alueella.

Päätettiin, että seuruepyynti ei rajoita seuran yksittäisten metsästäjien oikeutta pyytää 
villisikaa omalla alueella itsenäisesti.

8 § Sorsastuslupia päätettiin myydä hintaan 10 euroa / vrk ja 35 euroa kausi. Myyjänä 
Pattijoen Neste. Sorsaluvat voi maksaa myös suoraan Olkijoen Erämiesten tilille FI82
5381 3440 0030 20. 

Päätettiin, että sorsastuslupa sallii vesilinnun pyynnin vain merenranta-alueella. 
Sorsastuslupa oikeuttaa pyynnin peltoalueilla vain seuran jäsenen kanssa.

9 § Talkoopisteen hinnaksi päätettiin 7 euroa / piste.

10 § Tapporahoista päätettiin seuraavaa. Kettu, supi, minkki, näätä 20 euroa ja  kärppä 5 
euroa. Varis, naakka ja harakka 2 euroa kappale. Näiden osalta 'varpaiden' 
näyttövelvollisuus seuran puheenjohtajalle, sihteerille tai hirviporukan johtajalle.

11 § Kokous päätti poistaa teräshaulien käyttöön liittyvän pykälän kesäkokouksen 
asialistalta. Erilaisten haulityyppien käyttö on laissa ja asetuksissa valmiiksi  
määritelty.

12 § Päätettiin luovuttaa koemaastot alla mainituille anojille. Puheenjohtajalle ja sihteerille
annettiin oikeus myöntää lisää koemaastoja tarvittaessa. 

Koemaastoja pyydetty seuraavasti:

 Piehingin Erämiehet/Rannikkohaukut, 16.11.2019 KV-hirvenhaukkukoe. Alueet 
rauhoitetaan muulta toiminnalta kokeen ajaksi.

Kokeiden järjestäjiä pyydetään merkitsemään tiealueille kyltit, kun koe on käynnissä.

13 § Kauriin pyynnistä päätettiin seuraavasti:

 Kauriin pyyntiaika valtakunnallinen.
 Pyyntiin vain seuran varsinaisen jäsenen mukana
 Kauriskiintiö kaksi aikuista ja  kaksi vasaa ja kevään pukkipyyntiin yksi 

pukkilupa. Kiintiö on seurakohtainen, ei jäsenkohtainen.
 Kaurispyynnin yhteyshenkilöksi valittiin Ari Säynäjäkangas.
 Vieraslupa kauriinpyyntiin 10 euroa vieras / kerta.
 Kauriskaadoista ilmoitus Ari Säynäjäkankaalle.
 Johtokunnalle annettiin oikeus muuttaa kiintiöitä tarvittaessa
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14 §  Ilveksenpyynnin yhteislupa

Päätettiin osallistua mahdolliseen ilveksen yhteispyyntilupaan tulevana jahtikautena. 
Olkijoen Erämiesten pyyntijohtajaksi valittiin Pekka Tiikkala.

15 §  Muut esille tulleet asiat.

 Kokous päätti antaa RHY:lle valtuutuksen suorittaa metsästyksenvalvontaa 
pyyntikaudella 1.8.2019 - 31.4.2020 Olkijoen Erämiesten metsästysalueella. 
Lupa sisältää pyynti- ja jäsenoikeuden lisäksi myös kiintiöiden tarkistamisen.

 Muistutettin jäsenistöä myös siitä, että pyynti – ilman maanomistajan lupaa - on 
kiellettyä pelloilta, joilta sato on korjaamatta tai tuorerehu keräämättä ja että 
hylsyt tulee kerätä pois maastosta, etenkin peltoalueilla ja auton käytössä tulee 
huomioida tienkäyttöön liittyvät asiat, parkkeerauksessa etenkin.

 Muistutettiin jäsenistöä siitä, että hiekkamontuilla ei saa harrastaa 
kiekkoammuntaa.

 Ari Karhunen ilmoitti, etä maanomistajilta on tullut ehdoton kielto nuotioiden 
tekoon koska kuivan kesän jäljiltä maastopalojen vaara on suuri.

 Mika Majava esitti jälkikokeiden järjestämistä. Päätettiin esittää kenneljaostolle 
jälkikokeiden järjestämisen suunnittelun aloittamista.

 Mika Majava pyysi jäsenistöä ilmoittamaan mahdollisista suurpetohavainnoista 
välittömästi havainnon teon jälkeen, suoraan hänelle.

16 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Puheenjohtaja Sihteeri

Sauli Joensuu Risto Kärkinen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaan 
laadituksi.

Mikko Mathlin                                       Teemu Pyhtilä
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