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Joenkylän Metsästysyhdistyksen Kesäkokous 2018

Aika: 27.7.2018
Paikka: Kortepirtti
Paikalla: Jäseniä (osallistumislista Kortepirtin vieraskirjassa)

1. Kokouksen avaus




Yhdistyksen pj Heikki Tölli avasi kokouksen.
Pistekilpailussa paras sai 30€ lahjakortin; Kyösti Huitula ja pisterajan
ylittäneiden kesken arvottiin 1kpl:tta 20€ lahjakortti;Jokitalo jouko
Vahinkoeläinkilpailun voittaja Petri Hautakoski30e lahjakortti sekä arvottiin
1kpl 20€ lahjakortti: Kyösti Huitula

2. Kokouksen järjestäytyminen



Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Heikki Tölli ja sihteeriksi Olli
Korkeakangas
Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin petri Hautakoski
ja Päivärinne Mirja

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut
Sieviläisessä11.7.2018.

4. Esityslistan hyväksyminen


Esityslista hyväksyttiin.(Liite 1)

5. Käsiteltävät asiat
5.1. Jäsenasiat




Uusiksi maanomistajajäseniksi valittiin 0.
Uusiksi Koejäseniksi valittiin Tapani Kallio.

6. Riistakolmion laskenta




Riistakolmiolaskenta suoritetaan 05.08.2018 klo 08.00 Lähtö
kortepirtiltä
Vetäjänä vesa-matti myllykoski. Muut: Jaakko Jokitalo, Hermanni
Kallio, , Erkki Herttua, miika ,jami Rami Myllykoski, Juha Jussila.
Teksitiviesti ja watsapp muistutus kolmiolaskennasta.

7. Koemaastot



Puheenjohtaja ja hirvi-isäntä(hirvijahdin aikaan hirvi-isäntä) päättävät
isompien kokeiden alueista
Pienempiä oman koiran kokeita voi pitää ilman erillistä lupaa, muiden
metsästäjien toimintaa rajoittamatta. Ilmoitus puheenjohtajalle ja hirviisännälle.

8. Riistanhoito/rauhoitusalueet (metsäkanalinnut)
Päätettiin:
Johtokunta esittää riistanhoitoalueeksi Kellinevan pellot (ei uudispellot)
Patakolmion pellot (pellolta ei saa ampua) metsäkanalintuja
 Kylän pinnat. Jokikylällä lakkaojan ja maantien välinen alue (välilään
asti). Välilästä lakkaojaa pitkin vääräänjokeen, josta annalanjärviojaa
salonmäentiehen ja josta kokkola-kajaanitiehen (Rauhoitusalue).
 Kurran monttu. Pelkkä monttu (vesialue). (Rauhoitusalue)
 Patakorvenkolmio, riistanhoitoalue ( kauris)
 Muutoinkin muistetaan, että ei ammuta liian lähellä taloja.

9. Vieraskortit






Vieraskortin hinta 10€/vrk ja seuraavilta päiviltä 5€/vrk.
-Metsäkanalintupyynnin jälkeen 5€/vrk.
Kausikortin hinta on 60€. (15 kpl) varausjärjestyksessä.
Vieraskorttilainen kulkee isännän mukana ja saalis menee isännän
kiintiöstä.
Kausikortti on henkilökohtainen ja koskee myös koirien koulutusta.
Huomioi vaihtunut lilinumero. Uusi nro: FI 0847540010065993

10. Vahinkoeläinten pyyntikilpailun jatkaminen


Vahinkoeläinten pyyntikilpailua jatketaan.

11. Pyynnin keskeytysoikeus


Johtokunnalle myönnettiin riistan pyynnin keskeytysoikeus, jos tietty
riistakanta edellyttää sitä.

12. Kyyhkyn pyynti


Kyyhkyn pyynti alkaa valtion ajalla, ei kiintiötä.

13. Jäniksen pyynti


Jäniksen pyynti alkaa valtion ajalla, ei kiintiötä.

14. Kauriin metsästys



Kauriskiintiöksi äänestettiin 12-4 äänin, tulos 6 kaurista 1 per jäsen .
Kauriinmetsästyksen yhteyshenkilö Jarkko Myllyoja.



Kaadosta ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle.



Kauriin kaataja hoitaa kaatoilmoituksen riistakeskukselle.



Kaurispukin kevätjahti kielletään. asiasta äänestettiin 11-6.

15. Metsäkanalinnut



Metsäkanalinnustus valtion pyyntiajalla, kiintiöksi 3 metsäkanalintua
joista 1 saa olla metso.
Pyy 3kpl.



Peltopyy on rauhoitettu.




Riekko valtion toimesta rauhoitettu.
Mahdollinen Teeren talvipyynti kielletty.

16. Vesilinnustus
Päätettiin:
 Valtion asettama aika 20.8. klo 12.00.
 Peltotie annanjärven taakse jätettävä käyttämättä


Viljapeltojen läpi kävely kielletty!!



kitkalassa penkoille meno kielletty ennen klo 12 aloituspäivänä.



peltotiet ja -liittymät jätettävä vapaaksi



Kitkalassa kiväärin käyttö kielletty vesilinnustuksessa.

17. Joulurauhan esittäminen


Joulurauha ajalle 24.–25.12.2017.

18.Muut asiat



Suurpetojahdin yhteyshenkilöiksi valittiin: Jarkko Myllyoja jokikylän
aluejohtajaksi ja varalle Kyösti Huitula.
Karhunpyynnin sääntöjen vahvistaminen:äänestettiin 3-3 puheenjohtajan ääni
ratkaisi.hyväksyttiin uudet säännöt









Sorsien ja kyyhkysten ruokkijoiden ruokintapaikoille ei mielellään mentäisi parina
ensimmäisenä pyyntipäivänä. Kitkala poikkeuksena
Nivalan eränkävijöiden ja Junnon Erän kanssa on sovittu yhteiset säännöt
pienpetojahtiin. Paikallisen jäsenen mukana ollessa saa olla ilman
päiväkorttia.Nivalaan mennessä ilmoitus Kimmo Korkiakoskelle
puh.0401722916.
Innokkaat pyyntimiehet saavat käydä ruokkimassa sorsia kitkalassa. Jyviä on
paikanpäällä.
Keskusteltiin ja kuultiin jäsenien mielipiteitä yhdistymisestä kiiskilän ja sievin
metsästysseuraan ja keskustelua jatketaan tulevaisuudessa.
Päätettiin järjestää mätsärit keväällä 2019 Yhteyshenkilöt Seppo Lakanen ja
Mirja Tiainen
Pistelaskuun hyväksytään vani sihteerille palautetut paperiversiot tai sähköpostiilmoitukset ja jäsenmaksu tehdään näiden ilmoituksien perusteella ilmoitukseen
mukaan kaikki kokoukset,talkoot yms.

19.Hirvisääntöjen vahvistaminen
- Hirvisäännöt hyväksyttiin.
- Hirviporukkaan ilmoittautuminen, hirvijohtajan puhuttelu ja
rahankeruu 15.9.2018 klo 11:00 Kortepirtillä.
20.Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 21.00

liitteet.
1.Esityslista

Heikki Tölli
puheenjohtaja

Olli Korkeakangas
sihteeri

Petri Hautakoski
pöytäkirjantarkastaja

Mirja Päivärinne
pöytäkirjantarkastaja

