
Joloksen Erä ry:n kesäkokouksen 2016 Pöytäkirja
Haaponiemen halli 7.8.2016 

1§ Kokouksen avaus Pj: Tuomo Lapinlampi

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri  valittiin puheenjohtajaksi Tuomo Lapinlampi ja sihteeriksi Kimmo Leskelä

3§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Valittiin Matti Huttunen ja Martti 
Leskelä

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.Kokous todettiin 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin työjärjestys.
 
5§ Päätetään syksyn vesilinnun metsästyksestä. Huomioikaa mahdollinen asetusmuutos hanhien osalta.Johtokunnan esitys: 
Jolos, Keskimmäinen, Mannila, Vasamo ja Loukkojärvellä metsästys  sallittu klo.6.00-23.00. Luodikon käyttö em. järvillä on 
kielletty. Metsähanhen metsästys kiellety koko maassa.esitys hyväksyttiin 

6§ Päätetään vieraslupien myynnistä vesilinnun metsästykseen..Johtokunnan esitys:  lupia seuran siheeriltä nro. 0400752057 
Aloitusvuorokausi 20 euroa, muulloin 10 euroa vuorokausi.  Maksaa voi myös suoraan tilille, tilinumerot ja muut tarpeelliset 
tiedot laitetaan lehti-ilmoitukseen ja ilmoitustauluille sekä nettisivuille. Kuitti mukana metsälle. Esitys hyväksyttiin

7§ Päätetään metsäkanalinnun metsästyksestä. Huomioikaa mahdollinen asetusmuutos..Riistakolmiolaskennan tulokset: 5 
metsälintua. 
Johtokunnan esitys: Metsästys asetuksen mukaan, seuraavin rajoituksin, riekko sekä koppelo rauhoitettu, saaliskiintiö 10 
pistettä/metsästäjä. Metso 6 p. teeri 3p. ja pyy 1p. Vieraslupia ei myydä. Huomioikaa mahdollinen asetusmuutos. Jos 
talvimetsästys tulee sallituksi, on kiintiö 2 teertä/ metsästäjä, talvipyynnissä. Fasaani rauhoitettu. Esitys hyväksyttiin.

 

8§ Päätetään jäniksen metsästyksestä. Johtokunnan esitys: Metsästys asetuksen mukaan, vieraslupia myydään (seuran jäsen 
mukana). Vierasluvan hinta 10 euroa/vrk tai kausilupa 50 €. Lupien myynnin kanssa sama käytäntö kuin vesilintujen luvissa. 
Kuitti oltava mukana metsällä. Esitys hyväksyttiin.

9§ Päätetään karhunmetsästyksestä.  Johtokunnan esitys: Metsästys sallitaan vapaasti vain seuran jäsenille sekä Somerovaaran 
erän jäsenille jos metsästystilanne ajautuu Joloksen Erän puolelle. (vastavuoroisesti) lisäksi johtokunta esittää valittavaksi 
yhdyshenkilöä joka johtaa mahdollista porukkametsästystä. Karhunumero ei ole enää käytössä. Karhu kaikkinensa kuuluu 
ampujalle. Esitettiin tarkennusta tilanteeseen jos Somerovaaran erän karhujahti ajautuu Joloksen puolelle. Tulee Somerovaaran 
erän jahtimiesten ottaa yhteyttä jollekin Joloksen erän jäsenelle ja ottaa metsästäjä mukaan. Järjetettyä seuruemetsästystä johtaa
Seppo Leskelä. P.0400-194119. Esitys hyväksyttiin.

10§ Päätetään metsäkauriin metsästyksestä.  Esitettiin kiintiötä metsästykseen. Päätettiin sallia metsästys seuran jäsenille, 
kiintiönä 5 kaurista koko seuran alueelta. Kaadoista ilmoitettava seuran sihteerille, joka tietää kiintiöstä. Laki edellyttä että 
ampuja tekee ilmoituksen saaliistaan myös RHY:lle. Nostettiin kiintiö 7 kappaleeseen, muuten johtokunnan esitys hyväksyttiin.

11§ Rautahaulien käyttö metsästyksessä

12§ Päätetään jäsenasiat.  Jaakko Pekkala kylällä asuvana. Hyväksyttiin jäseneksi. Jukka-Pekka Vesa hakee jäsenyyttä isänsä 
Reijo Vesan maiden kautta. Tarkistetaan maanomistus ja hyväksytään jos omistajuus on selvä.

13§ Päätetään kulukorvauksen maksamisesta pienpetopyynnissä.  Johtokunnan esitys: Kulukorvausta maksetaan 10 euroa eläin,
seuran jäsenelle. Kettu, Minkki, Supi, Näätä. Esitys hyväksyttiin

14§ Päätetään rauhoitusalueet.Johtokunnan esitys: Niitynmaan kotikangas, hirvien ja petojen pyynti sallittu.
                          Myllylammen ympäristö kaikelta metsästykseltä.

Kortesuon viljelykset lintumetsästykseltä.
Seppo Leskelän aidattu poronhoitoalue Hiltusenkankaassa, Pallimaassa ja Kotikankaassa.

Ouluzonen rata-alue. Esitys hyväksyttiin.

15§ Muut esille tulevat asiat.Joloksen Erän nettisivut. www.joloksenera.fi
 Koemaastoanomukset koirakokeisiin; Keskusteltiin maastoanomuksesta ketunajokokeita varten;  
5.11.2016 ja 7.1.2017. järjestäjänä Kellon metsästysseura. Johtokunta antanut maastot kokeita varten. 
Maastoina Varpasuo ja Tammela.
Jäljestyskoirakoe 21.8.2016. Annetaan maastoksi Vantusselän seutu ja Hirviojan varsi.Osallistutaan 
talkootyönä yksityisteiden kunnossapitoon.

16§ Päätetään syksyn hirvieläinten metsästyksestä.  Käytettävissä 19 aik. ja 19 vasaa, päätettiin että säästetään 4aik ja 3 vasaa 
pankkihirviksi, joiden kohtalosta päätetään 12.11.2016 olevassa palaverissa.  Pyyntilupien hinta 2755. Hirvimaksuksi määrättiin
38 €. Jos pankkihirvet päätetään metsästää, keräävät metsästyksenjohtajat seurueiltaan hirvilupamaksut ja tilittävät ne seuran 



sihteerille, ennen metsästykseen ryhtymistä. Jos 12.11.2016 klo 19.00 on vielä lupahirviä metsästämättä, ei pankissa olevia 
hirvenlupia oteta käyttöön missään tapauksessa.

Hirvenmetsästys tapahtuu Joloksen Erä ry:n hirvenmetsästysohjesäännön mukaisesti. Sallitaan koirien 
koulutus oman jahdin päätyttyä.Yhteistyö naapuriseurojen kanssa: Joloksen Erän ympärillä olevien seurueille 
sallitaan hirvenmetsästys alueella, jos tilanne ajautuu Joloksen Erän maille, vastavuoroisesti. Vieraiden täytyy 
saada lupa ko. alueen metsästyksen johtajalta kaikissa tilanteissa.
Seurueisiin ilmoittautumiset ja seurueiden lukumäärä. Seurueisiin ilmoittautui74  metsästäjää ja seurueita on 5 .
Seurueiden metsästyksenjohtajat ja varajohtajat todettiin.
Peijaishirvien määrä  ja niiden metsästäminen: 1aik. Ja 1 vasa. 
Peijaisten järjestely Mannilan seurueella.
Hirvilupien jako seurueille Joloksen Seurue5 Aik ja5 vasaa, Leskelän seurue 2aik ja 3vasa, Mannilan     
seurue 3aik ja 2vasa, Niemikylä 2aik ja 3vasaa, Kestin seurue 2aik ja 2vasa.
Hirvijaosto (johtokunta ja metsästyksenjohtajat)  vastaa jahdin käytännön toteutuksesta ja kokoontuu 
tarvittaessa. 

17§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20


