
Joloksen Erä ry:n kesäkokouksen 2019 pöytäkirja 

Haaponiemen halli 4.8.2019 klo 16.00 
 

1§ Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Tuomo Lapinlampi avasi kokouksen klo 16.00. 

 

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri valittiin. Puheenjohtajaksi Tuomo Lapinlampi ja sihteeriksi Petri 

Perätalo. 

 

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

Kaukko valittiin. 

 

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Hyväksyttiin esityslista ja työjärjestys, sekä todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

5§ Päätetään syksyn vesilinnun metsästyksestä. Johtokunnan esitys: Jolos, Keskimmäinen, Mannila, Vasamo ja 

Loukkojärvellä metsästys sallittu klo 6.00-23.00. Luodikon käyttö em. järvillä on kielletty. Metsähanhen metsästys 

kielletty. Esitys hyväksyttiin. 

 
6§ Päätetään vieraslupien myynnistä vesilinnun metsästykseen. 

 

Johtokunnan esitys: lupia seuran sihteeriltä (p. 050-3407810). Aloitusvuorokausi 20 euroa, muulloin 10 euroa 

vuorokausi ja 50 euroa kausi. Vieraslupa koskee kohdassa 5 § mainittuja järviä.  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 

27.7.2019: 26 metsälintua.  

 

Johtokunnan esitys: Metsästys asetuksen mukaan, seuraavin rajoituksin, riekko, koppelo sekä fasaani 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 lisäksi 2 teertä/metsästäjä, talvipyynnissä. Esitys 

hyväksyttiin. 

 

Pentti Leskelä esitti, että riistakolmiolaskennassa mukana olleille saaliskiintiö 15 pistettä/metsästäjä. Johtokunta 

käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa. 

 

8§ Päätetään jäniksen metsästyksestä.  

 

Johtokunnan esitys: Metsästys asetuksen mukaan, vieraslupia myydään (seuran jäsen mukana metsällä). Vierasluvan 

hinta 10 euroa/vrk tai kausilupa 50 €. Lupien myynnin kanssa sama käytäntö kuin vesilintujen luvissa. Kuitti oltava 

mukana metsällä. Esitys hyväksyttiin. 

 

9§ Päätetään karhun ja ilveksen metsästyksestä. 

 

Karhun metsästys: 

Johtokunnan esitys: Metsästys sallitaan vapaasti vain seuran jäsenille. Jos metsästystilanne ajautuu Joloksen Erän 

puolelle, pyritään sopimaan muiden naapuriseurojen kanssa vastavuoroisesta käytännöstä. Metsästäjän/metsästäjien 

tulee ottaa yhteyttä jollekin Joloksen erän jäsenelle sekä seuruemetsästyksen johtajalle ja ottaa Joloksen Erän metsästäjä 

mukaan. Lisäksi johtokunta esittää valittavaksi yhdyshenkilöä, joka johtaa mahdollista porukkametsästystä. 

Karhulupien määrä seurattava riista.fi sivustolta. Karhu kaikkinensa kuuluu ampujalle. Joloksen erä ry:n järjestämää 

karhun seuruemetsästystä johtaa Ari Lapinlampi. Esitys hyväksyttiin. 

 

Ilveksen metsästys: 

Keskustellaan ilveksen pyyntiluvan hakemisesta yhdessä muiden ympäristöseurojen kanssa. Päätettiin neuvotella 

ilveslupien hakemisesta yhdessä Ylikiimingin metsästysseuran, Kallion erän, Somerovaaran erän sekä Upseerien 

metsästysyhdistyksen kanssa. Ilves kaikkinensa kuuluu ampujalle. Hoitamaan valittiin Ari Lapinlampi ja Tuomo 

Lapinlampi. Esitys hyväksyttiin. 

 

10§ Päätetään metsäkauriin metsästyksestä. Esitettiin kiintiötä metsästykseen. Päätettiin sallia kauriinmetsästys seuran 

jäsenille, kiintiönä 10 kaurista koko seuran alueelta. Kaadoista ilmoitettava seuran sihteerille (p. 050-3407810), joka 



tietää kiintiöstä. Laki edellyttää, että ampuja tekee ilmoituksen saaliistaan myös alueen riistakeskukseen Omariista- 

palvelun kautta. Esitys hyväksyttiin. 

 

11§ Rautahaulien käyttö kielletty kaikessa metsästyksessä. Esitys hyväksyttiin. 

 

12§ Päätetään jäsenasiat. 

 

Timo Kauppila hakee seuran jäsenyyttä Eino Kauppilan maiden kautta (44 ha). Kanssajäsenyys hyväksyttiin. 

 

Petteri Junnikkala hakee seuran jäsenyyttä tilan 564-420-2-14 kautta (15 ha). Maanomistajajäsenyys hyväksyttiin. 

 

Kari Vuoppola hakee seuran jäsenyyttä (25:16, 101,5 ha, maanomistajajäsen). Maanomistajajäsenyys hyväksyttiin. 

 

Asko Saastamoinen hakee seuran jäsenyyttä (25:21, 16,36 ha, maanomistajajäsen). Maanomistajajäsenyys hyväksyttiin. 

 

Joni ja Hanna Tolonen hakee seuran jäsenyyttä (8:169, 6 ha, maanomistajajäsen). Maanomistajajäsenyydet 

hyväksyttiin. 

 

Tomi Valkola hakee seuran jäsenyyttä (39:26, 56 ha, maanomistajajäsen). Maanomistajajäsenyys hyväksyttiin. 

 

Alpo Leskelän jäsenyys muutetaan perhejäsenestä maanomistajajäseneksi. Jäsenyysmuutos hyväksyttiin. 

 

13§ Päätetään kulukorvauksen maksamisesta pienpetopyynnissä. Johtokunnan esitys: Kulukorvausta maksetaan 10 

euroa/eläin, seuran jäsenelle. Kettu, Minkki, Supi, Näätä ja Mäyrä. Esitys hyväksyttiin.  

  

14§ Päätetään rauhoitusalueet.  

 

Johtokunnan esitys: Niitynmaan kotikangas, hirvien ja petojen pyynti sallittu. Myllylammen alue Hirveläntiestä 

Keskimmäisenojaan kaikelta metsästykseltä kielletty. Kortesuon viljelykset lintumetsästykseltä. Seppo Leskelän aidattu 

poronhoitoalue Hiltusenkankaassa, Pallimaassa ja Kotikankaassa. Ouluzonen aidattu rata-alue. Esitys hyväksyttiin. 

 

15§ Muut esille tulevat asiat. 

 

Metsästysnumeroiden ilmoitus seuran sihteerille. 

 

Sorsalintujen laskenta on toteutettu keväällä 2019. 

  

16§ Päätetään syksyn hirvieläinten metsästyksestä.  

 

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. Pyritään sopimaan muiden yhteisluvassa olevien 

seurojen kanssa vastavuoroisesta käytännöstä. Vieraiden täytyy saada lupa ko. alueen metsästyksen johtajalta kaikissa 

tilanteissa. 

 

Seurueisiin ilmoittautumiset ja seurueiden lukumäärä: Seurueisiin ilmoittautui 69 metsästäjää ja seurueita on 5. 

Seurueiden metsästyksenjohtajat ja varajohtajat todettiin. 

 

Hirvimaksuksi päätettiin 20 €. 

  

Peijaishirvien määrä ja niiden metsästäminen: 1-aik. ja 1-vasa  

 

Peijaisten järjestely Niemikylän seurueella. 

 

Hirvilupien jako seurueille: Joloksen Seurue 1-aik. ja 3-vasaa, Leskelän seurue 1-aik. ja 1-vasa, Mannilan seurue 1-aik. 

ja 0,5-vasaa, Niemikylä 1-aik. ja 0,5-vasaa ja Kestin seurue 1-aik. ja 1-vasa. 

 

Hirvijaosto (johtokunta ja metsästyksenjohtajat) vastaa jahdin käytännön toteutuksesta ja kokoontuu tarvittaessa 

marraskuun viimeisellä viikolla.  

 



17§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35. 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Huttunen   Matti Kaukko 

Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 


