
Joloksen Erä ry:n vuosi- ja kesäkokouksen 2021 pöytäkirja 

Haaponiemen halli 8.8.2021 klo 12.00 
 

1§ Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Tuomo Lapinlampi avasi kokouksen klo 12.00. 

 

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 Pöykiö ja Matti 

Huttunen 

 

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

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

 

5§ Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus toimintavuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021. 

Kuultiin ja hyväksyttiin. 

 

6§ Esitetään tilikertomus (tuloslaskelma) ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella 

päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kuultiin tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 

Tilit hyväskyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin.  

 

7§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. Pykälän käsittelyn aikana 

puheenjohtajana toimi Joni Tolonen. Tili ja vastuuvapaus myönnettiin kaikille tilivelvollisille. 

 

8§ Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali. Valittiin Tuomo Lapinlampi. 

 

9§ Toimitetaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali; Erovuorossa Martti Leskelä, Kari Utriainen ja Pentti Leskelä. 

Valitaan myös 3 johtokunnan varajäsentä. Myönnettiin ero em. henkilöille. Johtokuntaan valittiin Martti Leskelä, Kari 

Utriainen ja Pentti Leskelä. Valittiin johtokuntaan varajäseniksi 1. varajäsen Eemeli Leskelä 2. varajäsen Alpo Leskelä, 

3. Varajäsen Matti Kaukko. 

 

10§ Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali; Valittiin Rauni Sankilampi-Vähäaho ja 

Heikki Toivanen. Varalle Ensio Kynsilehto ja Heikki Mettovaara. 

 

11§ Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten. Vahvistettiin toimintasuunnitelma. 

 

12§ Hyväksytään toimintakauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden 

toimihenkilöiden palkkion määräämisestä; Hyväksyttiin tulo ja menoarvio. Päätettiin sihteerin kulukorvaukseksi 350 € ja 

puheenjohtajan kulukorvaukseksi 350 €. 

 

13§ Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021; Liittymismaksu 20 €, 

maanomistajajäsenmaksu 10 €, maaton jäsenmaksu 20 €. Maanomistajilta ei peritä liittymismaksua. 

 

14§ Valitaan tarpeelliset jaostot; Hirvijaosto, joka muodostuu Hirvenmetsästyksen johtajista lisättynä johtokuntaan. 

Juhlajaosto -2022, joka muodostuu johtokunnasta + vapaaehtoisista. 

 

15§ Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta 

esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat; Ei ollut asioita. 

 

16§ Päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksesta poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan; Ei tehty 

erillistä päätöstä. 

 

17§ Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; Ei tehty esityksiä. 

 

18§ 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. 

 
19§ 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 18 § mainittuja järviä.  Maksaa voi myös suoraan tilille, 

tilinumerot ja muut tarpeelliset tiedot laitetaan lehti-ilmoitukseen ja ilmoitustauluille sekä nettisivuille. Kuitti mukana 

metsälle. Esitys hyväksyttiin. 

 

20§ Päätetään metsäkanalinnun metsästyksestä. Huomioikaa mahdollinen asetusmuutos. Riistakolmiolaskennan 

tulokset 24.7.2021: 18 metsälintua.  

 

Johtokunnan esitys: Metsästys asetuksen mukaan, seuraavin rajoituksin, riekko, koppelo sekä fasaani rauhoitettu, 

saaliskiintiö 10 pistettä/metsästäjä. Metso 6 p. teeri 3 p. ja pyy 1 p. Vieraslupia ei myydä. Huomioikaa mahdollinen 

asetusmuutos. Jos talvimetsästys tulee sallituksi, on kiintiö lisäksi 2 teertä ja 1 metso/metsästäjä, talvipyynnissä. Esitys 

hyväksyttiin. 

 

21§ 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. 

 

22§ 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. Läntinen poronhoitoalue 20 karhun pyyntilupaa. Esitys hyväksyttiin. 

 

Ilveksen metsästys: 

Ilveksen pyyntilupaa ei haeta. Esitys hyväksyttiin. 

 

23§ Päätetään metsäkauriin metsästyksestä. Johtokunnan esitys: 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. 

 

24§ Rautahaulien käyttö kielletty kaikessa metsästyksessä. Esitys hyväksyttiin. 

 

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

€/eläin, seuran jäsenelle. Kettu, Minkki, Hilleri, Supi, Näätä ja Mäyrä. Laki edellyttää, että pyytäjä tekee ilmoituksen 

hilleristä myös alueen riistakeskukseen Omariista- palvelun kautta. Esitys hyväksyttiin. 

 

26§ 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. 

  

27§ Päätetään jäsenasiat. Hyväksytään yhdistyksen uudet jäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan läsnä olevista 

yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;  

 

Kanssajäsenyyttä haettaessa pitää olla vuokrattuna n.10 ha metsästyskelpoista maata kaikkeen metsästykseen. 

 

Jäsenhakemukset: 

 

Pertti Palojärvi hakee perhejäsenyyttä (tila 564-420-15-68, 8 ha). Jäsenyydestä äänestettiin: Hyväksytään jäseneksi: 11 

ääntä. Jäsenyys hylätään: 12 ääntä. Osallistujia 33 kpl. Alle 2/3 läsnä olevista jäsenistä oli jäsenyyden hyväksynnän 

kannalla. Jäsenyys hylättiin. 

 



Anne-Maarit Jankkila hakee perhejäsenyyttä (tila 12-5 Haara-aho yms, 227 ha). Jäsenyys hyväksyttiin. 

 

Akseli Leskelä hakee perhejäsenyyttä (tila 12-42, 60,63 ha). Jäsenyys hyväksyttiin. 

 

28§ Muut esille tulevat asiat. 

 

Jolosjärven niittoasiasta keskusteltiin pykälien 20§ ja 21§ välissä. Asiaa esitteli Pentti Marttila-Tornio. Keskusteltiin 

myös Jolosjoen kunnostushankkeesta sekä Jolosjärven vedenpinnan nostosta. 

 

Keskusteltiin Jolosjärven niiton ajankohdasta koskien sorsalintujen pyyntiajakohtaa. 19.-21.8.2021 niittoa ei suoriteta. 

 

Koemaastoja on myönnetty 4.9.2021 maasto Utajärven kiväärikisaan (hirvikoe) ja Pohjan karhukoirayhdistyksen 

maastoanomus 13.10.2021 (hirvikoe). 

  

29§ 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 68 metsästäjää ja seurueita on 5. 

Seurueiden metsästyksenjohtajat ja varajohtajat todettiin. 

 

Hirvimaksuksi päätettiin 20 €. 

  

Peijaishirvien määrä ja niiden metsästäminen: 3 vasaa. Peijaisten järjestely Mannilan seurueella. 

 

Mikäli peijaisia ei pystytä pitämään marraskuun loppuun mennessä, niin hirvijaosto päättää peijaishirvien jaosta. 

 

Hirvilupien jako seurueille: Joloksen Seurue 1 aikuinen ja 2 vasaa, Leskelän seurue 1 aikuinen. ja 0,5 vasa, Mannilan 

seurue 1 aikuinen, Niemikylä 1 aikuinen ja Kestin seurue 1 aikuinen ja 0,5 vasa. 

 

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

marraskuun viimeisellä viikolla. 

 

Viikkoa ennen metsästyksen alkua ei mennä toisten alueelle. 

 

30§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56. 

 

 

 

 

 

 

 

Matti Pöykiö   Matti Huttunen 

Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 

 


