
KEIKYÄN METSÄSTYSSEURA ERÄVEIKOT RY  Pöytäkirja 
 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS 
 
Paikka: Eräperko 
 
Aika: 4.8.2022 klo 18.00 
 
 
1 § Kokouksen avaus 

Kimmo Niemelä avasi kokouksen klo 18.05.  

Pidettiin hiljainen hetki Arvi Tiensuun muistolle. 

 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 

ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin puheenjohtajaksi Kimmo Niemelä, sihteeriksi Eija Talvio, pöytäkirjan tarkastajiksi 

ja ääntenlaskijoiksi Timo Vilén ja Wantte Yli-Mäkelä. 

 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4 § Rauhoitusalueet ja metsästettävien eläinten kiintiöt 

• Rauhoitusalueet: Jussinpelto, keskustaajama, Honkolan kylän alue. 

• Teerinaaras on rauhoitettu, teeriuros 3 kpl/jäsen. HUOM.  mahdollinen rajoitus 
www.riista.fi. 

• Fasaaninaaras on rauhoitettu, urosfasaani 3 kpl/jäsen. 

• Mahdollisten majavalupien käyttö. Lupia haettu Ala-Satakunnan Rhy:lle 22 kpl.  

• Ollaan mukana ilvesluvissa. 

• Metso rauhoitettu. 
 

5 § Vieraskortti ja pienriistakortti          

 

Pienriistan vieraskortin hinnaksi 10 euroa/pv, vieraskortti maksettava ennen metsästystä ja 
saalis vähennetään jäsenen kiintiöstä. Tekstiviesti metsästyksen valvoja Pekka Mattilalle 
puh.  040-5163003, josta ilmenee vieraan nimi metsästyspäivä ja jäsenen nimi. 
Metsästyskortin voimassaolo tarkastettava ennen jahtia isännän toimesta. 
 
Pienriistakortin kausihinnaksi 100 euroa. Hallitus päättää kenelle pienriistakausikortti 
myydään. Pienriistakausikortilla metsästys edellyttää jäsenen mukanaoloa ja saalis 
vähennetään jäsenen kiintiöstä. Metsästyskortin voimassaolo tarkistetaan ennen kortin 
myöntämistä. 
 



Ilmoitus pienpetojahdista, josta maksua ei peritä. Tämä koskee myös rauhoittamattomien 
lintujen metsästystä. 
 

6 § Mahdollisten uusien jäsenten valinta 

 

Uudet hakemukset 

• Lohmann Maximilian->käsitellään haastattelun jälkeen seuraavassa kokouksessa 

• Lohmann Rosemarie->käsitellään haastattelun jälkeen seuraavassa kokouksessa 

• Mäenpää Kalle, koejäseneksi. Hallitus ei puolla. Ilari Vuorma ehdotti jäseneksi ja 

ehdotusta kannatettiin, joten äänestettiin: kyllä 9, ei 23, tyhjiä 1 kpl. -> ei valittu 

jäseneksi 

Eroavat 

• Jani Irri, pyytänyt itse eroa, katsotaan eronneeksi. 

 

7 § Hirvenmetsästyssäännöt 

 

Jyri Mäkiranta esitteli työryhmän (kutsuttuna hallitus, metsästyksenjohtajat, koiramiehiä) 

laatimat hirvenmetsästyssäännöt.  

 

Äänestettiin hirvisäännöistä 19 kyllä, 9 ei -ääntä (33 äänioikeutettua) -> hyväksyttiin 

hirvenmetsästyssäännöt. 

 

8 § Muut asiat 

 

Jaettiin palkitsemiset: 

• Jahtikauden ensimmäinen hirven ampuja: Teemu Korpela (ei ottanut vastaan) 

• Vuoden hirvimies: Mikko Intonen  

• Raimo Haavisto talkoopalkinto: Jarkko Lemola 

• RHY:n riistanhoitopalkinto: Juha Ojansuu 

 

Hirvieläinkokous ma 29.8.2022 klo 18:00 Eräperkossa. 

 

Hirvijahtiin osallistumisen edellytykset: 

• Oltava voimassa oleva valtionkoe, maksettu seuran jäsenmaksu ja 

riistanhoitomaksu. Seuran suoritus, mikäli valtionkorttia ei ole ammuttu tänä 

vuonna. 



 

9 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45. 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

Kimmo Niemelä, puheenjohtaja  Eija Talvio, sihteeri 

 

 

 

 

Timo Vilén, pöytäkirjan tarkastaja  Wantte Yli-Mäkelä, pöytäkirjan tarkastaja 

 


