
Koillis-Kemijärven Erämiehet Ry
Kesäkokous
18.8.2019 klo 15.00
Eräkämpällä

1§  Kokouksen avaus: Juho Sirviö avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:
Juho Sirviö valittiin puheenjohtajaksi ja Toni Pelkonen sihteeriksi.

3§ Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa:
Markku Jaakola ja Sauli Särkelä valittiin pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, ilmoitus kokouksesta oli 1.8 Koti-Lapissa.

5§ Hyväksytään työjärjestys: Työjärjestys hyväksyttiin.
 
6§  Päätetään rauhoitusalueista.

Johtokunnan esitys: Javarus vastuu, Oinaalla myllylammen ja kylän ranta-
alue, Korppilahti. Junttilan ranta kanavaan asti ja Kummunkylän alue, 
kummunkylän alueen rahoitus lokakuunloppuun jonka jälkeen sieltä voi 
pyytää jänistä sekä pienpetoja, kokous hyväksyi esityksen.
 

7§  Päätetään saalis kiintiöistä. 
Johtokunnan esitys kaudelle: Metso/koppelo ? Teeri ? Riekko? Pyy? 
Vesilinnut ja jänis (rajoituksetta)

- Odotetaan kolmiolaskenta tulokset.
- päätettiin että vesilinnuille ja jäniksillä ei rajoituksia.
- metsäkanalinnut metso/teeri 2+2 kausikiintiö ja jos tammikuun 

pyyntijakso tulee niin 2 uros lintua metso/teeri.
- riekko ja pyy pysyy edelleen rauhoitettuna.

 
8§  Päätetään jäsenten ja heidän vieraidensa metsästyksestä.

Johtokunnan esitys: Asetuksen mukaiset metsästysajat, karhun pyynti vain 
jäsenillä.

- Katsotaan riistakolmio tulos ja tehdään vierasluvista päätöksiä sen 
perusteella.

- päätettiin ettei metsäkanalinnuille myönnetä vieraslupia vain jänikselle 
ja vesilinnuille.

 
9§  Päätetään vieraslupamaksut.

Johtokunnan esitys: Kanalinnut ?, Vesilinnut ja jänis (10€/vrk 35€vko 100€ 
kausi) Pienpedot ja haitalliset vieraslajit: maksuttomia + ulkopuolisille 
pyyntilupa kirjallisella luvalla, ulkopuolisille ei makseta tapporahaa.

- Hinnat ok, päätös lupien myymisestä kolmiolaskennan perusteella.



- Vieraslupien myyjät: Tuula Korpela, Rainer Vihriälä, Jukka Myllykoski, 
Tenho Tuulaniemi, Toni Pelkonen,Juho Sirviö

- Kehitetään, että vierasluvat voisi jatkossa hoitaa suoraan tilille KKE:n 
sivujen kautta.

- päätettiin hyväksyä johtokunnan esitys.
 

10§  Hyväksytään seuran uudet jäsenet.
Jani Kallio Oinaalta, sähköpostikeskustelu Juho Sirviön kanssa 9.5.2019. 
Johtokunnan esitys: Esitetään seuran koejäseneksi.
-hyväksyttiin koejäseneksi.
Jokiniemi Matti koejäsenyys päättyy. Puhelinkeskustelu 27.7 Juho Sirviön 
kanssa. Johtokunnan esitys: Esitetään seuran jäseneksi.
-hyväksyttiin jäseneksi.
Vesa Leppiniemi Oinaalta. Johtokunnan esitys: Esitetään seuran 
koejäseneksi.
-hyväksyttiin koejäseneksi.
Olli-Pekka Soppela, Unto Vihriälän metsästysoikeudella.
-hyväksytään jäseneksi.
-Uimarihuhta  Mikko ja Marianne hyväksyttiin seuran jäseniksi.
 

11§ Päätetään hirvikokouksen ajankohta.
Johtokunnan esitys: 18.8.2019 kesäkokouksen yhteydessä.
-Pidetään heti kesäkokouksen jälkeen.
 

12§ Muut asiat.
● Hoikkalammen vuokrasopimus loppuu vuoden 2019 lopussa, 

ehdotetaanko uusittavaksi? Kalanpoikastilaukset: Mitä kalaa ja kuinka 
paljon? Johtokunnan esitys: Lammen vuokrasopimus ehdotetaan  
uusittavaksi, istutuskalaksi siikoja 60kpl jatkossakin lampeen.

● istutetaan siikoja tarpeen mukaan,pyynti vain vapavälinein.
● edellä mainitut asiat hyväksyttiin. ja vuokraamista jatketaan lammen 

osalta(10v.)
●  Muistutus: Yhteismetsältä vuokratuilta mailta metsästetään vain 

hirveä ja karhua. Vuokrapalstojen kartat jäsenten tietoon.
● kartta yhteismetsän alueista ilmoitustalulla,omariistassa myös 

päivitetty seuranalueiden kartta.
 

● Hankitaan seuralle 2x 500L uutta pakastinta tulevalle pyyntikaudelle.
● 31.8 linnunhaukku kokeet seuran alueella, Mika Vihriälältä tietoa 

asiasta.
● 29.9 kemijärvicupin hirvenhaukku kokeet alueellamme , Sauli särkelä 

tietää alueet alueellamme jottei tule linnun pyytäjien kanssa 
törmäyksiä.

● 25.10 piirinmestaruus hirvenhaukkukokeet, mahdollisesti kke.n 
alueelta tarvitaan 4+1 aluetta, Rainer antaa lähempänä lisätietoa 
pyyntiryhmiin miten toimitaan ja rauhoitetaanko pyynti meidän osalta 
haukkukokeitten tieltä.



13§ Kokouksen päättäminen. Kokous päätettiin klo.16.17.

Puheenjohtaja:

Pöytäkirjantarkastajat:

______________________ ______________________


