
Koillis-Kemijärven Erämiehet Ry 

Kesäkokous 9.8.2020 klo 16.00 Eräkämpällä 
 

Pöytäkirja 

 

1. Kokouksen avaus 

Pj Juho sirviö avasi kokouksen klo 16.00 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Valittiin: Pj Juho Sirviö    Sihteeri Toni Pelkonen 

 

3. Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 

Valittiin: pöytäkirjantark. ja ääntenlaskijat:  Teuvo Alaloukusa Ja Jouko Kivelä. 

 

4. Kokouksen päätösvaltaisuus: Todettiin päätösvaltaisuus. 

 

5. Hyväksytään työjärjestys: Hyväksytään työjärjestys. 

  

6.  Päätetään rauhoitusalueista 

Johtokunnan edellinen esitys: Javarus vastuu, Oinaalla myllylammen ja kylän 

ranta-alue, Korppilahti. Junttilan ranta kanavaan asti ja Kummunkylän alue. Niiden 

lisäksi Turvasenperällä Niemelän karjatilan tilakokonaisuus. 

Päätös: Hyväksytään alueet 

  

7.  Päätetään saalis kiintiöistä 

Johtokunnan esitys kaudelle: Odotetaan kolmiolaskenta tulokset. 

Päätös: 2 metsoa ja 2 Teertä/kausi  ja talvipyyntiin 2 mustaa metso/teeri kausi, 

riekko rauhoitetaan edelleen, pyitä voi ampua rajoituksetta. 

Jänis ja sorsalinnut rajoituksetta, hanhia saa vain 1kpl per kausi. 

 

8.  Päätetään jäsenten ja heidän vieraidensa metsästyksestä 

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

Keskustelua hirvenpyyntiin ulkopuolisille myytävistä vierasluvista kuten Pyhä-Saukon 

erällä Liite 1. 

Päätös: Karhun pyynti vain jäsenillä, vieraslupia ei vielä oteta käyttöön. sekä 

mennään asetusten mukaisilla metsästys ajoilla. 

  

9.  Päätetään vieraslupamaksut 

Johtokunnan esitys: Kanalinnuille ei myydä vieraslupia. Vesilinnut ja jänis 10€/vrk 

35€vko 100€ kausi. Pienpedot ja haitalliset vieraslajit ovat maksuttomia + 

ulkopuolisille pyyntilupa kirjallisella luvalla, ulkopuolisille ei makseta tapporahaa. 



Päätös: Hyväksytään johtokunnan esitys. Vieraslupien myynti maksetaan suoraan 

seuran tilille sinne viestiksi nimi, mitä lupia ostanut ja kenen jäsenen kanssa metsälle 

ja kuitti mukaan metsälle. Johtokunnalta myös voi vierasluvat ostaa. 

  

10. Hyväksytään seuran uudet jäsenet.  

Johtokunnan esitys: Esitetään seuraavia koejäseniksi. Perustelut liite 2. 

Jonna Jokela, Kimmo Jokela,  Pyhäjärvi Mika, Juha Severikangas, Julius Kivelä, 

Pekkala Jani ja Noora, sekä Pekkala Leevi ja Eetu. Jäsenyyden peruste muuttuu 

Pelkonen Henrillä, Ari-Pekka Kostamo sekä Kostamo Taisto.  

Päätös: esitetään edelle mainitut koejäseneksi, sekä  Pelkonen Henri,Ari-Pekka 

Kostamo ja Kostamo Taisto ja Alaloukusa Teuvo maksaviksi jäseniksi suoraan. 

 

11. Päätetään hirvikokouksen ajankohta. 

Johtokunnan esitys: kesäkokouksen jälkeen. Päätös: kesäkokouksen jälkeen. 

 

12. Hirven hoito- ja verotussuunnitelma 

Päätös: Otetaan käyttöön vuonna 2021, otetaan huomioon jäävänkannan arviossa myös 

luken ja riistahoitoyhdistyksen kannan arvio. 

 

13. Metsästysoikeuden vuokrasopimuksien teko metsästysoikeuden edelleen vuokraajilta. 

Asianajajalta on lausunto, seuran säännöissä ei ole ristiriitaa asiasta. Päätös: Johtokunta 

valmistelee seuraavaan vuosikokoukseen asiaa. 

 

14. Muut asiat. 

  

● Muistutus: Yhteismetsältä vuokratuilta mailta voi metsästää hirven ja karhun 

lisäksi nyt myös pienriistaa. Vuokra-alueet ovat samat kuin aikaisemmin. 

● Maanomistajien hirvenlihapusseja jaetaan jatkossa tasapuolisemmin ja 

loogisemmin 

● Keskustelua sääntömuutos asioista jäsenoikeuksien tiimoilta. Miten saisimme 

jäseniä jatkossakin mukaan. Onko tarvetta laajentaa jäsenoikeus pohjaa? 

-valmistellaan johtokunnassa. 

● Kämpän vuokraaminen /käyttö seuran jäseniltä. -Ilmoitus kämppä isännälle ja 

emännälle kämpän käytöstä, sekä kun käyttää aggregaattia niin omat 

polttoöljyt mukaan. Ei peritä vuokraa kämpän käytöstä. 

● Muistutetaan jäseniä yhteystietojen ja vuokrasopimusten ajan tasalla 

pitämisessä. -Johtokunta selvittää jonkin valmiin jäsenrekisteri ohjelman 

käyttöönottoa. 

● Seuran rahatilanne katsaus 

● Jäsenmaksujen maksamiset! 

● Peijaiset (Korona aika) miten toimitaan? -Jos peijaisia ei pidetä, lihat jaetaan 

maan omistajille. Johtokunta tekee päätöksen peijaisista. 



 

13. Kokouksen päättäminen. Päätetään kokous klo.17.25 

 

 

Puheenjohtaja:                                                                  Sihteeri:  

_____________________________________ ________________________________ 

  

Pöytäkirjantarkastaja:                                                      Pöytäkirjantarkastaja:  

_____________________________________ ________________________________  


