
OJA- JA YLIVIESKANKYLÄN Pöytäkirja
METSÄSTYSYHDISTYS R.Y. 09.08.2022

                                                                                                       
OJA- JA YLIVIESKANKYLÄN METSÄSTYSYHDISTYS R.Y:n  KESÄKOKOUS

Paikka Kuovilan maja.

Aika 9.8.2022 klo 18.00 –  18.54

Läsnä Luettelon mukaan 18  jäsentä.

1§
Kokouksen Puheenjohtajan valinta

Valittiin Veli-Matti Vierimaa   

2§
Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Jussi Rautio

3§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on ilmoitettu seuran kotisivuilla. 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4§
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijain valinta

Valitaan kaksi henkilöä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
Valittiin Seppo Honkala ja Pekka Savela.

5§
Kokouksen asialista    Rauhoitusalueet

Riistakiintiöt
Pyynnin rajoitus
Metsästysajat
Teräshaulien käyttö
Kausikorttien myynti
Koemaastot
Saalistilastot
Riistakolmiolaskenta

                                       Muut asiat



Rauhoitusalueet           Kuusikon alue rauhoitetaan pienriistan pyynniltä, ei koske tuhoeläimiä.
Johtokunta voi myöntää poikkeustapauksissa oikeuden metsästää 
kuusikon alueella.
Vesilintujen pyynnissä Ouluntien sillan ja Nivahäivälän välinen alue 
Kalajoessa on rauhoitettu. Niemelänkyläntien ja joen välinen alue 
rauhoitetaan 20.8 asti (kyyhkyt ja varis).

Suositellaan metsästyksessä vähintään 300 metrin etäisyyttä taloihin.

7§
Riistakiintiöt Jänikselle ei rajoituksia.

Metsäkanalintujen kiintiöksi päätettiin 3 teertä ja yksi uros metso.

Pyylle ei rajoituksia.

koppelo, peltopyy ja fasaani ovat rauhoitettuja.

Metsäkauriin kiintiö 4 aikuista ja 4 vasaa.

Sallitaan kevätpukin metsästys mikäli kiintiötä on.

Johtokunnalle myönnetään oikeus muuttaa kauriskiintiötä kauden 
edetessä.

8§
Pyynnin rajoitus Metsäkanalintujen pyynti pelloilta kielletään. 23-06 välisenä aikana 

tapahtuvassa metsästyksessä on etäisyyden oltava vähintään 500m
lähimpään asutukseen, tai metsästäjä on velvollinen hankkimaan  
suostumuksen metsästystapahtumalle.
Kehotetaan noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta tuulivoima 
alueilla. Informoidaan jäseniä nettisivuilla.

9§
Metsästysajat Noudatetaan valtion myöntämiä metsästysaikoja.

Koirien kouluttaminen sallitaan.

10§
Teräshaulien käyttö Terähaulien käyttö sallitaan jokivarressa. Suositellaan 

huopavälitulpallisten patruunoiden käyttöä
peltojen läheisyydessä.

11§
Kausikorttien myynti Myydään 80 €/kausi kyyhkyjen, vesilintujen, jäniksen pyyntiin, 

harkinnan mukaan.
  



Päiväkortteja 10 €/päivä, jolla on lupa metsästää jäsenen mukana 
seuran riistakiintiön mukaisia riistaeläimiä, saalis vähennetään isännän 
riistakiintiöstä. Poislukien kauris joka on vain jäsenille. Pienpetojen ja 
haittalintujen metsästykseen voi osallistua veloituksetta isännän 
mukana.

Kortteja myyvät , Jussi Rautio ja Veli-Matti Vierimaa.

12§
Koemaastot          Luovutetaan koemaastoja koirakokeita varten.

Puheenjohtaja yhteyshenkilönä luovuttaa koemaastoja sovittaessa.

13§
Tuhoeläinpyynti  

14§
Saalistilastot       
.

   
15§ 
Riistakolmiolaskenta  Riistakolmiolaskenta suoritettiin 29.7. Laskennassa havaittiin  20 

teertä,  1 metsoa , 4 pyytä ja 3 metsäjänistä.

16§
Karhunmetsästys Karhunmetsästyksessä ollaan mukana yhteisluvassa. 

Pyynninjohtajana Tarmo Pääkkö, varalla Arttu Kulmala.
Käytiin läpi karhunmetsästyksen säännöt. 

17§
Muut asiat Muistutus pelloille ajamisesta autolla ja hylsyjen jätöstä 

pelloile/maastoon, liittymiä ei saa tukkia. 

Oja- ja Ylivieskankylän Metsästysyhdistys on hakemassa ilveksen 
pyyntilupia koko Ylivieskan alueelle x kpl. Ilves isäntänä Kari Jylhä, 
Varalla Veli-Matti Vierimaa.

                                      



Kauris yhteyshenkilöksi valittiin  Sami Seppällä. Peura päälliköksi 
valittiin Sami Seppälä.
Kauriinmetsästykseen osallistuvat ilmoittautuvat syyskuun loppuun 
mennessä vastaavalle. Peuranmetsästykseen osallistuvat 
ilmoittautuvat päällikölle.
Keskusteltiin VAPEPA palvelun tukemisesta.

18§
Pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54
Puheenjohtaja ja sihteeri hyväksyvät pöytäkirjan allekirjoituksillaan.

Puheenjohtaja ____________________
Veli-Matti Vierimaa

Sihteeri ____________________
Jussi Rautio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

                                                                                    
Pekka Savela Seppo Honkala


