
KIESILÄN ERÄ ry      Pöytäkirja  

Suomenniemi 

KESÄKOKOUS 

 

Aika:7.8.2011, klo 15.00 

Paikka:Tarmo Lähikauppa, Kauriansalmi 

Läsnä liitteessä 1 mainitut 19 jäsentä + Antti Saalasti 

 

1) Kokouksen avaus 

Heikki Kiesilä avasi kokouksen 

 

2) Kokouksen puheenjohtajan ja kokouksen sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kiesilä ja sihteeriksi Henri Björn 

 

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

 

4) Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo ja Tuula Saalasti 

 

5) Hirvenmetsästys 

Kaatolupia on kymmenelle (10) aikuiselle ja kahdeksalle (8) vasalle.  

Lisäksi Suomenniemelle 4 ratahirveä, joista yksi Kiesilän Erälle. 

Metsästyksen johtajaksi valittiin Hannu Kokkonen ja varajohtajiksi Reino Kiesilä, Sauli 

Björn, Raimo Laamo, Timo Saalasti ja Henri Björn. 

Hirvijahdin osallistumismaksuksi vahvistettiin 70 euroa/metsästäjä.  

Jahtimaksu tilille FI98 5415 0020 0406 38, viite:201197, eräpäivä 22.9.2011, 

Jahtiin ilmoittautuminen viimeistään 24.9.2011, klo 8.00, jolloin hirvijahti alkaa 

metsästysmajan kunnostamisella, Omat eväät, ei ole talkoopäivä! Varsinaisen hirvijahdin 

aloitus päätetään 24.9. osallistujien kesken. Maanvuokraajille myydään enintään noin 1-3 kg 

paketteja. Ilmoitetaan Länsi-Saimaan Sanomissa peijaisilmoituksessa. 

 

6) Metsästyskortin esittäminen: 

Vuosikokouksen 2011 päätös: ”Metsästyskortti ja kuitti suoritetusta maksusta on esitettävä 

ennen metsästyksen aloitusta kesäkokouksessa jollekin johtokunnan jäsenelle” 

Muutetaan  seuraavasti: 

”Tosite suoritetusta riistanhoitomaksusta on esitettävä kesäkokouksessa tai viimeistään ennen 

metsästyksen aloitusta jollekin johtokunnan jäsenelle. Tositteen suoritetusta maksusta voi 

lähettää myös esim. sähköpostilla osoitteeseen heikki.kiesila@gmail.com” 

 

7) Metson ja teeren metsästys 

Metsoa ei metsästetä ja teeren saalismäärä 2 teeri/metsästäjä. 

 

8) Jäniksen metsästys 

Jäniksiä metsästetään kohtuullisesti, ja että erityistä huomiota on kiinnitettävä hyviin 

metsästystapoihin sekä myös käytöstapoihin. Roskat ym. siivottava! 

 

9) Vierasmetsästys  

Vieraan jahtipäivät rajoitetaan neljään jahtipäivään/vieras. Vieraslupamaksu on 5 euroa/päivä, 

isäntä aina mukana. Vieraslupamaksu on maksettava myös pienpetopyynnistä. 

Maksulomakkeelle on aina merkittävä maksajaksi isäntä ja tiedonantokenttään vierailijan 

nimi. Vierailijan saalis luetaan aina isännän kiintiöön. Tili: FI98 5415 0020 0406 38  



 

10) Suurpetojahti 

Suurpetojahtiin ilmoittautuneille tiedotetaan mahdollisesta jahdista erikseen. 

 

11) Pienpetojahti 

Pienpetojahdin saalisilmoitukset tehdään entiseen tapaan. 

Saalislomakkeet palautetaan Heikki Kiesilälle tai seuran sihteerille Reino Kiesilälle. 

Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse seuran puheenjohtajalle Heikki Kiesilälle. 

 

12) Uusien jäsenten valinta 

Markus Syrjäläinen valittiin vuosijäseneksi. 

 

13) Muut asiat 

Riistakolmiolaskenta on 13.8.2011, klo 8.00, kokoontuminen Olli Kiesilän pajalla. 

Haukkukokeet: Annetaan lupia entiseen malliin lintu- ja hirvikoehaukkuihin. 

Metsästysrajoitukset, alueet: Puheenjohtajalta saa pyydettäessä metsästysaluekarttoja, joihin 

on merkittynä kielletyt alueet. 

Sorsalintujen metsästykseen ei Erän jäsenyys oikeuta. 

Seuran alueen karttoja myytävänä hintaan 41 euroa.  

 

14) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30 

 

Kokouksen puolesta: 

 

 

___________________  ________________ 

Heikki Kiesilä, puh.joht.   Henri Björn, sihteeri 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan, ja todenneet sen laadituksi kokouksen kulun ja tehtyjen 

päätösten mukaisesti. 

 

 

___________________  _________________ 

Tuula Saalasti    Timo Saalasti 

Liite 1, osanottajat 


