
KELLON METSÄSTYSSEURA RY
KESÄKOKOUS

Aika: 7.07.2011 klo 18.00 – 21:00
Paikka: Kalimen ampumarata
Läsnä: 58 seuran jäsentä

§ 1  KOKOUKSEN AVAUS
Juha Soralahti avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.  

§ 2 KOKOUKSEN  PUHEENJOHTAJAN , SIHTEERIN , KAHDEN PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Soralahti ja sihteeriksi Tapio Pikkuhookana.

                      Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Osmo Hietala ja Raimo Korvala.

§ 3  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla, ilmoitus Rantapohjassa       

                      30.6.2011. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

§ 4  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestyksesi hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista.

§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta käytti lyhyen puheenvuoron. Suomen riistahallinto uudistui maaliskuun 
alussa ja on tullut uusi aselaki. Annetaan tietoa myöhemmin.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Juha Soralahti esitti katsauksen alkuvuoden toiminnasta ja tapahtumista. Johtokunta oli 
käynnistänyt ampumaradan muutostöiden suunnittelun Talvikokouksen päätöksen 
mukaisesti. Maanomistajat päättävät 7.6.11 irtisanoa Kellon metsästysseuralle 
vuokraamiaan maa-alueita, irtisanottuja maita oli n 6000 hehtaaria. Maanomistajien 
vaatimuksena on ruutiaseella tapahtuvan ammunnan loppuminen Kalimen 
ampumaradalla ja ammunnan siirtäminen Vareputaalle.  Johtokunta päätti 7.6.2011 
lopettaa alkaneet muutostyöt ja että Kalimen radan lopullisen kohtalon päättää 
kesäkokous 7.7.2011. 
KMS:n sihteeri Timo Männistö erosi johtokunnasta 15.6.2011 alkaen. Timo Männistö
toimi seuran sihteerinä 2006 – 14.6.2011. Kiitokset Timolle.
KMS:n puheenjohtaja Matti Roivainen erosi puheenjohtajuudesta 1.7.2011 alkaen.
Matti Roivainen toimi seuran sihteerinä 2002 – 2003 ja puheenjohtajana 2003 –
30.6.2011. Juha Soralahti esitti kiitokset Matille pitkästä ja hyvin hoidetusta työstä 
seuran hyväksi.

§ 7                 VALITAAN  SEURAN PUHEENJOHTAJA
                      Esitettiin Juha Soralahtea. Juha käytti puheenvuoron ja esitti ajatuksiaan metsästysseuran 

toiminnasta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Soralahti.

§ 8                 VALITAAN  SEURAN SIHTEERI.
                      Esitettiin Simo Similää. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Simo Similä.

§ 9                 PÄÄTETÄÄN AMPUMARADAN MUUTOSTÖISTÄ
Juha Soralahti kävi puheenvuorossaan läpi ampumaradan tilanteen. Sakari Hietala esitteli 
muistion neuvottelusta maanomistajien ja Kellon metsästysseuran edustajien välillä. 

                      Liite. Ampumaradan kohtalosta käytiin vilkasta keskustelua ja päätettiin äänestää



                      muistion esityksen mukaisesti:

                      VAIHTOEHTO 1
                         Jatketaan voimassa olevan toimintasuunnitelman mukaan rakentamista
                         ampumatoimintaa silmälläpitäen.
                      VAIHTOEHTO 2
                         Ruutiaseella tapahtuvasta ampumatoiminnasta luovutaan KMS:n ampumaradalla.
                         Vastaavasti maanomistajat solmivat uudelleen tai peruuttavat kokonaisuudessaan
                         tapahtuneet metsästysoikeuden irtisanomiset.

                       ÄÄNESTYKSEN TULOS:  VAIHTOEHTO 1 sai ääniä  11 kpl
                                                                     VAIHTOEHTO 2 sai ääniä  47 kpl

                       Ruutiaseella ammunta loppuu KMS:n ampumaradalla. Toimintaa jatketaan ja 
                       kehitetään muilta osin.   

§ 10               PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT  JA  -ALUEET SEKÄ
                      KIINTIÖT 

Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti. Liite 2.
                      Liite 2 kohta 8. Esitettiin Isoniemen rauhoitusalueen muuttamista, Alue rajoittuisi
                     Annalan kankaalta Virpiniemeen menevään uuteen tiehen. Alueella on paljon Kunnan 
                     maita, joilla on metsästys kielletty turvallisuussyistä. Esitys ei saanut riittävää kannatusta.
                   
§ 11               VIERASPUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT

Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti.
                      Liite 2. kohta 9. Esitettiin, että kaikki jäsenet voisivat lunastaa vieraslupia. Tämä sai
                      kannatusta 24 ääntä. Tästä ei voida tehdä päätöstä, koska ei ollut mainintaa 

kesäkokousilmoituksessa. Tutkitaan ja tehdään päätös talvikokouksessa.
                
§ 12               HIRVEN METSÄSTYS

Hyväksyttiin liitteen 2 kohta 10 mukaisesti. Esitettiin, ettei seuran merkkiä tarvitse 
                      ampua tänä vuonna. Esitystä ei kannatettu. Hyvä ampumataito on metsästäjälle tärkeä, 

eikä taitoa opita, jos ei harjoitella. Kysymys on myös turvallisuudesta.
                      
§ 13               KAURIIN METSÄSTYS

Hyväksyttiin liitteen 2 kohta 11, seuraavalla muutoksella. Kauriin kevätpyynti on 
kielletty.

§ 14               KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEURAN 
ALUEELLA, AJAT, ALUEET JA HINTA. 
Hyväksyttiin kaikki koemaastoanomukset, ei maksua.

                      Toivo Kangas anoo koulutuslupaa beaglen kanssa jäniksen ajattamiseen.
                      Koulutuslupa hyväksyttiin Isoniemen rauhoitusalueelle, hinta 35 €.

§ 15               HUOMIONOSOITUKSET
Muistettiin seuraavia henkilöitä merkkipäivän johdosta:  Sakari Hietala  50 V,

                      Seppo Helin  60 V  ja  Jouko Karjalainen  80 V.

§ 16               MUUT ASIAT
Keskusteltiin koirakurista. Metsästyksenvalvojakurssi on tulossa lähiaikoina,

                      kaikki halukkaat ilmoittautuvat Juha Sorakankaalle. Tervetuloa.

§ 17               KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00 ja kiitti kokouksen osallistujia vilkkaasta ja 

rakentavasta keskustelusta



Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Soralahti                                          Tapio Pikkuhookana

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Osmo Hietala                                                           Raimo Korvala

pöytäkirjantarkastaja                      pöytäkirjantarkastaja



Muistio neuvottelusta maanomistajien ja Kellon 
metsästysseuran välillä (KMS)

Aika ja paikka: 4.7.2011 klo 17- 19:30 ravintola Navetan neuvottelutilat, Haukipudas

Läsnä
maanomistajien edustajina: Jani Alakangas, Pekka Meriläinen, Osmo Annala
KMS:n edustajina: Juha Soralahti, Tapio Pikkuhookana, Sakari Hietala, Markku Annala

Taustaa

Maanomistajat ovat irtisanoneet metsästysseuralle vuokraamiaan maita arviolta noin 6000 hehtaaria 
KMS:n ampumaratahankkeen vuoksi.

Jani Alakangas esitteli muutokset kaavaluonnoksien 17.9.2010 ja 24.3.2011 välillä Kellon 
ampumaradan lähiympäristössä. Muutokset olivat maanomistajien kannalta merkittävimmät 
ampumaradan ja sen lähiympäristön maankäytön osalta. 24.3.2011 kaavassa olevan ampumaradan 
varoalue ei mahdollista  asuntorakentamista varoalueella ja kaavassa on asuntoalueiden varaukset 
muutettu työpaikka-alueiksi Kalimentien pohjoispuolella. Maanomistajien mukaan varoalue 
ylettyisi Pohjoiseen Haukiväylään saakka.

Jani Alakangas oli laatinut muistion tapahtumista edellisen 06.04.2009 maanomistajien kanssa 
käydyn neuvottelun ja joukkoirtisanomiseen johtaneiden tapahtumien välillä (liite).

Maanomistajien käsityksen mukaan KMS:n ja maanomistajien välillä on ollut yhteisymmärrys 
ruutiaseella tapahtuvan ampumatoiminnan siirtämiseksi toisaalle. Tämä oli tilanne ennen 
ympäristöluvan saantia, oli käsitys ettei lupaa saada.

Kellon ampumaradalle on myönnetty ympäristölupa ennakko-odotuksista poiketen syksyllä 2010.

KMS:n yleiskokous 2011 on hyväksynyt suunnitelman osana 2011 toimintasuunnitelmaa 
ampumaradan muutostöiden toteuttamiseksi yksimielisesti. Paikalla oli 55 seuran jäsentä, joista osa 
maanomistajajäseniä. Muutostöiden tarkoituksena on ollut ampumatoiminnan jatkaminen 
lupaehtojen mukaisesti.

Maanomistajat katsovat ampumatoiminnan haittaavaan maankäyttön pitkäjänteistä suunnittelua 
alueella ja aiheuttavan taloudellisia menetyksiä maanomistajille. Toisin sanoen ampumaradan 
suojavyöhykkeen sisään jäävien maiden taloudellinen arvo olisi korkeampi, mikäli kaavamerkintä 
EA muuttuisi joksikin toiseksi, esim. AP-t. Tällainen muutos ei ampumaradan toiminnan 
lakkaamisesta huolimatta ole lainkaan varma asia.

Todettiin että historiassa on tapahtunut monenmoisia käänteitä joissa olisi ollut toivomisen varaa. 
Todettiin myös että vielä on kuitenkin mahdollista päästä molempia osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun ampumaradan alueen käytöstä. Todettiin myös että ampumatoiminta on yksi 
metsästysseuran perustoiminnoista. Vareputaalla käyttäjiä on kolmen saeuran verran eli n.2000 
henkeä. Riittääkö Kellon metsästysseuran 550 jäsenelle tiistai ja torstai?



Neuvottelun kulku ja tulos

Maanomistajien näkemyksen mukaan alueella nyt suunniteltua ampumatoiminnan jatkaminen ei 
tule kysymykseen. Ruutiaseella tapahtuvan ampumatoiminnan lopettaminen KMS ampumaradan 
alueella on ehdoton edellytys sopimukseen pääsemiseksi. 

Sisätiloihin rakennettava ruutiaseella tapahtuva ampumarata ei myöskäään tule kysymykseen, koska 
sen vaikutus kaavaan tai varoalueisiin ei ole nevotteluhetkellä tiedossa. 

Maanomistajien edustajien mukaan muuta kuin ruutiaseella tapahtuvaa ammuntaharrastusta 
tapahtuvaa harrastustoimintaa voidaan jatkaa alueella entiseen tapaan. Myöskään uutta suunniteltua 
harrastustoimintaa kuten jousiammuntaa, ilma-ase ammuntaa, laserammuntaa, kenneltoiminta, 
koulutus ja virkkistystoiminta on KMS:n asia eivätkä maanomistajat koe niitä ongelmalliseksi. 

KMS:n edustajien mukaan KMS:n yleiskokoukun on velvoittanut ampumaradan rakentamisen 
ampumatoiminnan aloittamiseksi. Jotta hankkeesta voidaan luopua tai että sitä jatketaan, tarvitaan 
uusi päätös jäsenistöltä. Päätös voidaan tehdä aikaisintaan kesäkokouksessa 7.7

Maanomistajat eivät ole myöskkään halukkaita osallistumaan ampumaradan muutostöistä KMS:lle 
jo koituneiden kustannusten kompensointiin saatikka tukemaan taloudellisesti millään osuudella 
KMS:aa aluuen muissa kehityshankkeissa. Maanomistjien neuvottelijoiden mukaan voimassa 
olevasta ympäristöluvasta ei tarvitse luopua.  

Maanomistajien neuvottelijoiden mukaan kaikki nyt irtisanotut maavuokrasopimukset solmitaan 
uudelleen tai vaihtoehtoisesti irtuisanomiset perutaan, mikäli KMS:n ampumaradalla suunnitellusta 
ruutiaseella tapahtuvasta ampumatoiminnasta luovutaan. Vuokrasopimusten uusimisen tai 
peruuttamisen organisoivat maanomistajien edustajat.

Todettiin myös, että mikäli maanomistajajäsen ei vuokraa hallitsemiaan alueita kaikelle riistalle, 
niin hänen ei tulisi myöskään metsästää rajoittamaansa riistaa muualla seuran alueella. Tämä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi kirjaamalla rajoitus vuokrasopimuksen ehtoihin.

Todettiin yhteisesti että tiemaksut määräytyisivat tulevaisuudessaät oikeudenmukaisuuden 
periaatteella jyvitettyjen osuuksien mukaan. 

Todettiin myös, että kiistanalaiset asiat hoidetaan vastaisuudessa seuran sääntöjen ja 
yhdistystoimintaa koskevan lain mukaan: asiat tuodaan johtokunnan käsiteltävikiksi ja tarvittaessa 
ratkaistaan KMS päättävissä kokouksissa.

Yllä olevan perusteella KMS:n neuvottelijat esittää seuran kesäkokouksessa 7.7 päätettäväksi 
ampumaradan käytöstä suljetulla lippuäänestyksellä seuraavin vaihtoehdoin

1) Jatketaan voimassa olevan toimintasuunnitelman mukaan radan rakentamista 
ampumatoimintaa silmällä pitäen. 

2) Ruutiaseella tapahtuvasta ampumatoiminnasta luovutaan KMS:n ampumaradalla. 
Vastaavasti maanomistajat solmivat uudelleen tai peruuttavat kokonaisuudessaan 
tapahtuneet metsästysoikeuden irtisanomiset.



Haukiputaalla 4.7.2011

Maanomistajien neuvottelijat: Jani Alakangas, Pekka Meriläinen, Osmo Annala 
KMS:n neuvottelijat: Juha Soralahti, Tapio Pikkuhookana, Sakari Hietala, Markku Annala



LIITE 2

Metsästysajat, -alueet  sekä rajoitukset metsästyskaudella 2011-2012

1. Vesilinnut; metsästys asetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä.

2. Sepelkyyhky; metsästys asetuksen mukaisesti, ei kiintiötä.

3. Metsäkanalinnut; Teeri, metso ja pyy metsästysaika asetuksen mukaisesti. Kiintiö 5 kpl teeriä 
tai 4 kpl teeriä ja 1 kpl metso/metsästäjä/kausi. Pyytä voi pyytää vapaasti. Teeren pyynti sallittu 
merenranta-alueella 10.9.2011 – 23.9.2011. Metsästys sallittu vanhan nelostien itäpuolella ja 
saarissa . Koppelo ja riekko rauhoitettu.

 
4. Peltolinnut; fasaani ja peltopyy. Metsästys kielletty.

5. Jänis; metsästys asetuksen mukaisesti. Metsäjänis 5 kpl/kausi/metsästäjä, 1 
kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Rytisuontien 
länsipuolella pyynti sallittu vain marraskuussa. 

 
6. Kettu; metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2012 alkaen. Ketun 

ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran 
alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Supi, 
pyynti kuten kettu.

7. Pienpetopyynti; Metsästys asetuksen mukaisesti. Loukkupyynti sallittu rauhoitusalueella.

8. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty 
turvallisuussyistä merenranta-alueella, kotilohkossa ja saarissa. Rajoitukset eivät koske 
hirvieläinmetsästystä.
Isoniemen alue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, 
idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen oikealle kohti seurojen välistä 
rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä Kalimenoja Takkurannantiehen 
asti sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta 
metsästykseltä.

9. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia Kellon R-kioskilta 
seuraavasti: vesilinnuille 20.08.-26.08.2011  ja 5.-11.09.2011 sekä jänikselle ja ketulle 5.-
11.09.2011 ja 28.11.-4.12.2011, luvan hinta 35 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä. 
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan 
vieraslupia 6 kpl metsästyskaudessa jäniksen, ketun, vesilintujen ja sepelkyyhkyn 
metsästykseen, luvan hinta 8 €/päivä. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa 
metsästyksessä. Riistanhoitoharjoittelijat ja koejäsenet voivat myös lunastaa metsästyslupia 
6 kpl metsästyskaudessa, hinta 8 €/päivä. Kiintiöt metsästyslupien ostajilla on samat kuin 
seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina 
seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

10. Hirvenmetsästys; hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava syyskuun toisen viikon 
tiistaihin ( 06.09.2011 ) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion 
riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen 
suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät, joilla ei ole seuruetta 
tiedossa, ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat 



samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita 
vastaan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. 
Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri saman 
viikon torstaina 08.09.2011, johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. 
Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. 
Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan  siitä, että havaintokortti täytetään täydellisenä 
jokaiselta metsästyspäivältä kunkin hirviporukan osalta, sekä että kaatoilmoitus täytetään 
metsästyksen päätyttyä täydellisenä. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet 
osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven 
haukuttaminen kielletty 19- 23.09.2011 kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa lauantaina 
24.09.2011.

11. Kauriin metsästys
Metsästys  asetuksen  mukaisesti. Kauriin kevätpyyni on kielletty. Kauriin metsästykseen 
osallistuvien tulee ilmoittautua Janne Ahoselle 15.8.2011 mennessä. Kauriin metsästyksessä 
kaikki Kellon metsästysseuran jäsenet noudattavat seuraavia valikoivan metsästyksen 
pelisääntöjä. Kauriin ruokintapaikoilla ampuminen on kielletty.  Metsästettävien kauriiden 
määrä on enintään14, käsittäen enintään 7 aikuista ja enintään 7 vasaa. Porukkapyynnissä on 
luotiaseen käyttö sallittu vain peltopyynnissä. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä 
hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin sallittu haulikoko on 4,5 
mm ja ampumamatka 25 m. Kaatolupamaksu on 25 € /aikuinen ja 15 € /vasa. Joka vasajahdissa 
ampuu aikuisen kauriin, maksaa seuralle aikuisen pyyntilupamaksun kaksinkertaisena. 
Mahdolliset peltovuorot sovitaan syksyllä. Johtokunta voi tarvittaessa keskeyttää metsästyksen.


