
KESÄKOKOUS Aika: 20.07.2017  klo 18…19.10
Paikka: Kalimen maja
Läsnä: Yhteensä  44  osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo 

§ 1  KOKOUKSEN AVAUS 
Matti Roivainen avasi kokouksen ja totesi runsaan osallistujamäärän.

§ 2  KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN KAHDEN 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN 
VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi Tapio Kivari sekä 
pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Mäkelä ja Seppo 
Tikkala. 

§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se voitiin todeta   
päätösvaltaiseksi.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen esityslistaksi.

§ 5 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi katsauksessaan mm, 
- että metsästyslakiin ml. hirvenmetsästykseen on tullut merkittäviä muutoksia. 
Metsästäjä- lehdessä on muutoksista hyvä yhteenveto
- että metsäkanalintujen metsästysajat tullaan kertomaan riistakeskuksen toimesta vasta
8. syyskuuta.
- että KMS on saanut 84 hirven pyyntilupaa
- että JMS:n kanssa pyritään neuvottelemaan rajasopimus metsästyskauden jälkeen  

§ 6 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ 
KIINTIÖT
Hyväksyttiin metsästysjärjestelyt johtokunnan esityksen pohjalta. Kokouksen tekemät 
pienet tarkennukset on huomioitu tämän pöytäkirjan liitteessä 1: kohdissa 3, 5 ja 10.

§ 7 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
Hyväksyttiin kokouksessa tarkennettu muotoilu, joka on luettavissa liitteessä 1: 
kohdassa  10.

§ 9 HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 11. 

§10 KAURIINMETSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 12.



§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEURAN 
ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset koirien koulutusluvat veloituksetta muutoin paitsi 
Oulun Seudun Pystykorvakerholta veloitetaan koulutuksesta 10 €/maasto/krt.

§ 12 MUUT ASIAT
Hannu Orava valitti, että Sydänmaalla porot haittaavat merkittävästi hirvenmetsästystä
Esko Mäkelä kysyi mahdollisuudesta saada seuralta siemeniä vesilintujen ruokintaan 
kesäaikana.
Mikko Rautio esitti, että haittalinnuista voisi saada pisteitä pienpetokilpailussa

§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.10  

Liitteet: -     Liite 1, Metsästysajat, - alueet ja rajoitukset
- Liite 2,  Koulutusluvat kaudelle 2017- 2018
- Liite 3, Kokouksen osanottajaluettelo 

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________ ___________________________
Puheenjohtaja , Matti Roivainen Sihteeri, Tapio Kivari

Olemme todenneet pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksentekoa:

________________________ ___________________________
Esko Mäkelä Seppo Tikkala



LIITE 1

Metsästysjärjestelyt kaudella 2017-2018, esitys

1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Ei kiintiöitä.

2. Sepelkyyhky: Metsästys alkaa Haukiputaantien itäpuolella 10.8. ja muualla 20.08.2017, ei 
kiintiötä

3. Metsäkanalinnut: Teeren ja pyyn metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metso, koppelo ja riekko 
rauhoitettu. Kiintiöt päätetään seurojen yhteiskokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten ja 
RKTL:n suosituksen perusteella. Johtokunta käsittelee kiintiöitä vielä 8.9.2017 jälkeen 
Riistakeskuksen tiedotuksen jälkeen.

 
4. Peltolinnut: Fasaani ja peltopyy; metsästys on kielletty.

5. Jänis: Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 5 kpl/kausi/metsästäjä, 1 
kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Rauhoitusalue kaudelle 
2017-2018 on Kotilohkon hirvialue 2. Alue on merkitty KMS:n kotisivuilla.

 
6. Kettu, supi ja näätä: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2018 

alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen
seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan 
jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS:n naapuriseurojen kanssa. Supi ja näätä; pyynti kuten 
kettu. 

7. Pienpetopyynti: Sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.

8. Hylkeenpyynti: Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien 
mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa, ei 
kuitenkaan kaupalliseen jahtiin. 

9. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty 
turvallisuussyistä merenranta-alueella ja  kotilohkossa poisluettuna ketun pyyntiä, jossa rautatien 
itäpuolella ja saarissa voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin.   
Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä.
Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, 
idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta 
oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain 
koirien kouluttaminen.
Kellontien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja sekä Virpiniementien 
eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty.

10. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netissä KMS:n 
kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2016  ja 03.-09.09.2017 sekä jänikselle ja ketulle 
03.-09.09.2017 ja 26.11.-02.12.2017, luvan hinta 50 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran 
jäsenillä. 
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan 
vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan 



hinta 10 €/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa
metsästyksessä. 
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 
10 €/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajilla ovat samat kuin seuran jäsenillä. 
Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen 
mukana oloa metsästyksessä.

11. Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin (05.09.2017)  
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 on torstaina 07.09.2017, johon 
mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien 
papereista on tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että 
kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista.fi -palveluun annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua 
hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan 
hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven haukuttaminen kielletty koko
seuran alueella 7- 13.10. 2017. Peltopyynti omalla hirvijaoston kokouksessa nimetyllä 
riistapellolla alkaa 30.9 2017 ja varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 14.10 2017. 

12. Kauriinmetsästys 
Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseuran jäsenet noudattavat valikoivan 
metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. Rauhoitusalue on 4-tien 
itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois-eteläsuunnassanoin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin 
1,2 km. Tarkempi rajaus kartalla. Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti muutoin paitsi, että 
pukin kevätpyyntiä ei sallita. Metsästykseen osallistumisesta peritään 25 euron suuruinen maksu 
talviruokintaa varten. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden 
määrä on 10 aikuista ja 15 vasaa. Pyynnin järjestämisestä tulee kesälehteen 
ilmoittautumispäivämäärä. Kauriinpyynnissä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. 
Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu 
haulikkoaseella. Suurin sallittu haulikoko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 m. Joka vasajahdissa 
ampuu aikuisen kauriin, maksaa seuralle aikuisen pyyntilupamaksun kaksinkertaisena. 
Mahdolliset peltovuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne niin vaatii, johtokunta voi keskeyttää 
metsästyksen.



LIITE 2

Kellon metsästysseura Ry

KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2017– 2018

15.08.2017 Oulun Kanakoirakerho
Marika Tanskanen
Vesityöpaikka, Alakyläntien varsi
Jtk: Myönnetään, maksutta

20.08.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Olli Korhosen muistohaukut
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

22.08.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

09.09.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Pikkutilkku-kisa
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

17.09.2017 Kenneljaosto
Tapio Pikkuhookana
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com
Yleinen jäniskoe
Jtk: Myönnetään, maksutta

22.09.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin[ät]gmail.com
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

23.09.2017 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry
Pekka Nykänen
p.0400 281209
Yhdistyksen mestaruuskisat
Jtk: Myönnetään, maksutta

23.09.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi 
Kerhonmestaruus
Jtk: Myönnetään, maksutta



30.09.2017 Kenneljaosto
Tapio Pikkuhookana
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com
Yleinen ketun ajokoe
Jtk: Myönnetään, maksutta

07.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Piirinmestaruus
Jtk: Myönnetään, maksutta

20.10.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

04.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Noviisikoe
Jtk: Myönnetään, maksutta

19.11.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Päiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto  

03.12.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

17.12.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Jtk: Myönnetään, maksutta

06.01.2018 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Päiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

27.01.2018 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Yleinen koe
Jtk: Myönnetään, maksutta


