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24.01.2019 klo 18.00
Kalimen maja
Seuran jäsenet, paikalla 31 jäsentä. (liite).

ESITYSLISTA
§1

KOKOUKSEN AVAUS
VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Kokouksen valinnat;
- Puheenjohtajaksi, Matti Roivainen
- Sihteeriksi, Pertti Similä
- Pöytäkirjan tarkkaajaksi, Raimo Tammi ja Lasse Takkula
- Ääntenlaskijaksi, Raimo Tammi ja Lasse Takkula
Kokouksen aluksi Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n Keijo Ahokangas luovutti
Kellonmetsästysseuran Kenneljaostolle myönnetyn Tuuliviirin tunnustuksena
kenneltoimintaan liittyvästä pitkäaikaisesta hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä.
§2

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi, ilmoitus seuransivulla ja Rantapohja
lehdessä 15.01.2019. liite.1
§3

HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
§4

ESITETÄÄN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS,
TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA JA PÄÄTETÄÄN
TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA.

Kokous käsitteli ja hyväksy;
- Toimintakertomuksen muutoksella, että kohdasta 3. Metsästys
poistetaan pyyntiä koskevasta kohdasta Metso ei ollut rauhoitettu. liite 2
- Tilinpäätös. liite 3
- Luettiin Arto Hakalan Toiminnantarkastuskertomus, jossa lausuntona
esitettiin, että tilinpäätös voidaan vahvistaa, sekä myöntää vastuuvapaus
johtokunnan jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta. liite 4
§5

PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ JOHTOKUNNALLE JA MUILLE
TILIVELVOLLISILLE

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle vuodelta 2018.
§6

TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Johtokunnan puheenjohtaja Matti Roivainen ilmoitti luopuvansa puheenjohtajan
pitkäaikaisesta 16- vuotta kestäneestä tehtävästä.
Kokous valitsi yksimielisesti uudeksi johtokunnan puheenjohtajaksi
Pertti Similän.

§7

TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuorossa ovat Reijo Arvola, Pekka Forss, Jarno Kiuttu, Sami Manninen ja
Hannu Paso.
Reijo Arvola on ilmoittanut kokoukselle, että hän luopuu johtokunnan
jäsenyydestä ja ei ole käytettävissä.
Kokous valitsi Johtokunnan jäseniksi uudelleen erovuorossa olleet Pekka
Forss, Jarno Kiuttu, Sami Manninen, Kyösti Manninen ja Hannu Paso.
Kokous valitsi uusiksi johtokunnan jäseniksi Riku Kipinä ja sihteeriksi Ari
Maukku.
§8

TOIMITETAAN TOIMINNANTARKASTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISEN
VARAMIEHENSÄ VAALI ALKANEELLE TOIMINTAVUODELLE

Kokous valitsi toiminnan tarkastajaksi Jouni Isohätälän ja varalle Mikko Halosen.
§9

VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA ALKANUTTA
TOIMINTAVUOTTA VARTEN, SEKÄ PÄÄTETÄÄN METSÄSTYSAMMUNNAN
HARJOITTELUSTA.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2019. liite 5
§ 10

PÄÄTETÄÄN SEURAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA.

Kokous hyväksyi Kellon Metsästysseura ry:n liittymis- ja jäsenmaksuksi 40€. /vuosi
§ 11

PÄÄTETÄÄN KANNATTAVIEN HENKILÖJÄSENTEN VUOTUISESTA JA
KERTAKAIKKISESTA KANNTTAJAJÄSENMAKSUSTA SEKÄ KANNATTAVIEN
YHTEISÖJÄSENTEN VUOTUISESTA JA KERTAKAIKKISESTA
KANNATTAJAJÄSENMAKSUSTA.

Kokous päätti KMS-seuran kannattajajäsenmaksuksi 100€/vuosi yksityishenkilö ja
200€/vuosi yhteisöt.
§ 12

VAHVISTETAAN ALKANEEN VUODEN TULO- JA MENOARVIO.

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen vuoden 2019 tulo- ja menoarvioksi. liite 6.
§ 13

NIMETÄÄN TARPEELLISET JAOSTOT

Kokous päätti pitää nykyiset jaostot.
§ 14

KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISET SEURAN JÄSENTEN VETOOMUKSET
EROTTAMISTAPAUKSISSA.

Kokoukselle ei ollut esityksiä.
§ 15

VALITAAN SEURAN EDUSTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEEN

Erovuorossa Timo Korkeasalo (Hannu Paso )
Kokous valitsi uudelleen Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa jatkamaan
Timo Korkesalon sekä varalle Hannu Pason.
HRY:n kokous 4.2.2019 klo 18.00 Kellon koulukeskus, valtakirjojen tarkistus klo 17.30
”Kokouksen suositus kaikki kokoukseen mukaan.”
§ 16

KÄSITELLÄÄN MUUT JOHTOKUNNAN TAI JÄSENTEN JOHTOKUNNALLE VÄHINTÄÄN
KOLME VIIKKOA ENNEN KOKOUSTA ESITTÄMÄT JA KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT
ASIAT

Kokoukselle ei ollut esityksiä.
§ 17

KESKUSTELLAAN MUISTA MAHDOLLISISTA ESILLE TULEVISTA ASIOISTA, JOISTA EI
KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ

Jouni Savilaakso; Hirvijahtiin osallistuvien henkilöiden kelpoisuus määritellään
voimassa olevan Hirvisäännön mukaan

§ 18

HUOMIONOSOITUKSET

.

- vuoden ampujaksi, valittiin Timo Korkeasalo
- vuoden riistanhoitajaksi, valittiin Tapio Karppinen
- vuoden metsästysseuralaiseksi, valittiin Seppo Helin
- jaetaan pienpetokilpailun palkinnot. Liite 7
- kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Matti Roivainen
Kokous hyväksyi yksimielisesti kaikki valinnat
Kenneljaoston vetäjä Seppo Helin kiitti ja muistiTapio Pikkuhookanaa vuodesta 2013
alkaen tehdystä pitkäaikaisesta työstä Kenneltoiminnan sihteerinä, jaoston omalla
huomionosoituksella.

§ 19

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:50

Pöytäkirjan vakuudeksi

…………………………

………………………….

Matti Roivainen
Puheenjohtaja

Pertti Similä
Sihteeri

………………………………
Lasse Takkula
Pöytäkirjantarkastaja

……………………………….
Raimo Tammi
Pöytäkirjantarkastaja

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
1. Yleistä
Toimintavuosi 2018 oli seuran 65: s. Toimintaa jatkettiin edelleen
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdistys hoiti omin
voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen,
jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon.
Huhtikuussa pidettiin pilkkikilpailut Kiviniemen rannassa. Sää suosi kilpailuja ja osallistujia
oli yhteensä 57 henkeä.
Huhti- toukokuun vaihteessa tapahtui seuran majalla murtoyritys ja myös murtautuminen.
Majasta vietiin jonkin verran omaisuutta. Tehtiin rikosilmoitukset ja vahinkoilmoitukset,
mutta tekijöitä ei ole saatu selville. Luonnollisesti näistä jäi kustannuksia seuralle.
Johtokunta päätti myöntää 500€ palkkion sille, jonka vihjeestä tekijä tai tekijät saataisiin
selville.
Kesäkokous pidettiin heinäkuussa. Erityisesti puhutti metsäkanalintujen tilanne. Päätettiin
rauhoittaa koppelo, riekko ja peltopyy.
Hirvenmetsästyksessä valmistelut oli tehty omana seurana. Hyväksyttiin lupien määräksi
60. Uutta hirven metsästyksessä on nyt, että haku tapahtui Omariista-palveluissa myös
pyyntialueen osalta.
Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt miltei samana. Uusia jäseniä
otettiin vuoden aikana seuraan 19 kpl. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 570. Jäsenmaksu
ja liittymismaksu olivat molemmat 40 euroa.
Kellon Metsästysseura ry:n työryhmä valmisteli ja toimitti kirjallisen kannanoton
ympäristöministeriölle ja metsähallitukselle toiminta-alueellemme suunniteluista
luonnonsuojelualueista sekä niiden vaikutuksesta metsästysharrastukseemme.
Kannanotto luovutettiin myös henkilökohtaisesti ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle
sekä Mirja Vehkaperälle, Marja-Leena Talvitielle ja tiedoksi Petteri Orpolle.
Pidettiin syyskuun loppupuolella koululiikuntakurssi Länsituulen koulun 8-luokkalaisille.
Osallistujia oli noin 30. Ohjelmassa oli riistainfo, ammuntaa ilmakiväärillä ja luontopolku.
Seuralla on tarkoitus hankkia laserammuntalaitteet tarvittavine tykötarpeineen.
Kokonaishinta on noin 20 000 euroa kaikkine tarpeineen. Anottiin opetusministeriöltä
avustusta 15 000 euroa. Opetusministeriö tekee päätöksen huhtikuun 2019 loppuun
mennessä.
2. Hallinto
Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kokoontui 12
kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Matti Roivainen, sihteerinä ja
varapuheenjohtajana toimi Pertti Similä, rahastonhoitajana Tapio Pikkuhookana,
riistanhoitojaoston vetäjänä Reijo Arvola avustajanaan Timo Korkeasalo, vuokrausjaoston
vetäjänä Kyösti Manninen, hirvijaoston vetäjänä Sami Manninen, valvontajaoston vetäjänä

Janne Ahonen, kiinteistöjaoston vetäjänä Pekka Forss, ampumajaoston vetäjänä Hannu
Paso ja tiedottajana Jarno Kiuttu.
3. Metsästys
Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyllä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen osalta teertä sai pyytää 2 kpl/kausi. Kuvilta pyynti oli kielletty ja
suositeltiin naaraslintujen säästämistä. Pyytä sai pyytää vapaasti ilman kiintiötä. Metso,
koppelo ja riekko olivat rauhoitettuja. Jäniksen metsästysaika oli asetuksen mukainen,
kiintiö 5 jänistä/kausi/metsästäjä. Rusakko ei kuulunut kiintiöön.
Kaikelta metsästykseltä oli rauhoitettu Isonniemen alue, Kellontien ja Takkurannantien
välinen alue etelässä rajana Kalimenoja sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen
tiehen asti oli rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti. Raitotien
eteläpuolella oli pienriistan metsästys kielletty.
Hirvenmetsästys toteutettiin itse haetulla luvalla. Kellon metsästysseuralle saatiin
yhteensä 60 pyyntilupaa. Saatiin kaadetuksi 31 aikuista ja 4 vasaa. Kaatoprosentiksi
saatiin 55 %.
Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä harventamaan
pienpetokantaa ja samalla mahdollistetaan riistakannoille suotuisemmat elinympäristöt.
4. Jaostojen toiminta
Ampumajaosto järjesti tiistaisin Vareputaalla ammuntoja, joihin kuuluivat myös seuran
omat merkkiammunnat hirvenmetsästykseen osallistujille. Jousiammunnan
merkkiammunnat järjestettiin Kalimen radalla.
Kalimen peltihallissa harjoiteltiin talvi- ja kevätkuukausina ilmakivääriammuntaa.
Vareputaalla järjestettiin seuran Mestaruusammunnat, osallistujia oli 12 henkilöä.
Valvontajaosto hoiti valvontaa pääasiassa metsästyksen yhteydessä.
Koirakurivalvontaa oli edellisvuosia enemmän.
Valvontajaosto hoiti myös syyskauden metsästäjä tutkintojen koulutukset sekä tentit.
Valvontajaosto järjesti myös Metsähallituksen pienpetojen poikkeuslupapyynnin.
Vuoden aikana tehtiin 4 tutkintapyyntöä poliisille. Käsittely näissä on vielä kesken.
Myös poliisia ja merivartioita yritettiin saada osallistumaan valvontaan, siinä kuitenkaan
onnistumatta.
Riistanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Riistan ruokinta hoidettiin
tutuille ruokintapaikoille. Riistakolmiolaskennat tehtiin aikataulun mukaisesti talvella ja
kesällä Sydänmaalla ja Kotilohkossa. Vesilintujen pari- ja poikuelaskennat suoritettiin
Ristisuolla, Hekkalanlahdella, ja Uikulajärvellä. Riistapelloille jaettiin siemenet ja
apulannat, yhteensä 15 pellolle. Kauriiden ruokintaan käytettiin kauriinpyyntimaksuna
kerättyä rahaa. Pilkkikilpailut pidettiin Kiviniemen rannassa, jossa oli ennätysmäärä
osallistujia. Jaosto kirjasi totuttuun tapaan pienpetokilpailun ilmoitukset.
Pienpetopyyntikilpailussa parhaan pistemäärän saavutti Hannu Paso.
KMS anoi yhteistyössä HMY:n ja JMS:n kanssa Ilveksen pyyntilupaa Haukiputaan
Riistahoitoyhdistyksen pyyntialueelle. Pyyntilupa myönnettiin yhdelle ilvekselle
24.10.2018. Lvansaajana on Kellon Metsästyseurasta Timo Korkeasalo. Pyyntiaika on
1.12.2018 – 28.2.2019.
Timo Korkeasalo ja Mikko Halonen koordinoivat jahdin yhteistyössä KMS:n, HMY:n ja

JMS:n kanssa.

Hirvijaosto
Vuosi 2018 oli erikoinen vuosi muuttuneiden lakien ja asetusten vuoksi. Hirvijahti vielä
jatkuu vuoden 2019 puolella kahden viikon ajan.
Hirvilupia haettiin Haukiputaan Rhy:n aluelle 150, jakaantuen siten että KMS haki 60
pyyntilupaa ja HMY ja JMS kumpikin erikseen 45 pyyntilupaa.
Jaoston yhteisellä päätöksellä jätettiin lupia pankkiin 18,3 %. Pyyntiin laitettiin 45
pyyntilupaa, joka käsitti 36 aikuista ja 18 vasaa. Kaadetuksi saatiin yhteensä 35 eläintä,
31 aikuista ja 4 vasaa. Hirvijahtiin osallistui 122 ampujaa ja 15 ajomiestä yhteensä 137
henkilöä.
Kaurisjaosto
Kauriita ruokittiin 20:lla ruokintapisteellä. Lisäksi oli yksityisiä ruokkijoita. Kaudelle 18/19
perittiin kaurisporukkaan osallistujilta 20 euron suuruinen kauriinhoitomaksu. Maksun
maksoi 63 metsästäjää, josta kertyi 1260€ kauriiden talviruokintaan talvelle 2019.
Metsästyskaudelle 2018/2019 jaosto esitti kaatolupien määräksi 30 kaurista. Anotut luvat
myönnettiin, josta on vuonna 2018 kaadettu 8 aikuista ja 9 vasaa.
Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden vuokrausta. Seuralla on
vuokrattuja metsästysmaita noin 25000 ha, josta hirvenmetsästyksessä on noin 19500 ha.
Kiinteistöjaosto on suorittanut vuoden aikana tavanomaista kiinteistöjen kunnossapitoa.
Kiinteistöjaosto yhdessä hirvijaoston kanssa teki lukuisan määrän uusia hirvilavoja. Niiden
tekemiseen käytettiin 2100 euroa.
Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa Haukiputaalainen metsästäjä -lehden tekoon
ja postitukseen sekä tehnyt yleiskokousten ja seuran tapahtumien lehti-ilmoituksia.
Tiedotusjaosto on pyrkinyt tiedottamaan kaikista ajankohtaisista asioista sekä
tapahtumista seuran kotisivuilla ja ylläpitänyt metsästysaluekarttaa.
Kellon metsästysseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kellonmetsastysseura.fi.
Kenneljaosto järjesti näyttelyharjoitukset kesäkaudella Kalimen majalla torstaisin,
vetäjänä toimi Seppo Helin. Jaosto järjesti koirien MATCH SHOW tapahtuman.
Kettukokeiden palkintotuomarikurssi ja jatkokoulutus vanhoille tuomareille järjestettiin,
kouluttajana toimi Kimmo Perhomaa. Jäniksenajokokeiden tuomarikurssi järjestettiin
kouluttajana Toivo Kangas. Jaosto järjesti mäyräkoirien ajokokeen sekä jänisPM
ajokoirakarsintakokeen ja yleisen ajokokeen. KettuPM ajokoe järjestettiin. Kiitokset
lähialueen seuroille, jotka antoivat koemaastoja käyttöömme.
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KMS anoi yhteistyössä HMY:n ja JMS:n kanssa Ilveksen pyyntilupaa Haukiputaan
Riistahoitoyhdistyksen pyyntialueelle. Pyyntilupa myönnettiin yhdelle ilvekselle
24.10.2018. Lvansaajana on Kellon Metsästyseurasta Timo Korkeasalo. Pyyntiaika on
1.12.2018 – 28.2.2019.
Timo Korkeasalo ja Mikko Halonen koordinoivat jahdin yhteistyössä KMS:n, HMY:n ja

JMS:n kanssa.

Hirvijaosto
Vuosi 2018 oli erikoinen vuosi muuttuneiden lakien ja asetusten vuoksi. Hirvijahti vielä
jatkuu vuoden 2019 puolella kahden viikon ajan.
Hirvilupia haettiin Haukiputaan Rhy:n aluelle 150, jakaantuen siten että KMS haki 60
pyyntilupaa ja HMY ja JMS kumpikin erikseen 45 pyyntilupaa.
Jaoston yhteisellä päätöksellä jätettiin lupia pankkiin 18,3 %. Pyyntiin laitettiin 45
pyyntilupaa, joka käsitti 36 aikuista ja 18 vasaa. Kaadetuksi saatiin yhteensä 35 eläintä,
31 aikuista ja 4 vasaa. Hirvijahtiin osallistui 122 ampujaa ja 15 ajomiestä yhteensä 137
henkilöä.
Kaurisjaosto
Kauriita ruokittiin 20:lla ruokintapisteellä. Lisäksi oli yksityisiä ruokkijoita. Kaudelle 18/19
perittiin kaurisporukkaan osallistujilta 20 euron suuruinen kauriinhoitomaksu. Maksun
maksoi 63 metsästäjää, josta kertyi 1260€ kauriiden talviruokintaan talvelle 2019.
Metsästyskaudelle 2018/2019 jaosto esitti kaatolupien määräksi 30 kaurista. Anotut luvat
myönnettiin, josta on vuonna 2018 kaadettu 8 aikuista ja 9 vasaa.
Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden vuokrausta. Seuralla on
vuokrattuja metsästysmaita noin 25000 ha, josta hirvenmetsästyksessä on noin 19500 ha.
Kiinteistöjaosto on suorittanut vuoden aikana tavanomaista kiinteistöjen kunnossapitoa.
Kiinteistöjaosto yhdessä hirvijaoston kanssa teki lukuisan määrän uusia hirvilavoja. Niiden
tekemiseen käytettiin 2100 euroa.
Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa Haukiputaalainen metsästäjä -lehden tekoon
ja postitukseen sekä tehnyt yleiskokousten ja seuran tapahtumien lehti-ilmoituksia.
Tiedotusjaosto on pyrkinyt tiedottamaan kaikista ajankohtaisista asioista sekä
tapahtumista seuran kotisivuilla ja ylläpitänyt metsästysaluekarttaa.
Kellon metsästysseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kellonmetsastysseura.fi.
Kenneljaosto järjesti näyttelyharjoitukset kesäkaudella Kalimen majalla torstaisin,
vetäjänä toimi Seppo Helin. Jaosto järjesti koirien MATCH SHOW tapahtuman.
Kettukokeiden palkintotuomarikurssi ja jatkokoulutus vanhoille tuomareille järjestettiin,
kouluttajana toimi Kimmo Perhomaa. Jäniksenajokokeiden tuomarikurssi järjestettiin
kouluttajana Toivo Kangas. Jaosto järjesti mäyräkoirien ajokokeen sekä jänisPM
ajokoirakarsintakokeen ja yleisen ajokokeen. KettuPM ajokoe järjestettiin. Kiitokset
lähialueen seuroille, jotka antoivat koemaastoja käyttöömme.

