
KESÄKOKOUS

Aika: 22.07.2021 klo 18.00
Paikka: Kalimen maja
Läsnä; 35 jäsentä, liite

§ 1  KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Pertti Similä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 
kokoukseen.

§ 2  KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Pertti Similän, sihteeriksi Ari Maukun ja pöytäkirjan 
tarkastajiksi Seppo Helinin ja Seppo Tikkalan, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Kokouksen alussa puheenjohtaja esitti, että vain kannatetuista esityksistä äänestetään,
kokous hyväksy esityksen

§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTASUUS
KMS seuran sääntöjen 10§ mukaan kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon 
vähintään 7-päivää ennen kokousta. Kesäkokouskutsu on ollut KMS- kotisivulla, sekä 
Rantapohja lehdessä 15.07.2021. 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksella, että Hannu Orava informoi ulkolohkon 
Porohaitoista kohdassa §11 muut asiat.

§ 5 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
KMS toimintaa vaikutti suuresti puhjennut Koronapandemia ja sen lainsäädännön 
asettamat kokoontumisrajoitukset. Hyvänä esimerkkinä oli Talvikokouksen 
ajankohdan poikkeuksellinen siirto sääntömääräisestä ajankohdasta, myöhemmäksi 
säädetyn poikkeuslain nojalla.
Kaurisjaoston toiminta ja Pienpetopyynti on ollut erittäin aktiivista Koronarajoitteista
huolimatta. Johtokunnan toiminta on painottunut seuran talouden vahvistamiseen ja 
kulujen tarkempaan seurantaa. Kesäkokous voitiin pitää jo seuran sääntöjen mukaan 
ajallaan ja palauttaan toiminta jaostojen suunnitelmien mukaan.
Hirvilupia anottiin 20 lupaa, Suomen Riistakeskus myönsi 18 lupaa, rajoituksella 
enintään 12 aikuista ja 12 vasaa, josta seura varasi 2 aikuista hirvipeijaisiin ja 
myyntiin. Hirvijahdin käytännön järjestelyt vastaa hirvijaosto, kesäkokouksessa 2016 
hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Huomioitava on myös alkaneella metsästyskaudella, 
uusi Valtioneuvoston metsästysasetus muutos 302/2021 joka astuu kokonaisuudessa 
voimaan 1.8.201 alkaen.
Kiitän seuran kaikkia jäseniä, riistanhoitoharjoittelijoita ja talkoolaisia seuran eteen 
tehdystä työstä.
Hyvää kesää ja jahtisyksyä
Pertti Similä
Puheenjohtaja.



§ 6 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ KIINTIÖT
Johtokunnan esitys, liite; Hyväksyttiin oheisin muutoksin;
* kohta 3 Metsäkanalinnut lisättiin Riekko kohtaan että, myös Pyy ja Metso on 
rauhoitettu.
* kohta 6 Kettu, Näätä selvennys kohtaan menettelystä on sovittu tekstiin 
KSM:n ja HMY ja JMS seurojen kanssa
* Kohta 10 Jousimetsästys sallittu myös takkurannan lahdella Kauriin ja Rusakon       
metsästyksessä.
Oheiset tekstimuutokset on tehty johtokunnan esityslistalle. 

§ 7 KMS VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
*Johtokunnan esitys, liite; Hyväksyttiin oheisin muutoksin;
*Muutosesitys (§7) johtokunnan esityskohtaan 11 vieraslupakäytäntö;
Kenneljaosto esittää 10.7.2021saapunneessa kirjallisessa esityksessä 22.7.2021 
järjestettävälle KMS- kesäkokoukselle, ettei kaudella 2021-2022 myytäisi vieraslupia 
Ketuille eikä Jäniksille. Perusteluina mm: ssa KMS-seuran Kettu ja Jäniskoira 
harrastajien määrä on kasvanut, näin halutaan turvata seuran jäsenille paremmat 
mahdollisuudet harrastamiseen. Kokouksessa esitystä kannatetiin.
1-äänestys;
Kokouksessa Reijo Arvola esitti, ja sitä kannatetiin, että Isolle sydänmaalle ei ketun 
tarvita vieraslupaa ja sitä ei veloiteta ollenkaan.
Äänestettiin Kenneljaoston esityksestä (Kyllä) ja Reijo Arvolan esityksestä (EI)
Reijon esitystä kannatti 14 jäsentä ja Kenneljaoston esitystä kannatti 3jäsentä.
2- äänestys;
Johtokunnan esitys (Kyllä) Reijo Arvolan esitys (EI) 
Johtokunnan esitystä kannatti 22 jäsentä ja Reijo Arvolan esitystä kannatti 3 jäsentä.
Kokous lisäsi keskustelun kuluessa Kohta 11. Tarkennuksen Vieraslupakäytäntöön, 
Vierasluvan hinta 10€ /päivä / 1 lupa / metsästäjä.
Oheiset tekstimuutokset on tehty johtokunnan esityslistalle

§ 8 HIRVENMETSÄSTYS
Johtokunnan esitys liite; Hyväksyttiin oheisin muutoksin.
Mikko Halonen esitti kokoukselle, ettei vasoja ammuta ollenkaan. Esitystä 
kannatettiin.
Tapio Pikkuhookana esitti kokoukselle, että seuralle varataan 2 aikuisen lupaa 
peijaisiin ja myyntiin ja loput luvat jaetaan hirvijaoston kokouksessa. Esitystä 
kannatettiin.
Äänestettiin Mikko Halosen ja Tapio Pikkuhookanan esityksistä
Mikko Halosen esitystä kannatti 5 jäsentä
Tapio Pikkuhookanan esitystä kannatti 13 jäsentä
Kokous lisäsi keskustelun kuluessa kohtaa (§8.13) lisäyksen Tapio Pikkuhookanan 
hyväksytyn esityksen mukaan.
Oheiset tekstimuutokset on tehty johtokunnan esityslistalle



§ 9 KAURIINMETSÄSTYS
Johtokunnan esitys liite;
Ismo Mäkelä esitti muutosta, että kauriinmetsästykseen osallistuvilta ei perittäisi 25€ 
talviruokinta maksua ja pyynti vapautettaisiin mutta pidettäisiin kiintiö 35 
kaurista/kausi ja 1 kauris per metsästäjä. esitystä kannatettiin.
Kokouksessa äänestettiin:
Ismo Mäkelän esitystä kannatti 4 jäsentä
Johtokunnan esitystä kannatti 16 jäsentä

Kokous hyväksyi Johtokunnan esityksen.

§ 10 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEURAN ALUEELLA, 
AJAT, ALUEET JA HINTA 
Johtokunnan esitys liite.

*) Oulun Seudun Pystykorvakerho ry:n
Koepäivät;
 ti. 24.08.2021 Oulu, iltapäiväkoe klo.16.00-20.00
 ke.25.08.2021 Oulu, iltapäiväkoe klo.16.00-20.00
 to. 26.08.2021 Oulu, iltapäiväkoe klo.16.00-20.00
 la. 02.10.2021 Oulu, päiväkoe klo.08.00-12.00
 la.13.11.2021 Oulu päiväkoe klo.08.00-12.00

*) Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry:n
Ajankohta;
 su. 12.09.2021 Mestaruuskisa ajankohta, 1-3 maastoa 

*) Pohjois-Suomen Mäyräkerho ry:n
Koeajat;
 su.29.8.2021 MÄAJ yleinen koe, yhteistyössä KMS kanssa.
 la 11.9.2021 MÄAJ piirimestaruus koe

*) Pelastuskoirakokeita 
Harjoittelu päivät; Yhdyshenkilö Ari Maukku
 la. 8.5.2021 (Koirat kiinni liinassa)
 la. 18.9.2021 (Viranomaistarkastus, koira työskentelee osin irti).
 la.25.9.2021 (Jälkikoe koirat kiinni liinassa

*) Oulun Seudun Terrieriyhdistys ry (OSTY) 
MEJÄ Metsästyskoirien järjestysharjoitukset n.2-viikonvälein. toiminnan lopetus 

koirien irti pidon alkaessa. Yhdyshenkilö Seppo Helin.
 pe-11.6---su 13.6.2021 Vesiriista harjoitus viikonloppu
 to. 05.8---su 08.8.2021 MEJÄ ja Vesiriista kokeet
  Majan käytöstä kulukorvaus 100€/viikonloppu

*) Oulun Erä- ja Kennelkerho ry
 ti. 17.8.2021 Vesityökokeita, Vitsakankaalla
 to. 26.8.2021 Vesityökokeita, Vitsakankaalla
 la. 16.10.2021. Pohjos-Pohjanmaan Kennelpiirin mestaruuskokeeseen 

3-koemaastoa. Hirvijaoston vetäjä määrittää 3-maastoa.



*) Oulun Kanakoirakerhon ry
v. 2021 Treenipäivä; . (Juho Laitinen on KMS-jäsen)
 to.27.5.
 to. 3.6, to.10.6, to.17.6, to.24.6
 to. 1.7, to. 8.7, to. 15,7, to.22.7, to.29.7
 to. 5.8

*) Iin Metsästysyhdistys ry:n 
Kansainväliset ajokokeet ajaville koirille, keskuspaikka Iin Metsästysyhdistyksen 
maja. ” (Ei mielellään Jäniksen metsästystä sovituissa koemaastoissa)”.
 KV-AJOK Ii 05.02.2022 2-3 KMS-varamaastoa 

Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen 

§ 11 MUUT ASIAT
Hannu Orava kertoi sydänmaalla olevasta poro ongelmasta ja esitti että kokouksessa 
valittaisiin yhteyshenkilö, joka keräisi yhteen porojen aiheuttamia ongelma tilanteita 
ja veisi niitä eteenpäin. 
Kokous valitsi yhteyshenkilöksi Hannu Oravan, jolle voi laittaa poroista tietoa, 
esiintymispaikoista, kännykkäkuvia jne.

Sähköpostiosoite hannu.orava@gmail.com.

§ 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19:15

Pöytäkirjan vakuudeksi

………………………… ………………………….
Pertti Similä Ari Maukku
Puheenjohtaja Sihteeri

……………………………… ……………………………….
Seppo Tikkala Seppo Helin
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja



§ 6. PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ 
KIINTIÖT. liite

Metsästysjärjestelyt kaudella 2021-2022.
Kaikki Kellon Metsästysseura ry:n jäsenet ovat velvollisia noudattamaan 
seuran yleisen kokouksen vahvistamia metsästyssääntöjä ja kiintiöitä.
Kellon Metsästysseura ry:n sääntöjen 7 § 6 kohdan nojalla 
maanomistajajäsen, joka poistaa metsästysvuokrasopimuksesta seuralta 
esim. kauriin / pienriistan metsästysoikeuden ei erottamisen uhalla saa 
metsästää esim. kaurista / pienriistaa seuran vuokramailla. Vaikka 
maaomistajajäsen metsästäisi esim. kaurista / pienriistaa pelkästään 
omistamallaan maalla, voi toiminta silti olla yhdistyslain ja seuran 
tarkoitusperien vastaista sekä seuraa vahingoittavaa.

1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä.
2. Sepelkyyhky; Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. 

Metsäkanalinnut; Teeren, metson metsästyksessä kiintiö on 
3kpl/kausi/metsästäjä. Yksi linnuista voi olla metso tai koppelo. Pyy ei 
kuulu kiintiöön. Teeri Riekko, Pyy ja Metso rauhoitettu kokonaan 
Haukiputaantien länsipuolella. Ei koske kuitenkaan saaria. 
(tarkennukset  www.riista.fi sivusto)

3. Peltolinnut; Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. 
Peltopyyn metsästys on kielletty.

4. Jänis; Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 
15kpl/kausi/metsästäjä,1kpl/päivä/metsästäjä. Rusakko ei kuulu 
kiintiöön.

5. Kettu, näätä; Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu
01.01.2022 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, HMY ja JMS seurojen 
kanssa. Näädän pyynti kuten kettu.

6. Pienpetopyynti; Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusalueet 
mukaan lukien.

7. Ilvekselle haetaan 2 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
8. Hylkeenpyynti; Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle 

myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa
ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.

9. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; Pienoiskiväärin ja 
metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-
alueella ja kotilohkoissa poissuljettuna ketun pyynti, jossa 
rautatienitäpuolella 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.

http://www.riista.fi/


Kellontien ja Takkurannantien välinen alue sekä Virpiniementien 
eteläpuoli Kiviniemen 

tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien 
pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys 
kielletty. Jousimetsästys sallittu takkurannanlahdella Kauriin ja 
Rusakonmetsästyksessä.

§ 7. VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT 

10. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa 
vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( 
https://kellonmetsastysseura.fi): vesilinnuille 20.08-26.08.2021 ja 
05.09.-12.09.2021 sekä jänikselle ja ketulle 05.09.-12.09.2021 
ja 28.11.-05.12.2021, luvan hinta 50€/viikko ja kiintiöt samat 
kuin seuran jäsenillä.
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin 
metsästysvuokrasopimusta 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 ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. 
Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää 
aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Vierasluvan hinta 10€ / päivä /1 vieraslupa / metsästäjä.

§ 8.  HIRVENMETSÄSTYS

12. Noudatetaan valtioneuvoston asetusta 302/2021 
päätöksen mukaisesti.

13. Hirvenmetsästys; Hirvenmetsästykseen osallistuvien on 
toimitettava tiistaihin (24.08.2021) mennessä todistukset ammutusta 
hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun 
maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta 
porukoiden johtajille. Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot 
kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston vetäjälle tiistaihin 
(24.08.2021) mennessä sekä vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja 
kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia 
luvista ei hyväksytä. 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. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina 
(26.08.2021). Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että 

https://kellonmetsastysseura.fi/


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. Kaikki 
hirviporukat kiertävät lohkojaon samalla tavalla enintään 2 porukkaa 
per lohko eli 6 lohkoa / enintään 12 porukkaa.
Porukan minimi koko vähintään 8 ampujaa. Talkoo pyyntiin 
osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistus 
ammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran 
ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana 
koiranohjaajana. Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston 
kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-01.10.2021 välisenä 
aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 
2.10.2021 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 
15.01.2022. 
Varataan seuran käyttöön 2 aikuisen lupaa peijaisiin ja 
myyntiin, loput luvat jaetaan hirvijaoston kokouksessa.

§ 9. KAURIINMETSÄSTYS

14. Kauriinmetsästys; Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon 
metsästysseura ry:n jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen 
metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. 
Ruokintapaikoilta ampuminen kielletty. Rauhoitusalue on 4-tien 
itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km 
ja itä-länsisuunnassa noin 1,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta (p. 
040-7787387). Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti. 
Metsästykseen osallistumisesta peritään 25€ suuruinen maksu 
talviruokintaa varten. Ruokinnan aloittanut metsästäjä on velvollinen 
jatkamaan ruokintaa kevääseen saakka. Osallistumismaksu kattaa 
kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden määräksi ehdotetaan 35 
yksilöä, joista 1 yksilö seuralle huutokaupattavaksi (ensimmäinen 
kyttäys jahdissa kaatunut aikuinen kauris, jonka käsittelystä huolehtii 
ampuja talkoilla). Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (046-
8108729) (amaukku(ät)gmail.com) (10.08.2021) mennessä. 
Ilmoittautumisen päivämäärä tulee kesän lehteen. 
Kauriinmetsästyksessä on luotiaseen käyttö sallittu vain 
kyttäyspyynnissä. Merenranta-alueella voi käyttää luotiasetta 
pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Luotiaseella 
metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys 
tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi 
keskeyttää metsästyksen.


