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T O I M I N N A N O H J A A J A N  J A  P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

H A L L I T U S I L M O I T U K S I A

Edessä on ensimmäinen ns. ehjä vuosi uuden Suomen Riistakeskuksen toi-
minnassa. Riistanhoitoyhdistyksen kannalta tämä on tarkoittanut muuta-
mia muutoksia. Suomen Riistakeskus on nimennyt koulutuksen käyneet ja 
Haukiputaan RHY:n esittämät uudet toimihenkilöt. Näin on tehty ammun-
nanvalvojien (45hlö), metsästyksen valvojien (24hlö), metsästäjätutkinnon 
vastaanottajien (12hlö) ja riistavahinkokatselmushenkilöiden (3 hlö) osal-
ta. Lisäksi on nimetty suurristavirka-apuhenkilöt (SRVA) (3hlö), petoyhdys-
miehet (TASSU) (6hlö) ja metsästäjätutkinnon kouluttajat (14hlö). Entinen 
Riistanhoitopiirin toimiston nimi on muuttunut Suomen Riistakeskuksen 
aluetoimistoksi. Paikka ja toimihenkilöt ovat kuitenkin samat kuin ennen 
muutosta. Ampumakokeen hinta nousi 7€:sta 20€:on ja metsästäjätutkin-
non hinta 13€:sta 20€:on. Myös valtionapu on hieman noussut. Hinnan 
nostoilla haluttiin taata yhdistysten toimintojen jatkuvuus vaikkakin suu-
ri määrä työstä tehdään edelleen talkoovoimin. Tästä ei varmaan voi kos-
kaan kiittää kentällä tekevää väkeä tarpeeksi.

Riistanhoitoyhdistysten aluekokokous pidettiin Oulussa 3.4.2011. Koko-
uksen puheenjohtajana toimi Matti Roivainen. Kokouksessa tehtiin maa- 
ja metsätalousministeriölle esitys ehdokkaaksi valtakunnalliseen riistaneu-
vostoon. Suoritetussa äänestyksessä Jukka Vänttilä sai 15 ääntä ja kalajo-
kinen Jouko Arvola 10 ääntä. Kokouksen päätös oli haukiputaalainen Juk-
ka Vänttilä. Ministeriö on sittemmin suorittanut valinnan ja Oulun alueel-
ta valtakunnalliseen riistaneuvostoon tuli valituksi Jukka Vänttilä. Parhaat 
onnittelut Jukalle valinnasta. Jukka on tehtävään erittäin hyvä pitkän ja mo-
nipuolisen kokemuksen perusteella. Tehtävänsä Jukka on aloittanut hyvin. 
Työsarkaa tehtävässä riittää.

Tänä vuonna myös RHY:n hallitus vaihtuu. Hallituksen kokoonpano tulee 
muuttumiin niin, että alueella vaikuttavista maanomistajärjestöistä valitaan 
hallitukseen yksi jäsen. Haukiputaalla tämä tarkoittaa kahdeksaa jäsentä, 
toiminnanohjaaja ja ed. mainittu jäsen. Lisäksi hallituksen jäsenistön muu-
toksiin tulee vaikuttamaan ns. erovuoroisuus, eli vuosittain kolmasosa hal-
lituksen jäsenistä vaihtuu. Hallituksen jäsenyys on 3-vuotinen.

Hallituksen vaihtuessa on perinteisesti kerrattu sen 3 vuoden istuntokauden 
aikana päätettyjä ja toimeenpantuja asioita. Riistanhoidon osalta suurim-
pia hankkeita ovat olleet Halosenlahden ja Liippaan kunnostustyöt. Lisäksi 
on hankittu ja rakennettu pienpetopyydyksiä. Riistanhoitoa edistämään on 
aloitettu yhteisen karttaohjelman valmistaminen sekä hankittu riistakame-
roita. Perinteistä pienpetopyynti”kilpailua” on jatkettu vuosittain.

Ampumaradalle saatiin ympäristölupa ja se myytiin Kellon metsästysseu-
ralle. Samalla kiekonheittimet siirtyivät Vareputaan radalle ja kaikki muu-
kin ammunta keskitettiin sinne. Aloitettiin HMY:n kanssa SRVA-radan ra-
kentaminen.

Riistakeskuksen järjestämien koulutuksien lisäksi koulutettiin pienpetopyy-
täjiä, järjestettiin hygieniapassikoulutusta sekä muita pienempiä tapahtu-
mia. Riistan joulurauha on julistettu vuosittain. Vahvaa nuorisotyötä jatket-
tiin mm. yläkoulun kanssa.

Kolmen vuoden aikana on järjestetty 80 koeammuntatilaisuutta, missä on 
suoritusyrityksiä ollut 2927, joista kokeen läpäisi 1839 yritystä, suoritus-
prosentti oli siis 63. Vastaavat luvut metsästäjätutkinnon koulutuksen osalta 
ovat 27 tutkintokertaa, 689 yritystä, 326 läpäisyä eli 47% läpäisi kokeen. 
Erilaisiin koulutustilaisuuksiin osallistui lähes tuhat henkilöä. Esimerkiksi 
riistanhoitoon on käytetty yli 10 000€ ja valvontaan lähes 3000€. Nämä 
ovat vain suoranaisia kustannuksia, siis murto-osa todellisesta työmääräs-
tä ja toiminnasta.

Seurojen kanssa solmittiin uudet sopimukset kolarihirvien osalta. Seurat te-
kivät hylkeenpyynnistä yhteissopimuksen. Todennäköisesti kirjoituksen jul-
kaisun aikaan merkkiamunnat on ”ulkoistettu”, uusi riistanhoitokilpailu on 
käynnissä, seurat ja RHY järjestävät yhteiset hirvenhiihdot sekä suunnitel-
laan kokeilutarkoituksessa peltopyiden istuttamista RHY:n alueelle.

Tomi Jokivirta
Matti Roivainen

Ampumakokeet 2012

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita:

Vareputaan ampumarata 
pvm (to) klo

  7.1 (la) 10:00  
  8.1 (su) 12:00
14.1 (la) 10:00
15.1 (su) 12:00

Loput koeammunta-ajat ilmoitetaan myöhemmin Riistawebissä ja syksyn leh-
dessä.

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Kellon koulukeskus 10-11.3.2012 klo 10:00.
Tutkinto ti 13.3 ja ti 20.3 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 9-10.6.2012 klo 10:00.
Tutkinto ti 12.6 ja ti 19.6 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 4-5.8.2012 klo 10:00.
Tutkinto ti 7.8 ja ti 14.8 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 15-16.9.2012 klo 10:00.
Tutkinto ti 18.9 ja ti 25.9 klo 18:00

Pienpetokoulutuspäivät

Kalimen radalla 24-25.3 klo 10:00. Rakennamme pienryhmissä supi- ja mink-
kiloukkuja, kukin seura omaan käyttöönsä. Grillistä lämmintä syötävää päi-
vän aikana.

Kilpailut

Hirvenhiihto: RHY:n ja seurojen yhteiset kilpailut Vareputaalla 4.3.2012 
klo 12:00. Osallistujien kesken arvotaan palkinto.

(28.2.2012 asti)

Puheenjohtaja   Roivainen Matti Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
  050-5354720
  matti.roivainen@elisanet.fi 
 
Varapuh.joht.   Järvinen Martti Keikamotie 5, 90800 Oulu
  040-5957947
  jarvinen.martti@gmail.com

Jäsenet    Kurkela Tuomo Suokkosentie 172, 90830 Haukipudas 
  08-5471838, 0400-890446
  tuomo.kurkela@mail.suomi.net

   Mustaniemi Kauko Riihitie 10, 90830 Haukipudas
  044-5365105
  kauko.mustaniemi@gmail.com

   Mäkelä Esko Kankaalantie 58, 90820 Kello
  040-8381842
  makesko@dnainternet.net

   Savilaakso Jouni Kankaalantie 40, 90820 Kello
  08-5402586, 0400-123187
  jo51sa@netti.fi 
  
   Sipola Osmo Pateniementie 39, 90800 Oulu
  0500-580140
  osmo.sipola@gmail.com

   Örn Hannu Suutarintie 6, 90840 Haukipudas
  040-5832173
  hannu.orn@mail.suomi.net

Toiminnanohj.   Tomi Jokivirta Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
rahastonhoitaja  040-5237544
  tomi.jokivirta@haukipudas.fi 

Lehden toimitus   Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
  040-559 0892
  jukka.vanttila@gmail.com
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Olen tässä viime aikoina lukenut 
Suomen Riista-nimistä julkaisusar-
jaa. Tämä mielenkiintoinen sarja 
on Suomen Riistanhoito-säätiön 
ja Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen julkaisu, jossa esitellään 
yleistajuisessa muodossa maamme 
riistantutkimuksen uusimpia tulok-
sia. Tilasin näitä julkaisuja neljä uu-
sinta itselleni. Samalla laitoin sar-
jan kestotilaukseen. Julkaisu ilmes-
tyy pääsääntöisesti kerran vuodes-
sa ja uusin, eli vuoden 2011 julkai-
su oli järjestyksessään 57.
 
Suomalainen riistantutkimus on 
tehnyt erittäin hyvää työtä. Kuiten-
kin on vielä paljon tehtävää. Vaik-
ka tutkimuslaitoksen ja metsästäji-
en arviot esimerkiksi susikannasta 
maamme tietyissä osissa ovat ai-
heuttaneet ristivetoa metsästäjien 
ja rktl:n välille, on syytä muistaa se 
kokonaisvaltainen ja hyvä työ, mi-
tä riistantutkimuksen osalla on teh-
ty ja tehdään. 

Uusimmista julkaisuista olen eri-
tyisellä mielenkiinnolla perehty-
nyt metsoa koskeviin artikkeleihin. 
Aiheeseen olen koettanut paneu-
tua mm. siksi, että metsäkanalin-
tujen hoitosuunnitelma tulee jon-
kin ajan kuluttua käsittelyyn riista-
neuvostoissa.  Jotta hoitosuunnitel-
man laatimisessa voisi olla mukana 
osaltaan täysipainoisesti, olen ko-
ettanut kaivella tietoja kanalinnuis-
ta. Eri riistalajien hoitosuunnitelmi-
en ja verotussuunnittelun ja muun 
tämänkaltaisen päätöksenteon tu-
lee pohjautua tutkimukseen. Siksi 
tutkimuksen tekeminen on tärke-
ää. Vaikka itsekin olen joskus lie-
västi hymyillen lukenut jostain tut-
kimuksesta, joka tuo esille jonkin 
metsästäjille itsestään selvän asian, 
on niissä usein erilaisia ja eri puo-
lilta asiaa valottavia näkökulmia. 
Lisäksi niissä on tuloksia ja tietoa 
jatkotutkimuksiin, jotka edelleen 
parantavat tietoa riistaeläimistä ja 
– kannoista. Ja koska eritasoisen 
päätöksenteon on perustuttava tut-
kittuun faktaan, on hyvä, että näitä 
tutkitaan ja tuodaan julki.

Metson osalta nyt näyttää tutki-
muksen painopisteenä olevan 

metson elinympäristön muutosten 
ja elinympäristön rakenteen muu-
tos metson viihtyvyyteen. Metsoa-
han on pidetty ns. vanhojen met-
sien lajina ja kannan taantumus 
on usein selitetty vanhojen metsi-
en vähenemisellä. Kuitenkin on tut-
kimuksilla osoitettu, että suomalai-
set talousmetsät saavuttavat metsol-
le sopivia rakennepiirteitä jo 30 – 
40 vuoden iässä. Kuitenkin harven-
nusten myötä tarvittavien rakenne-
piirteiden väheneminen saattaa 
myöhemmin jopa olla haitallista 
metson näkökulmasta. Näiden ra-
kennepiirteiden tärkeimpiä osioita 
ovat latvuspeitto, männyn tarjolla-
olo, suoja maanpinnan tasolla se-
kä marjojen saatavuus. No, nämä-
hän saattavat tuntua itsestäänsel-
vyyksiltä, mutta kun näitä aletaan 
yhdistää metsänkäsittelyyn ja met-
sänhoidon ohjeisiin, aletaan olla jo 
laajemmissa kokonaisuuksissa. Tu-
losten vaikuttavuus vaatii yhteyttä 
myös metsäntutkimukseen ja sen 
näkökulman huomioimiseen. Näin 
näistä alkaa koostua kokonaisuuk-
sia, joissa kaikki näkökulmat huo-
mioiden saadaan paras kompro-
missi kestävän metsokannan yllä-
pitämiseen ja kasvattamiseen.
 
Tutkimuksen asioita tuli esille myös 
Riistapäivillä, jossa sain olla muka-
na. Tämänvuotiset riistapäivät oli-
vat Kajaanissa tammikuun puo-
lenvälin tietämissä. Siellä saimme 
kuulla kahtena päivänä mielenkiin-
toisia esitelmiä eri aiheista. Pää-
paino tämän vuoden esitelmissä 
oli vesilinnuissa. Kuulimme asiaa 
mm. taantuvista vesilintukannois-
ta. Tämänkin asian laajuus koskee 
laajaa aluetta. Heinätavi on käypä 
esimerkki haasteellisesta tutkimus-
kohteesta. Lajin Luoteis-Euroopan 
pesimäkanta talvehtii Saharan ete-
läpuolella läntisessä Afrikassa. La-
jiin kohdistuvasta metsästyspai-
neesta talvehtimisalueella, Euroo-
passa tai edes Suomessa tiedetään 
hyvin vähän. Kuitenkin voi olla, et-
tä vaikka metsästämme lajia miten 
tahansa täällä suomessa, eri asiat 
ja olosuhteet talvehtimisalueilla 
ja matkalla sinne vaikuttavat kan-
taan niin merkittävästi, että suomen 
metsästyksellä ei ole mitään merki-

tystä. Kuitenkin tämäkin näkökul-
ma on syytä tutkimuksella todeta, 
niin voimme vaikkapa puolustau-
tua ”tiettyjen piirien” metsästystä 
syyllistävään näkökulmaan.

Erityisen mielenkiintoinen esitelmä 
oli hanhilajeistamme. Esitelmä oli 
otsikoitu kuvaavasti. Otsikkona oli 
”Hanhilajiemme uusi marssijärjes-
tys”.  Viimeisten 30 vuoden aikana 
hanhikannoissa on tapahtunut pal-
jon muutoksia. Vielä 1980-luvun 
lopulle saakka metsähanhen nimi-
rotu taigametsähanhi oli runsain 
pesivä hanhemme, mutta nyt se on 
pudonnut neljänneksi (n. 2 000 pa-
ria). Nykyisin taigametsähanhi on 
harvinaisin Suomessa metsästetty 
riistalintu. Vuonna 2010 Suomen 
yleisimmät hanhet olivat merihan-
hi (7 000 paria) ja istutusten sekä 
maltillisen metsästyksen ansiosta 
ripeästi runsastunut kanadanhan-
hi (6 400 paria). Rauhoitettu val-
koposkihanhi (3 800 paria) oli kol-
manneksi yleisin hanhilaji. Tämän 
vuoksi taigametsähanhen kestävän 
metsästyksen pohjaksi tarvitaan kii-
reesti tietoa muuttoreiteistä, kanto-
jen koosta ja alalajien runsaussuh-
teista metsästyssaaliissa maamme 
eri osissa.
 
Tämän jälkeen olikin vuorossa met-
sähanhen hoitosuunnitelman esit-
tely, jossa tulee esille se, että erityi-
sesti metsähanhen osalta tarvitaan 
vielä paljon tutkimustietoa. Hoito-
suunnitelman laadinnassa tuleekin 
sitten esille jo tuolla esillä olleet 
paljon puhuttu joutsenen vaiku-
tus, metsästys muuttoreiteillä, ku-
vastuksen kieltäminen jne.
 
Edelleen oli esillä jo tutumpi hir-
vikannan hoitosuunnitelma, ilmas-
tonmuutoksen vaikutus vesilintu-
jen muuttoon jne. Erityisen mie-
lenkiinnon kohteena tuntui olevan 
BirdLife suomen tutkimusjohtajan 
Teemu Lehtisen aihe, ”Voivatko 
lintuharrastajat ja metsästäjät teh-
dä yhteistyötä”? Asia sai erityisen 
paljon kommentteja mm. käytävä-
puheissa. Osa tietenkin puolesta ja 
osa vastaan. Asiaa kannattaa kui-
tenkin esimerkiksi kolmiolasken-
tojen osalta ajatella ennakkoluu-

lottomasti. Juttelin Lehtisen kans-
sa jonkin aikaa ja varmasti molem-
milla osapuolilla on ennakkoluulo-
ja joita kannattaisi yhteistyössä lie-
ventää. Tämänkaltainen yhteistyö 
ei varmasti ainakaan vaikeuttaisi 
metsästyksen asemaa.

Edelleen oli esitelmä tavin runsau-
denvaihteluista, elintarvikelainsää-
dännöstä riistan osalta, kosteikko-
asiasta jne. Yksi asia vielä kuiten-
kin, johon haluaisin palata tutki-
muksenkin näkökulmasta, on siel-
lä myös esillä ollut pienriistan saa-
listilastointi valtion mailla. Vuosit-
tain saalispalautteen antaa 9 000 
– 11 000 pienriistan lupametsästä-
jää, joka on noin kolmannes val-
tion maille luvan ostaneista. Lai-
naan tämän esitelmän tiivisteteks-
tiä suoraan. ”Riistakonsernin stra-
tegisiin päämääriin ja tietohallin-
tastrategiaan sisältyy valtakunnal-
lisen saalistilastoinnin kehittämi-
nen lähitulevaisuudessa. Saalistie-
tojen keruuta on tarpeen tehostaa 
erityisesti pienriistasaaliin luotetta-
vuuden, kattavuuden ja alueellisen 
tarkkuuden parantamiseksi. Ratkai-
suna voisi olla sähköisesti annetta-
van saalispalautteen mahdollista-
minen siihen kehitettävän, koko 
riistakonsernia palvelevan järjes-
telmän kautta. Yksityiselle metsäs-
täjälle Internetissä toimiva järjes-
telmä toimisi saalispäiväkirjan pe-
riaatteella. Järjestelmästä voisi tuot-
taa nykyistä tarkempia ja saaliin 
rakenteesta yksityiskohtaisemmin 
kertovia saalisraportteja halutulla 
aluerajauksella”. Liian usein saa-
listietojen palauttaminen jää liian 
vähälle huomiolle. Kuitenkin näil-
läkin tiedoilla on merkitystä tule-
vaa suunniteltaessa ja siksi vetoan-
kin, että kaikki mm. valtion mailla 
metsästävät antaisivat saalispalaut-
teen. Sehän on luvassa velvollisuu-
tena, mutta ilman sanktioita.

No, niin kuin huomataan, on riista-
alalla paljon mielenkiintoisia asioi-
ta vireillä ja paljon mielenkiintoisia 
seurattavia asioita. Koetetaan pysyä 
ajan tasalla.

Jukka Vänttilä

T U T K I M U S T A  J A  M U U T A

Riistanhoitokilpailu

RHY järjestää jäsenilleen riistanhoitokilpailun koskien RHY:n aluetta. Kilpai-
luun voi osallistua vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo ole-
massa olevalla riistanhoidollisella toimenpiteellä. Palkintona on 500-1000€ 
rahaa hankkeen tukemista varten. Palkintosumma muotoutuu lopullisesti 
hankkeen suuruuden ja toteutustavan mukaan. Palkinto voidaan jakaa myös 
useamman osallistujan kesken. Kilpailutyöt on palautettava sähköpostilla tai 
kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun mennessä. RHY:n hallitus va-
litsee voittajan/voittajat kokouksessaan.

I L M O I T U K S I A

Ruokokattoinen ruokintakatos.
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T U L O K S I A

T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 1 1

Metsästysalueet 
Haukiputaan kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta
Puheenjohtaja Järvinen Martti 
Varapuheenjohtaja Kauppila Pek-
ka
Johtokunta: Jarkko Tapio, Jokipii 
Aulis, Kauppila Esa, Kauppila Pek-
ka, Kurkela Tuomo, Korvala Raimo, 
Maunumäki Olli, Mustaniemi Kau-
ko, Turunen Jouko, Siipola Reijo
Sihteeri / Rahastonhoitaja Turu-
nen Pia
Tilintarkastajat KHT Olavi Virta-
nen, MOV Tilintarkastus Oy
Varalla Ulvinen Vesa, Rautio Tee-
mu

Johtokunta piti 6 kokousta, 
talvikokous oli 28.1.2011, 
kesäkokous 5.7.2011
Muut kokoukset: 
Hirvikokous 19.9.2011
Jäsenmäärä 31.12.2011 
720 henkilöä

Metsästysalueita hirvieläinten 
metsästyksessä 14800 ha, muus-
sa 14200 ha, kokonaispinta-ala 
14800 ha
 
KIINTEISTÖT JA 
NIIDEN HUOLTO
– Maja, sauna, ampumakatos 100m 
radalla, hirviradan, karhurata, hau-
likkorata ampumakoppi ja odotus-
koppi, puuvaja, varasto/WC ja jy-
vävarasto.
– Raivattiin ampumaradalla olevaa 
puustoa ja pensaita. 
– Rakennettiin uusi karhurata, ja 
kunnostettiin ampumaradan lait-
teita.
– Lahtivajan rakennustyö jatkuu 
2011 

MUUTA (JAOSTOT, YM)
– Ampumajaosto
– Huvitoimikunta
– Lahtivajatoimikunta
– Maanvuokrajaosto
– Naistoimikunta
– Riistanhoitojaosto

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinym-
päristöjen hoito ja parantaminen, 

riistapellot, pienpetojen ja rauhoit-
tamattomien eläinten pyynti, pön-
tötys, ruokinnan suunnittelu ja to-
teutus, riistaistutukset, talkoot, riis-
tavahinkojen estäminen, muuta)
– Riistanhoitosuunnitelmassa ja 
neuvonnassa käytettiin hyväksi 
RHY:n apua sekä yhteistyötä alu-
een muiden seurojen kanssa ja riis-
tanhoitopiirin ohjeita lintujen ruo-
kinnasta tänä vuonna.
– HMY:n on ollut mukana edel-
leen merenranta-alueiden raiva-
uksessa ja kunnostuksessa linnus-
ton pesimäalueiden parantamisek-
si, tällä kertaa kysymyksessä olivat 
Halosenlahden rannat.
– Riistanhoitotyöhön on pyritty 
saamaan mukaan myös uudet jä-
senet. Jo olemassa olevia riistapel-
toja kunnostettiin. Riistanhoito teh-
tiin talkootyönä.
– On kannustettu nuoria pienpeto-
pyytäjiksi. Lisäksi on tehty seuro-
jen välinen sopimus ketun ja hal-
lin metsästyksestä, että seurojen ra-
joja voidaan ylittää, kun toimitaan 
sopimuksen mukaan. HMY:ssä pal-
kitaan 3 parasta pienpetopyytäjää, 
jotka ilmoittavat tulokset 7.1.2012 
mennessä.
– Ruokintapaikkoja hoidettiin yh-
teistyössä RHY:n kanssa, viemällä 
heiniä jäniksille, nuolikiviä hirvil-
le ja lehtikerppuja ym. rehua kau-
riille. Kunnostettiin ja valmistettiin 
2 kpl ruokinta-automaatteja kaurii-
den talviruokintaan 
– Pesäpönttöjä on kunnostettu ja 
uusia rakennettu tarpeen mukaan.

RIISTAKANNAT JA 
RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpeto-
yhdysmiehet, riistakolmiot, vesilin-
tulaskennat, muut laskennat, muu-
ta riistan seurantaa, havaintoja riis-
takantojen tilasta)
– Hirvikantaa seurattiin täyttämällä 
havaintokortit jahdin aikana. Suo-
ritettiin maastolaskenta 8.1.2011 
Lentolaskenta suorittiin helikop-
terilla.
– Suurpetoyhdysmiehenä toimi 
Kinnunen Hannu
– Riistakolmiolaskentoja ei suori-
tettu.
– Vesilintulaskenta suoritettiin yh-
dessä RHY:n kanssa.
– Hylkeiden (hallin) määriä ja li-
sääntymistä seurattiin.

– Maalintukantojen todettiin seu-
rannassa jonkin verran elpyneen

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvi-
eläinten metsästyksen järjestelyt, 
vieraskortit, valvonta, muuta)
– RHY:n kanssa yhteistyössä suori-
tetun poikuearvion pohjalta kesä-
kokous määritteli saaliskiintiöt alu-
een muiden seurojen kanssa yhte-
neviksi. Koppelo ja riekko rauhoi-
tettiin.
– HMY aloitti kauriin metsästyksen: 
7 yksiköllä, valikoiva pyynti.
– Hirviluvat anottiin yhteisesti Kel-
lon metsästysseuran ja Jokivar-
ren metsästysseuran kanssa ja lu-
pia saatiinkin yhteensä 71, joista 
HMY:n osuus oli 13 aikaisen ja 6 
vasan kaatolupaa. Käyttämättä jäi 1 
aikaisen ja 5 vasan kaatolupaa.
– HMY:n hirvenpyynti tapahtui 
yhdeksässä seurueessa, jokaisen 
omalla alueella, jotka kesäkoko-
us vahvisti.
– Hallia metsästettiin 16 kappalet-
ta. Jäi pyytämättä 4. 

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoi-
tukset, kilpailutoiminta, muuta)
– Haulikkoradan heitinkopit pu-
rettiin.
– Harjoitusammuntoja järjestettiin 
hirviradalla, hirviporukat harjoitte-
livat hirviradalla, mutta haulikkora-
dan toiminta on ollut omatoimisen 
harjoittelun varassa. 
– Hirvenhiihdon sarjakilpailut ja 
seuranmestaruuskilpailut järjestet-
tiin.
– SML:n Oulun piirin SM hirven-
hiihdon katsastukset 26.2.2011.
– Talkoot ampumaradalla oli 
9.5.2011.
– Hauki-cup juostiin viitenä osakil-
pailuna kesäkuussa.
– SML:n Oulun piirin SM-katsas-
tukset mes.hirvi ja mets.luodikko 
28.5.2011
– SML:n Oulun piirin SM katsastuk-
set hirvenjuoksussa 3.7.2011.
– Seuran mestaruudet ratkottiin hir-
venjuoksussa, isohirvessä, luodi-
kossa, pudotuskilpailussa ja hau-
likossa. 
– Ampumajaoston kokous oli 
10.5.2011
 

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoimin-
ta, muuta)
– Kenneltoimintaa ei yhdistykses-
sämme ollut, mutta anomukses-
ta metsästyskoirakokeisiin suhtau-
duttiin myönteisesti myöntämällä 
koemaastoja koirakokeisiin. Jäse-
nistöä kehotettiin pidättäytymään 
metsästyksestä koemaastoalueilla 
kokeiden aikana.
– Yhdistyksemme alueella järjestet-
tiin seuraavat kokeet:
– Rantapohjanalueen hirvikoi-
rayhdistys hirvenhaukkukoe 
4.9.2011, 18.9.2011, 28.9.2011 
ja 11.12.2011 
– Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry 3 
maastoa, 11.12.2011.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, 
nuorisotyö, riista- ja eräpolkukil-
pailut, muuta)
– Metsästäjien riistaeläinten hygie-
nia koulutus 6-7.8.2011 
– Haukiputaan yläasteen oppilaita 
koulutettiin 45kpl, aiheena metsäs-
tysseura ja metsästys kahtena päi-
vänä elokuussa ja syyskuussa.

TIEDOTUSTOIMINTA JA 
YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteis-
työ maanomistajiin ja sidosryh-
miin, tiedotustapahtumat, muuta)
– Yhdistys julkaisi 2 jäsenlehteä 
yhdessä alueen muiden seurojen 
ja RHY: kanssa
– Järjestettiin 11.6.2011 perhe- ja 
virkistystapahtuma jäsenistölle Ha-
losenniemessä koljon rannassa. 
– Maaomistajille järjestettiin hirvi-
peijaiset 28.11.2011.
– Nettisivut: www.hmynetti.net 
– HMY:n mestaruus pilkkikilpailut 
Kirkkorannassa 26.3.2011

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit: merkki, merkin saa-
ja ja päivä, viirit: saaja ja päivä, 
merkkipäivät, muut huomionosoi-
tukset)
– Siipola Eero yhdistyksen viiri
– Greus Pauli lahjakortti merkkipäi-
vän johdosta
– Huru Paavo lahjakortti merkkipäi-
vän johdosta
– Väisänen Aatto lahjakortti merk-
kipäivän johdosta

HMY:n HAULIKKON 
MESTARUUSKILPAILU 2011

Miehet yl:
1. Manninen Janne  19
2. Manninen Sami  17
3. Rantakallio Jani  15

Miehet +60:
1. Korvala Raimo  22
2. Kauppi Tapio  20
3. Kärkkäinen Aimo  10
4. Järvinen Martti    9

Miehet – 60;
1. Jouko Haapala 1108 p
2. Heikki Haapala 1086 p
3. Antti Kauppinen 1050 p

Miehet + 60; 
1. Martti Järvinen 1110 p
2. Esa Kauppila  1038 p

Miehet 70;
1. Paavo Huru   1040 p
2. Jorma Aarinpuro    916 p
3. Jussi Romsi    788 p
4. Pekka Nehvonen    736 p
5. Pekka Alasalmi    668 p

HMY:n HIRVENJUOKSUN MESTARUUSKILPAILU 2011
HAUKIPUTAAN 

METSÄSTYS-
YHDISTYSTYKSEN

KOTISIVUT 
internetissä.
Osoite on: 

www.hmynetti.net



HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY 5

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A  2 0 1 2

YLEISTÄ
 (jäsenistö, kokoukset, 
maanvuokraus)
– Yhdistyksen jäsenmäärä pide-
tään maksavien jäsenten osalta n 
500:ssa.
– Maanomistajajäseniä on n. 193 
ja kunniajäseniä 18 ja ainaisjäse-
niä 16.
– Yleisiä kokouksia pidetään kol-
me. 
– Talvikokous (vuosikokous) tam-
mikuussa.
– Kesäkokous heinäkuussa.
– Hirvikokous pidetään syyskuus-
sa, mutta kuitenkin ennen hirven-
metsästyksen alkua.
– Johtokunnan kokouksia pidetään 
tarpeen mukaan 6-10 kappaletta.
– Uusia maanvuokrasopimuksia 
pyritään tekemään.
– Vanhentuneet sopimukset uusi-
taan.
– Maanvuokrajaoston toimintaa te-
hostetaan.
– Yhdistyksen ja ampumaradan toi-
minnan eteenpäin viemiseksi on 
talkootöillä merkittävä osa ja talkoi-
ta järjestetäänkin tarpeen mukaan.

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinym-
päristöjen hoito ja parantaminen, 
riistapellot, pienpetojen ja rauhoit-
tamattomien eläinten pyynti, pön-
tötys, ruokinnan suunnittelu ja to-
teutus, riistaistutukset, talkoot, riis-
tavahinkojen estäminen, muuta)
– Riistavahinkoja pyritään estä-
mään yhdessä RHY:n kanssa.
– Riistanhoitoa tullaan jatkamaan 
aikaisempien vuosien mukaisesti. 
Riistanhoitotyön organisoi ja oh-
jaa riistanhoitojaosto yhteistyös-
sä RHY:n ja alueen muiden seuro-
jen kanssa.
– HMY on mukana edelleen me-
renranta-alueiden raivaus- ja kun-
nostustyössä lintujen pesintäaluei-
den parantamiseksi.

– Tehdään riistapeltoja hirville, ruo-
kintapaikkoja kauriille, jäniksille ja 
kanalinnuille. 
– Talkoilla suoritetaan kolmiolas-
kennat, riistanhoitoruokinta ja li-
säksi ruokinnassa käytettävien au-
tomaattien ja lehtikerppujen teko.
– Telkälle tehdään uusia pönttö-
jä 15 kpl.

RIISTAKANNAT JA 
RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpeto-
yhdysmiehet, riistakolmiot, vesilin-
tulaskennat, muut laskennat, muu-
ta riistan seurantaa, havaintoja riis-
takantojen tilasta)
– Hirvikannan määrää seurataan 
ympäri vuoden.
– Jahdin aikana täytetään havain-
tokortteja.
– Hirvikanta määritellään maasto-
laskennalla tammikuussa ja tarvit-
taessa talven aikana lentolasken-
nalla.
– Suurpetoyhdysmiehenä toimii 
Kinnunen Hannu
– Vesilintulaskenta suoritetaan yh-
dessä RHY:n kanssa.
– Riistakolmiolaskenta suoritetaan 
kaksi kertaa vuodessa.
– Jäsenistö suorittaa riistan määräl-
listä ja laadullista seurantaa aina 
maastossa liikkuessaan. 
 
METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvi-
eläinten metsästyksen järjestelyt, 
vieraskortit, valvonta, muuta)
– Metsästyksen suunnittelu tapah-
tuu poikuearviointien pohjalta ke-
säkokouksessa, jossa määritellään 
rauhoitettavat riistaeläimet sekä 
saaliskiintiöt ja metsästysajat, jos 
on tarvetta poiketa asetuksesta.
– Hirvet pyydetään perinteisesti hir-
viseurueissa, omilla aluilla, jotka 
kesäkokous vahvistaa, turvallisuus-
näkökohdat huomioon ottaen.
– Vieras- ja kausikortteja myydään 

kesäkokouksessa päätettävällä ta-
valla. 
– RHY:n valvojat, poliisi ja rajavar-
tiolaitos suorittavat metsästyksen 
valvontaa.
– Hallin metsästys tapahtuu yhteis-
luvan puitteissa.
– Seurataan kauriin kannan kehi-
tystä. 

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoi-
tukset, kilpailutoiminta, muuta)
– Haulikkorataa kehitetään, ampu-
makopit rakennetaan uudelleen. 
– Ampumaradan näyttösuojan tau-
lunkehykset korjataan. 
– Tiistaisin järjestetään hirviradalla 
harjoitusvuorot. Harjoitusvuorolle 
ei ole vastuuvetäjää.
– Hirvenhiihto- ja juoksukilpailuja 
pidetään, samoin kuin seuran mes-
taruuskilpailuja haulikko-, metso-, 
isohirvi- pudotuskilpailu -, eräjuok-
su-, ja riistapolkukilpailuja.
– JMS-seuran harjoitusammunnat 
heinäkuussa keskiviikkoisin
– Ampumakokeet ovat maanantai-
sin ja torstaisin.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, 
tuomaritoiminta, muuta)
– Kenneltoimintaa ei yhdistyk-
sessämme ole, mutta metsästys-
koira toimintaan yhdistys suh-
tautuu myönteisesti myöntämällä 
koemaastoja koirakokeisiin ja tie-
dottamalla jäsenistölle, että koira-
kokeita ei häirittäisi. 
– Annetaan anomuksesta koiran 
koulutuslupia.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, 
nuorisotyö, riista- ja eräpolkukil-
pailut, muuta)
– Osallistutaan Suomen riistakes-
kuksen ja riistanhoitoyhdistyksen 
sekä Metsästäjäliiton Oulun-piirin 

järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
– Ollaan yhteistyössä Haukiputaan 
yläasteen kanssa ja järjestetään ylä-
asteen 8. ja 9. luokkalaisille opin-
toja ja harjoittelupäivät Vareputaal-
la elokuussa.
– Uusia haulikkoheittimiä varten 
järjestetään koulutusta.
– Osallistutaan Haukiputaalla ”vi-
reä kolmas sektori” -järjestämiin 
koulutuksiin.
– Järjestetään SPR koulutusta, jos 
halukkuutta löytyy.

TIEDOTUSTOIMINTA JA 
YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteis-
työ maanomistajiin ja sidosryh-
miin, tiedotustapahtumat, muuta)
– Maanomistajille järjestetään hir-
vipeijaiset.
– Perhe- ja virkistystapahtuma jär-
jestetään jäsenistölle perinteisen ta-
van mukaan.
– Ollaan mukana joulurauhan riis-
talle ja muille metsäneläimille ju-
listustilaisuudessa.
– Metsästysseurojen tiedotuslehteä 
”Haukiputaalainen metsästäjä” jul-
kaistaan jatkossakin.
– Yhteistoimintaa eri alojen ja yh-
teisöjen kanssa ylläpidetään ja py-
ritään kehittämään.
– Osallistutaan vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun toimintaan. 
– Ylläpidetään yhdistyksen www 
sivuja.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomion-
osoitukset)
– Yhdistys huomioi toiminnassa 
mukana olleita, pyöreitä vuosia 
täyttäviä henkilöitä.

LISÄTIETOJA
– Lahtivajan suunnittelu ja rakenta-
minen jatkuvat.
– Vesijohto- ja viemärihanke jat-
kuu.

Ampumajaosto   
Vetäjä: Järvinen Martti puh. 050 595 7947   
Haapala Heikki Kauppila Esa Rautio Tapio Jääskeläinen Joni
Haapala Jouko Kauppila Veikko Riikola Juhani Korvala Raimo
Haapala Mauno Kauppinen Antti Romsi Jussi Jarkko Tapio
Halme Kari Kinnunen Hannu Kärkkäinen Aimo Huovinen Sinikka 
Huovinen Arto Kolehmainen J-P Nehvonen Pekka Ikonen Pekka 
Jääskeläinen Uolevi Rautio Arto Rahikkala Lauri 

Maanvuokrajaosto   
Vetäjä: Aarnipuro Heikki puh. 0400 364 714   
Haapakangas Pasi Kärkkäinen Arvo Himanka Matti 
Järvinen Martti Siipola Eero Kuppila Esa 
Kaleva Kari Ojala Jouko Kinnunen Hannu 
Kovalainen Hilkka Väisänen Jukka Siipola Reijo 
Ulvinen Vesa Maunumäki Olli  
Kauppila Jaakko Greus Janne  

   

Riistanhoitojaosto   
Vetäjä: Sumen Oiva puh. 0400 225 960   
Finnig Matti Jääskeläinen Joni Kärkkäinen Tuomo 
Haarala Tommi Kinnunen Hannu Ojala Juho 
Hanhela Kristian Koivukangas Mikko  
Huovinen Erkki Rautio Teemu  
Ojala Jouko Kärkkäinen Matti  
   
Huvitoimikunta   
Vetäjä: Huovinen Arto puh. 044 313 4351   
Huovinen Sinikka  Merenluoto Kari  
Kauppila Jaakko Mosorin Yrjö  
Kärkkäinen Allan   
   
Naistoimikunta   
   
Laduntekiä Haapala Heikki   
   
Majaisännät   
Haapala Mauno puh. 040 705 2379    
Kinnunen Hannu puh. 041 473 2927   

H M Y: N  J A O S T O T  J A  M A J A I S Ä N N ÄT  2 0 1 2
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Tase

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Ampumarata
Majat
Sauna
Lahtivaja
Koneet ja kalusto

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

SIJOITUKSET
Osuudet ja osakkeet

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
Osuuspankki 574075-41400

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

Vastattavaa yhteensä

31.12.2011 31.12.2010

462,37 513,75

538,20 538,20

0,00

62,61

620,00

0,00 219,75

7 198,42 7 577,29
5 214,73 5 489,19
1 149,20 1 209,68

74 587,63 63 149,99

88 612,35 77 939,90

2 171,48

6 015,69 5 344,71
6 015,69 5 344,71

8 725,37 5 882,91

97 337,72 83 822,81

44 990,06 44 927,45
2 038,83

47 028,89 44 990,06

39 050,00 23 800,00

4 000,00

6 638,83 14 813,00

50 308,83 38 832,75

97 337,72 83 822,81

Tuloslaskelmavertailu

Varsinainen toiminta

TUOTOT
Vuokratuotot
Kioskitoiminnan tuotot
Kilpailu ja talkootulot
Ampumaratatulot
Vierasluvat
Lihan myynti
Hihamerkit, kartat, kansiot
Hirvennahat
Mainos- ym. Sekalaiset tulot
Harjoitusammuntatulot
Hirvilupatulot
Puun myynti

Tuotot yhteensä

KULUT  

Henkilöstökulut
Toimihenkilöiden kulukorvaukset

Henkilöstökulut yhteensä

Poistot

Muut kulut

Toimistotarvikkeet

Ilmoituskulut

Vakuutukset

Posti- ja puhelinkulut
Tilintarkastuskorvaukset
Sähkö
Muut menot

Ampumaradan yleiskulut

Ampumaradan kilpailukulut

Kilpailutoiminnan matka- ym.

Kiinteistöjen rakennuskulut

Kioskitoiminnan kulut
Majan kulut

Riistanhoitokulut
Hirviluvat
Maanvuokrat

Pankkikulut
Kirjanpito
Puun ostot
Lahtivaja

Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta
Tuotot

Liittymis- ja jäsenmaksut
Arpajaistulot

Varainhankinta yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Korkotulot
Korkokulut

Avustukset

TILIKAUDEN TULOS

Pr- ja tiedotustoiminta

Peijaat

./. Lahtivajan aktivointi

./. Lahtivajan avustukset

2011 2010

150,00 70,00

516,00 162,80
430,00

75,00 0,00
558,00 482,00
361,00 710,10
519,90 89,00

350,00 0,00

-765,19 -808,47

-540,14 -155,41

-108,73 -189,86

-363,75 -231,24

-729,89 -747,44
0,00 -200,00

-214,52 -982,85

-683,32

-422,49 -100,00

0,00 -193,11

-641,34 -751,18
-265,35 -133,60

-714,79

-210,68 -48,92
-648,70 -546,49
-207,00 0,00

933,00 829,00

103,62

71,30 88,56
-129,57

62,61

1 025,52 1 197,85
4 266,10 4 151,30

1 050,00
3 242,80 1 090,00

5 665,00 14 813,00

17 159,32 23 816,05

-2 300,00 -2 000,00
-2 300,00 -2 000,00

-2 356,21 -1 267,21

-1 332,97 -1 145,46

-2 411,18

-3 538,72 -3 874,63

-1 134,73
-6 118,68 -14 990,00
-1 450,91 -1 441,16
-2 927,95 -2 734,49

-55 394,90 -86 036,45
55 394,90 86 036,45

-23 476,14 -33 278,96
-26 541,33 -36 087,43

-9 382,01 -12 271,38

11 590,00 11 546,00

12 523,00 12 375,00

3 140,99

-1 173,46

43 957,26 24 472,98
-43 957,26 -24 472,98

2 038,83

HUOM! HUOM! JÄSENET!!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä 

VIITENUMEROA!!

Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla 
muutokset tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme

hmysihteeri@gmail.com

I L M O I T U K S I A

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
KESÄKOKOUS ti 3.7 klo 18:00
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P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

T A L V I K O K O U S

 J O H T O K U N T A

Puheenjohtajana haluan kiittää jäseniämme mittavasta talkootyömäärästä, 
kaikkiaan talkootyötä kertyi 5321 tuntia vuodenvaihteeseen mennessä. Tun-
timäärä on tehty yhdistetyn hankeen vesijohto viemärin ja lahtivajan toteut-
tamiseksi. Hanke alkaa olla loppusuoralla, mutta työtä on vielä paljon tehtä-
vä ja siihen toivon jaksamista.
Vareputaan ampumaradalla tehtiin viime vuonna muutakin talkootyötä mm. 
kunnostus- ja rakentamistöitä, rakennettiin uusi karhurata, joka mahdollis-
taa harjoittelun eri seuroissa toimiville henkilöille jotka avustavat viranomai-
sia tarvittaessa (SRVA).
Keväällä aloitetaan uuden haulikkoradan rakentaminen, jossa kopit uusitaan 
ja asennetaan uudet heittimet.
 
Pienriistan metsästyksessä viime vuosi oli kaksijakoinen, metsäkana lintukan-
nat olivat kohtalaiset. Kiitos suotuisasta talvesta ja hyvin onnistuneesta poiku-
eista, joten syksyn jahdissa saalistakin saatiin.
Jäniskannat ovat edelleen heikot eikä kannan elpymisestä näy merkkejä, vii-
me kesän kuolleina löydetystä jäniksistä muutama tutkittiin ja ne olivat kuol-
leet jänisruttoon.
Hirvilupia oli meidän yhdistyksellä 13 aikaista ja 6 vasan kaatolupaa lupa-
määrähän oli noin puolet edellisvuoden (2010) lupa määrästä. Saalista saa-
tiin niin, että 1 aikaisen 5 vasan kaatolupaa jäi käyttämättä.
Hirvikannan kehitys on mennyt siihen suuntaan, että talvehtivaa hirvikantaa ei 
käytännössä ole, joten lupia anottaessa keväällä on tarkkaan harkittava puoli-
tetaanko lupamäärä viime vuodesta vai pudotetaanko lupia enemmän. 
Harmaahylkeen eli Hallin pyynnissä oli viime kaudella käytettävissä 20 pyyn-
tilupaa, joista 4 lupaa jäi käyttämättä.
Kuluvana pyyntikautena on 20 Hallin pyyntilupia käytettävissä. Pyyntikausi 
on alkanut 5.8.–31.12.2011 ja kausi jatkuu 16.4.–31.7.2012. 
Toivotaan, että kevätjäät olisivat sellaiset, että se mahdollistaisi hallin pyyn-
nin.

Kevättä odotellessa terveisin                Martti Järvinen

Puheenjohtaja Martti Järvinen 040 595 7947
 jarvinen.martti@gmail.com 

Varapuheenjohtaja Tuomo Kurkela 040 089 0446

Jäsenet Aulis Jokipii  040 502 0336
 Esa Kauppila  040 515 9216
 Raimo Korvala 0400 287 391   
 Tapio Jarkko  040 716 6195
 Kauko Mustaniemi  044 536 5105
 Olli Maunumäki  040 569 0912
 Joni Jääskeläinen 040 015 3759
  Reijo Siipola  040 535 7054
  Jouko Turunen 040 038 4121
 Tuomo Kurkela  040 089 0446

Sihteeri Pia Turunen   044 033 5375
  hmysihteeri@gmail.com

Kirjanpito ja tiliasiat HH- Yrityspalvelu 
 Heikki Helekoski  040 771 1898
 heikki.helekoski@pp.inet.fi 

Ampuma yht. henk.  Martti Järvinen  040 595 7947
    
 
Maja- ja 
ampumarataisännät Hannu Kinnunen  041 473 2927
  Mauno Haapala  040 705 2379

Pöytäkirja HMY:n Talvikokouksesta 
Varepirtillä 30.1.2012 klo 18:00

Läsnä: 24 osallistujaa

Kokouksen avaus: Puheenjohtaja
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 
18.00 ja toivotti osallistujat tervetul-
leeksi. Puheenjohtaja kertoi osallis-
tujille kuluneesta jahtikaudesta. 

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnan-
ohjaaja Tomi Jokivirta kertoi koko-
uksen aluksi valtionmerkki ammun-
tojen ulkoistamisesta. 

1. Valitaan kokoukselle puheenjoh-
taja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
Puheenjohtajaksi valittiin: Martti Jär-
vinen
Sihteeriksi valittiin: Pia Turunen
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin: Kau-
ko Mustaniemi ja Raimo Korvala 
Ääntenlaskijoiksi valittiin: Kauko 
Mustaniemi ja Raimo Korvala

2. Todetaan kokouksen laillisuus;
Puheenjohtaja totesi kokouksen lail-
liseksi, koolle kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen työjär-
jestykseksi;
Asialista hyväksyttiin vuosikokouk-
sen työjärjestykseksi. 

4. Esitetään yhdistyksen toiminta-
kertomus, tilinpäätös ja tilintarkas-
tajien lausunto edelliseltä vuodelta 
ja päätetään tilin hyväksymisestä ja 
tilinpäätöksen vahvistamisesta;
Johtokunta esitti vuosikokoukselle 
yhdistyksen toimintakertomuksen 

vuodelta 2011, jonka vuosikokous 
hyväksyi.
Johtokunta esitti vuosikokoukselle 
yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintar-
kistajien lausunnon vuodelta 2011. 
Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen 
ja tilintarkistajien lausunnon. Vuosi-
kokous vahvisti tilinpäätöksen.

5. Päätetään vastuuvapauden myön-
tämisestä johtokunnalle ja muille ti-
livelvollisille;
Vuosikokous päätti myöntää vastuu-
vapauden johtokunnalle ja muille ti-
livelvollisille.

6. Toimitetaan johtokunnan puheen-
johtajan vaali;
Vuosikokous valitsi yksimielisesti 
johtokunnan puheenjohtajaksi Mart-
ti Järvinen.
 
7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten 
vaali erovuoroisten tilalle;
Johtokunnan erovuoroiset jäsenet: 
Aulis Jokipii, Esa Kauppila, Raimo 
Korvala, Pekka Kauppila, Tuomo 
Kurkela.

Vuosikokous valitsi erovuoroisen 
Pekka Kauppilan tilalle Joni Jääske-
läisen. Muut erovuoroiset jäsenet 
vuosikokous valitsi jatkamaan joh-
tokunnan jäseneninä. 

8. Toimitetaan kahden tilintarkasta-
jan ja heidän henkilökohtaisten va-
ramiestensä vaali alkaneelle toimin-
tavuodelle;
Vuosikokous valitsi tilintarkastajik-
si KHT Olavi Virtanen ja HTM Soi-
le Raive-Annanolli.
Varamiehiä ei tarvitse nimetä. 

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistan-
hoitosuunnitelma alkanutta toimin-
tavuotta varten ja määrätään jäsen-
ten riistanhoitovelvoitteet, sekä pää-
tetään mahdollisen riistanhoitovel-
voitemaksun määräämisestä, ja suu-
ruudesta, sekä jaetaan edellisen vuo-
den pienpetopyynnin palkinnot
Johtokunta esitti vuosikokoukselle 
toiminta- ja riistanhoitosuunnitel-
man alkanutta toimintavuotta 2012 
varten.
Vuosikokous vahvisti toiminta- ja 
riistanhoitosuunnitelman alkanutta 
toimintavuotta 2012 varten.
Vuosikokous ei määrännyt jäsenille 
riistanhoitovelvoitemaksua.
Pienpetopyynnin palkinnot jaettiin.

10. Päätetään yhdistyksen liittymis- 
ja jäsenmaksun suuruudesta;
Vuosikokous hyväksyi johtokunnan 
esityksen mukaan liittymismaksun 
suuruudeksi 40 euroa/jäsen ja jäsen-
maksun suuruudeksi 20 euroa/vuosi. 
(Säilyivät entisen suuruisina).

11. Vahvistetaan alkaneen vuoden 
tulo- ja menoarvio, sekä päätetään 
toimihenkilöiden kulukorvauksien 
suuruudesta;
Vuosikokous päätti vahvistaa johto-
kunnan esityksen tulo- ja menoarvi-
on vuodelle 2012. (liite5)
Vuosikokous hyväksyi johtokunnan 
esityksen toimihenkilöiden kulukor-
vauksiksi vuodelle 2012 (liite6)

12. Käsitellään mahdolliset yhdis-
tyksen jäsenten erottamistapaukset, 
milloin yhdistyksen jäsen on sään-
töjen 7§:n mukaan saattanut erotta-
misensa yhdistyksen kokouksen rat-
kaistavaksi;

Erottamistapauksia ei ollut.

13. Valitaan yhdistyksen edustajat 
ja heidän varamiehensä piirikoko-
uksiin;
Yhdistyksen edustajaksi Suomen 
Metsästäjäliiton Oulun Piirin piiri-
kokouksiin vuosikokous valitsi Jark-
ko Tapio.
    
14. Käsitellään muut johtokunnan 
tai yhdistyksen jäsenten johtokun-
nalle vähintään kolme viikkoa en-
nen vuosikokousta esittämät ja ko-
kouskutsussa mainitut asiat;
Asioita ei ollut.

15. Valitaan tarpeelliset jaostot;
Jaostoihin ei tullut muutoksia.  

16. Päätetään riistanhoitoyhdistyk-
selle tehtävistä esityksistä;
Vuosikokous hyväksyi yksimielises-
ti, että riistanhoitoyhdistykselle esi-
tetään johtokunnan ehdotus, valtion 
merkkiammuntojen koekertamak-
sun jaosta. HMY:n osuus olisi 15€ 
ja RHY:n osuus olisi 5€. Kokoukses-
sa jossa asia käsitellään, on seuran 
edustajalla neuvotteluvara käytettä-
vissään. 

17. Keskustellaan muista mahdolli-
sista esille tulevista asioista, joista ei 
kuitenkaan voida tehdä päätöstä;
Puheenjohtaja esitteli vuosikokouk-
selle lahtivajan rahoitustilannetta. 

18. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 
20:27 ja kiitti osallistujia asiallisesta 
keskustelusta. 
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HARJOITUSAMMUNNAT 
ISOHIRVI VAREPUTAALLA KLO 17:30   
     
HARJOITUKSEEN TULEE ILMOITTAUTUA KLO 18:OO MENNESSÄ.  
        
Ti   5.6.12       
Ti 12.6.12       
Ti 19.6.12       
Ke   4.7.12 Jokivarren Metsästysseura    
Ke 11.7.12 Jokivarren Metsästysseura    
Ke 18.7.12 Jokivarren Metsästysseura    
Ke 25.7.12 Jokivarren Metsästysseura
Ti 31.7.12       
Ti   7.8.12       
Ti 14.8.12       
Ti 21.8.12       
Ti 28.8.12 

Valvojien nimet ilmoitetaan myöhemmin.

TOIMENPITEET SYKSYN JAHTIIN     
  
Ti 3.7.12 Kesäkokous Varepirtillä klo 18:00    
    
Ke 29.8.12 Mennessä hirvijahtiin halukkaiden, tulee ilmoittautua ja 
  esittää asiakirjat porukkansa johtajalle. Ne jotka eivät 
  kuulu mihinkään porukkaan ilmoittautuvat puheen-
  johtajalle Martti Järviselle samaan päivään mennessä.  
     
La 1.9.12 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa 
  puheenjohtajalle Martti Järviselle. 
  .       
Pe 7.9.12 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri
  Vareputaalla klo 18:00     
   
Ma 17.9.12 Hirvikokous Varepirtillä klo 18:00

Koko perheen perinteinen virkistäytymispäivä
Halosenniemen Koljon rannassa la 9.6  klo 10:00

Luvassa onkikilpailu, makkaranpaistoa ja nuotiokahvit.

 Su   5.2.12 klo 12:00 Hirvenhiihdon sarjakilpailut I-osa   

 Su 12.2.12 klo 12:00 Hirvenhiihdon sarjakilpailut ll-osa   

 Su 19.2.12 klo 12:00 Hirvenhiihdon sarjakilpailut lII-osa   

 La 25.2.12 klo 11:00 Hirvenhiihdon SM-katsastukset   

 Su   4.3.12 klo 12:00 RHY:n hirvenhiihdot mestaruuskilpailut Varepudas 

 Su 18.3.12 klo 12:00 HMY:n hirvenhiihdon seuran mestaruuskilpailut  

 La 24.3.12 klo 11:00 HMY:n mestaruuspilkkikilpailut 
    Kurtinhaudan kalasatamssa    

 Ma   7.5.12 klo 17:00 Ampumaradan talkoot     

 Ke 16.5.12 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup I-osa   

 Ke 23.5.12 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup II-osa   

 La 26.5.12 klo 11:00 SM-katsastukset mest.hirvi + mets.luodikko  

 Ke 30.5.12 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup III-osa   

 Ke   6.6.12 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup IV-osa   

 La   9.6.12 klo 10:00 Virkistäytymispäivä ja perinteinen onkikilpailu 
    Koljon rannassa

 Ke 13.6.12 klo 18.00 Hirvenjuoksun Hauki-cup V-osa   

 Su 17.6.12 klo 12:00 Hirvenjuoksun Avo SM-katsastus   

 Ke   1.8.12 klo 18:00 Hirvenjuoksun seuran mestaruuskilpailut  

 Ke   8.8.12 klo 18:00 Isohirvi     

 Ma 13.8.12 klo 18:00 Haulikko     

 Ke 15.8.12 klo 18:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

Kulunut toimintavuosi oli hyvin edellisten kaltainen. Metsästys ja muu toimin-
ta jatkui perinteiseen mukavaan malliin. Ilahduttavaa on kuitenkin pienpeto-
pyynnin innostuksen lisääntyminen. Seuralla on erilaisia loukkuja käytössä, 
joita voi lainata. Ottakaa niitä rohkeasti kokeiluun. Kokeilun ja kokemuksen 
kautta osaaminen karttuu ja saalistakin alkaa tulla.
 
Hirvikanta on alueellamme alhaisella tasolla. Ensimmäisen kerran minun hir-
venpyyntihistoriassa seurassamme jäi hirviä saamatta. Ja lisäksi kun tallen-
simme pankkiin osan luvista, jäi meidän kaatoprosenttimme melko alhaisek-
si. Tämä ei silti haittaa. Olen ollut mukana erilaisissa sidosryhmätilaisuuksis-
sa ja usein on näissä tullut esille, että metsästäjien tulisi hakea riittävä määrä 
lupia, mutta mikäli kanta on heikko, rohkeasti jättää ampumatta. Tämä on si-
tä vastuun kantamista kentällä. Metsänomistajajärjestöillekin on tätä korostet-
tu, että tahallaan metsästäjät eivät jätä ampumatta, vaan vain silloin kun kan-
ta on heikko. Helpostihan tulee kommentteja, että metsästäjät tahallaan jät-
tävät ampumatta kasvattaen näin kantaa kohtuuttomasti omiin tarpeisiin. Yh-
teistyöllä tässäkin saadaan paras tulos.

Olin mukana valmistelemassa ministeriöön esitystä teeren talvimetsästysko-
keilun sallimiseksi menneelle tammikuulle. Vaikka valtakunnallisessa riista-
neuvostossa äänestimme sen eteenpäin numeroin 16-2, ei asia ministeriös-
sä edennyt. Luonnonsuojeluliiton Sulkava ja ympäristöministeriön Osara vas-
tustivat. Nyt kanalintukannan hoitosuunnitelman tullessa käsittelyyn, on taas 
mahdollisuus viedä asiaa eteenpäin. Vaikkapa niin, kuten VRN:n pj. Hannu 
Laine kirjoitti viimeisimmässä Metsästäjä-lehdessä, että pyyntiaika olisi syys-
kuusta tammikuun loppuun ja aina asetuksella määrättäisiin jollekin välille 
(tai jostakin alkaen pyyntiajan loppuun) rauhoitusaika kannan vahvuudesta 
riippuen. Olen tästä Hannun kanssa keskustellut useasti ja jospa sitä saatai-
siin jotenkin edistettyä. Nytkin olisi ollut vahvat teerikannat ja olisi ollut hie-
noa kokeilla pari viikkoa perinteistä metsästysmuotoa. Tämän asian etenemi-
seen voivat kaikki vaikuttaa antamalla lausuntoja asiasta, kunhan se lausun-
tokierrokselle tulee. No, katsotaan miten asiat etenee.

Mukavaa kevättä kaikille!!
Jukka

T U L O -  J A  M E N O A R V I O  2 0 1 2

Tulot
Sijoitustuotot
Varainhankinnan tuotot
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Metsästysluvat
Vieraskortit
Hirvilupamaksut
Peijaistoiminta

Yhteensä

Menot

Maanvuokrat
Riistanhoito
Maja- ja toimitilat
Kilpailu ja ammunta
Hirvenmetsästys
Peijaistoiminta
Vakuutukset
Lehtijulkaisut ja ilmoitukset
Pankki ja postikulut
Muut kulut

Yhteensä

Yli-/alijäämä

2012
0

500
4500
100
500
200

1000
500

7300

25
1700
250
750

1000
850
55

850
400

1800 1000 hms:lle
7680

-380
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Hallinto ja jäsenet:

Johtokuntaan kuuluivat vuonna 
2011: Jukka Vänttilä Pj., Onni Jämsä 
vpj., Osmo Sipola, Anssi Mettovaara, 
Pasi Kurkela, Tommi Lindström, Tar-
mo Timonen, Hannu Örn, Ari Koivu-
kangas, Timo Meriläinen, Eero Soro-
nen

Sihteeri: Juho Kaarivaara
Rahastonhoitaja: Lampila Oy
Tilintarkastajat: Tapio Kurkela ja Erk-
ki Torvela
Varalla: Aaro Annala ja Reijo Han-
hela

Johtokunta piti 4 kokousta.
Vuosikokous oli 19.1.2011 ja kesä-
kokous 16.7.2011. Lisäksi hirvikoko-
us 17.9.2011 Varepirtillä.

Jäsenmäärä oli 31.12.2011 346 hen-
kilöä.

Metsästysaluetta oli hirvieläinten 
metsästyksessä 8008,85 ha. pienriis-
talle 7889,09 ha.

Metsästysmajana toimii Kynkään 
kämppä.

Seuran muita jaostoja oli: Riistanhoi-
tojaosto, Ampumajaosto, Vartiotoi-
mikunta, Maanvuokrausjaosto, Pei-
jaistoimikunta, Majatoimikunta

Riistanhoito:

Hankittiin seuralle riistakameroita.

Jäniksiä on ruokittu heinällä.

Kesällä tehty riistapeltoja lähinnä hir-
ville.

Nuolukiviä laitettu maastoon maan-
omistajan luvalla

Metsäkauriita ruokittu maastossa.

Ruokittiin vesilintuja useassa pai-
kassa.

Seuran pienpetoloukkuja käytettiin 
pienpetojen pyyntiin.

Riistalaskennat ja riistakannat:

Suoritettu talvella hirvilaskenta 
maasto- ja lentolaskentana.

Suoritettiin myös riistakolmio kesäl-
lä laskenta.

Metsästys:

Metsästysrajoituksia on ollut rauhoi-
tusalueina ja kiintiöinä.

Hirvenmetsästys on suoritettu nor-
maalina seuruemetsästyksenä. Kaa-
tolupia 38 aikuista 20 vasaa.

Vieraskortteja on myyty jonkin ver-
ran.

Valvontaa on suoritettu metsästyksen 
yhteydessä.

Järjestettiin pienpetokilpailu

Ampumatoiminta:

Järjestettiin 13 harjoitusammun-
nat Vareputaan ampumaradalla ja 3 
omat harjoitusammunnat. Järjestet-
tiin JMS:n mestaruusammunnat Va-
reputaan ampumaradalla. Seural-
la on ilmakiväärirata, joka sijoitet-
tu Jokelan koululle. Tiloista makse-
taan vuokraa kyläyhdistykselle. Kes-
kiviikkoisin järjestettiin harjoitusam-
muntoja koululla, joissa kävi keski-
määrin 5 miestä/kerta.

Kenneltoiminta:

Osallistuttiin kenneltoimintaan 
myöntämällä koemaastoja seuran 
alueelta koirakokeisiin.

Koulutus ja neuvonta:

Osallistuttiin Riistakeskuksen järjes-
tämiin ammunnan valvoja ja vartija 
koulutus tapahtumiin.

Pilkkikilpailut järjestettiin yhdessä 
kyläyhdistyksen kanssa Jämsän su-
vannolla.

Järjestettiin riistapolkukilpailut Mur-
sun rannassa.

Seura oli mukana nuorten eräkurssin 
järjestelyissä.

Tiedotustoiminta ja 
yhteistoiminta:

Järjestettiin hirvipeijaat maanomista-
jille, jossa osallistujia noin 300 hen-
kilöä.

Tiedotustoiminta hoidettiin Hauki-
putaalainen metsästäjä-lehden kaut-
ta sekä ilmoituksilla Rantapohja-leh-
dessä ja nettisivuilla.

Seura on mukana vapaaehtoisessa 
pelastuspalvelussa. Hälytysryhmän 
runkona toimivat hirviporukat.

Yleistä:

Jäseniä JMS:llä vuoden alussa 346 
kpl

Yleisiä kokouksia järjestetään sään-
tömääräisten kokousten (vuosi- ja ke-
säko-kous) lisäksi hirvikokous. Lisäk-
si järjestetään tarvittaessa muita ko-
kouksia.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mu-
kaan.

Maanvuokrausta pyritään tekemään 
niin, että vuokraamattomien aluei-
den pin-ta-ala jäisi mahdollisimman 
pieneksi ja maanvuokraustoiminta 
pysyisi ajan ta-salla.

Riistanhoito:

Erillistä riistanhoitosuunnitelmaa 
ei tehdä, vaan jatketaan jäsenistön 
omaan aktiivisuuteen luottaen. Seu-
ra hankkii kuitenkin siemeniä, nuolu-
kiviä ym. tar-peita riistanhoitoon.

Riistapeltoja pyritään tekemään tal-
kootoiminnalla.

Vartiointia suoritetaan metsästyksen 
yhteydessä.

Järjestetään pienpetokilpailu, jon-
ka käytännön järjestäminen jätetään 
johto-kunnan järjestettäväksi.

Riistanlaskennat ja riistakannat:

Riistalaskennat pyritään tekemään 
normaalisti.

Tehdään hirvikannan lentolaskenta 
yhdessä muiden seurojen kanssa.

Petoyhdysmiehenä toimii Jukka Vänt-
tilä, Vesa Tammia ja Anssi Mettovaa-
ra jolle ilmoitetaan havainnot suur-
pedoista.

Metsästys:

Metsästystä ohjataan rauhoitusalu-
eilla ja kiintiöillä. Hirvieläinten met-
sästys py-ritään järjestämään entisen 
tavan mukaan yhteistyössä alueen 
muiden met-sästysseurojen kanssa.

Vieraskorttien myynnistä ilmoitetaan 
nettisivuilla.

Valvontaa suoritetaan normaalisti.

Ampumatoiminta:

Järjestetään harjoitus- ja kilpailuam-
muntoja tarvittava määrä.

Järjestetään riistapolkukilpailu.

Järjestetään JMS:n mestaruusam-
munnat.

Järjestetään ilmakivääriharjoitusam-
muntoja Jokelan koululla. Ilmoitus 
tar-kemmin Haukiputaalainen met-
sästäjä-lehdessä sekä nettisivuilla.

Kenneltoiminta:

Yhteistyötä kenneljärjestöjen kans-
sa jatketaan myöntämällä koirakoe-
alueita.

Koulutus ja neuvonta:

Osallistutaan riistakeskuksen ja 
RHy:n järjestämiin koulutustilai-
suuksiin ja jär-jestetään omia tilai-
suuksia tarpeen mukaan.

Seura on mukana yläasteen erä- ja 
kalastuskurssin järjestelyissä.

Tiedotus ja yhteistoiminta:

Järjestetään hirvipeijaiset maanomis-
tajille.

Järjestetään yhteiset pilkkikilpailut 
kyläyhdistyksen kanssa.

Tiedotus hoidetaan Haukiputaalai-
nen metsästäjä-lehdessä ja tarvitta-
essa il-moituksilla Rantapohja-leh-
dessä. Seuran www sivuja käytetään 
myös tiedo-tuksessa. Sivun osoite on 
www.jokivarrenmetsastysseura.com
Seura toimii hälytysryhmänä vapaa-
ehtoisessa pelastuspalvelussa. Yh-
dyshenkilönä toimii Juha Tenhunen.

Huomionosoitukset:

Pyritään muistamaan huomionosoi-
tuksin ansioituneita jäseniä.

Puheenjohtaja Jukka Vänttilä p. 040-5590892 Jukka.vanttila@gmail.com 

Sihteeri Juho Kaarivaara  p. 045-1350515 Juho.kaarivaara@netti.fi 

Varapj. Osmo Sipola  p. 0500-580140 osmo.sipola@elisanet.fi  

Onni Jämsä  p. 0400-298650 Onnijamsa@kotikone.fi  

Hannu Örn  p. 040-5832173 hannu.orn@mail.suomi.net 

Jani Hanhela  p. 041-4581784 janskapomei@gmail.com 

Pasi Kurkela  p. 040-5105154 pasikurkela@hotmail.com 

Timo Meriläinen  p. 0400-387093 jp.merilainen@pp.inet.fi  

Tommi Lindström  p. 040-5224218 tommi.lindstrom1@suomi24.fi  

Tarmo Timonen p. 040-5582669 tarmo.timonen@elisanet.fi  

Anssi Mettovaara  p. 040 515 9662

Eero Soronen  p. 0400399817

J O H T O K U N T A

Jokivarren metsästysseuran sääntömääräinen 
KESÄKOKOUS pidetään perjantaina 13.7.2012 

klo 19.00 Jokelan koululla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Johtokunta
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JMS:n järjestämät harjoitusammunnat Varepirtillä 
keskiviikkona 4.7, 11.7, 18.7 ja 25.7 

alkaen kello 18:00. 

Riistapolkukilpailu pidetään 
Mursun rannassa 25.5 klo 18.00 alkaen. 

Sarjat tarpeen mukaan.

Ilmakivääriammunnat Jokelan koululla 
maaliskuussa keskiviikko-iltaisin alkaen klo 18.00. 

Lisätietoja antaa ja ammuttajana toimii 
Matti Örn puh. 040-7551601

Jos lainaat seuran ilmakivääriä Veikko Mettovaaralta, niin muista, 
että laina-aika on KAKSI VIIKKOA maksimissaan. 

Näin siksi, että mahdollisimman monet saavat tilaisuuden 
ammuntaharjoitteluun. 

Veikolle AINA ilmoitus, jos asetta lainataan!!

2011                 2010 2011   2010
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V U O S I K O K O U S

Jokivarren metsästysseura Ry:n 
vuosikokouksen pöytäkirja 1/2012

Paikka: Jokelan Koulu
Aika: 19.1.2012 klo.19.00
Läsnä 18 jäsentä.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 
19.03

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sih-
teerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Vänt-
tilä ja sihteeriksi Ari Koivukangas.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten-
laskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Hannu Örn ja Tar-
mo Timonen.

5. Asialistan hyväksyminen työjär-
jestykseksi
Hyväksyttiin asialista työjärjestyk-
seksi.

6. Ilmoitusasiat
Rhy:n toiminnanjohtaja Tomi Jokivir-
ta toi Rhy:n terveiset.
- 24-25.3.2012 Vareputaalla pienpe-
topyyntikoulutus –tilaisuus
- Rhy:n toiminnanjohtaja on suun-
nitellut riistanhoitokilpailua. Rhy:n 
hallitus muotoilee kilpaillun sisäl-
lön ja ajankohdan tarkemmin.
- Toiminnanjohtaja esitteli Rhy:n jär-
jestämien ammuntojen ”ulkoistamis-
suunnitelmat”.

7. Esitetään ja vahvistetaan seuran 
toimintakertomus ja tilinpäätös. 
Vastuuvapauden myöntäminen tili-
velvollisille.
Puheenjohtaja luki toimintakerto-
muksen vuodelta 2011 ja esitteli ti-
linpäätöksen.
Vahvistettiin toimintakertomus ja ti-
linpäätös vuodelta 2011.
Myönnettiin vastuuvapaus johtokun-
nan jäsenille ja tilivelvollisille vuo-
delta 2011.

8. Yhdistyksen puheenjohtajan va-
linta
Valittiin yhdistyksen puheenjohta-
jaksi Jukka Vänttilä.

9. Erovuoroisten johtokunnan jäsen-
ten vaali
Valittiin johtokuntaan erovuoroisten 
jäsenten tilalle: Pasi Kurkela, Osmo 
Sipola, Tarmo Timonen, Jani Hanhela 
041 458 1784 janskapomei@gmail.
com, Timo Meriläinen

10. Toiminnan tarkastajan valinta
Valittiin toiminnantarkastajaksi Erkki 
Torvela, varalle Tapio Kurkela.

11. Toiminta- ja riistanhoitosuunni-
telman vahvistaminen kuluvaa toi-
mikautta varten
Sihteeri esitteli toiminta- ja riistan-
hoitosuunnitelman vuodelle 2012.
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoi-
tosuunnitelma vuodelle 2012.

12. Seuran jäsenmääräkiintiön nos-
taminen
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, et-
tä jäsenkiintiö nostetaan 370 jäse-
neen.

13. Yhdistyksen jäsen-, liittymis- ja 
metsästysmaksun suuruus
14. Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
15 euroa jäsen-, liittymis- ja metsäs-
tysmaksun suuruudeksi.

15. Toimintakauden tulo- ja menoar-
vion vahvistaminen
Puheenjohtaja esitteli toimintakau-
den tulo- ja menoarvion.
Hyväksyttiin toimintakauden tulo- 
ja menoarvio, joka sisältää1000€:n 
avustus HMY:lle Vareputaan am-pu-
maradan kehittämisestä aiheutunei-
den kulujen kattamiseksi. Avustus si-
sältyy budjetin ”muut kulut” – koh-
taan.

16. Käsitellään mahdolliset seuran 
erottamistapaukset
Erotettiin johtokunnan esittämät hen-
kilöt Erkki Alatalo, Esko Erkkilä, Han-
nu Jussila, Kari Jussila, Kalle Kyhä-
lä sekä Esko Mettovaara maksamat-
tomien jäsenmaksujen vuoksi se-

kä Raimo Uusiniemi hänen omasta 
eronpyynnöstä.

17. Toimikuntien puheenjohtajien 
valinta
Valittiin maanvuokrausjaoston pu-
heenjohtajaksi Kyösti Huttunen ja 
muiden toimikuntien puheenjohta-
ji-na jatkavat vuonna 2011 toimi-
neet (Riistanhoitojaosto: Osmo Si-
pola; Ampumajaosto: Jämsä Onni; 
Var-tiojaosto: Kurkela Pasi; Peijaisja-
osto: Kurkela Risto; Majajaosto: Päk-
kilä Marko).

18. Käsitellään muut johtokunnan 
tai seuran jäsenten johtokunnalle 
vähintään kolme viikkoa ennen tal-
vikokousta esittämät ja kokouskut-
sussa mainitut asiat
Ei käsiteltäviä asioita.

19. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hakemuksen ovat jättäneet: Markus 
Jaara, Jere Kokko,Seppo Mertaniemi, 
Mika Soini, Leo Kuivala, Mi-ka Vä-
häsarja, Pentti Pohjola, Mauri Ora-
va, Mikko Pitkälä, Elias Pitkälä, Jaak-
ko Klasila, Pauli Leppänen, Koskela 
Veli-Pekka.

Johtokunta esittää hyväksyttäväk-
si maanvuokraajat sekä yli kolme 
vuotta seuran alueella asuneet ano-
jat. Kaikki muut täyttävät edellä mai-
nitut ehdot muttei Mauri Orava, Ve-
li-Pekka Koskela eikä Mikko ja Eli-
as Pitkälä, heille lähetetään metsäs-
tyslupa.

Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi kaikki 
johtokunnan esittämät maanomista-
ja anojat sekä seuran alueella yli kol-
me vuotta asuneet anojat.

Lisäksi kokouksessa jäsenhakemuk-
sen esittivät:
– Jouko Pakanen
– Elias Pakanen
– Matias Pakanen
Kokous hyväksyi myös heidät jäse-
niksi.

Kokouksessa hakemuksen on jättänyt 
myös Marko Palola. Häntä ei hyväk-
sytty jäseneksi koska hän ei täytä jä-
seneksi pääsemisen ehtoja.

20. Vieraslupien myynti
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, että 
jatketaan edellisvuosin malliin niin, 
että vierasluvan voi maksaa suo-raan 
seuran tilille. Maksukuitin viestiosas-
sa pitää näkyä: isäntä, vieras ja ai-
ka mitä aikaa vieraslupa koskee. Vie-
raan vastuulla on todistaa että mak-
su on suoritettu ajallaan. Kuitti tai ti-
liote, josta em. tiedot näkyvät on ol-
tava mukana jahdissa. Nykyisin käy-
tössä olevat vierasluvat myydään lop-
puun.

Hinnaksi esitetään 5 euroa per päivä-
lupa ja 8 kpl vierasta voi seuran jäsen 
käyttää per kausi.

21. Riistanhoitoyhdistykselle tehtä-
vistä esityksistä päättäminen
Kokous päätti, että esitetään Rhy:n 
puheenjohtajaksi Jukka Vänttilä ja 
hallitukseen Osmo Sipolaa, varal-
le Aimo Kärkkäinen Jukalle ja On-
ni Jämsä Osmolle sekä johtokunnan 
kooksi 8 henkilöä.

Kokous myöntää johtokunnalle val-
tuudet muuttaa tarvittaessa esitystä.

22. Muut esille tulevat asiat
Pienpetokilpailun säännöt ja tulok-
set

Pisteytys: Kettu, supikoira, näätä 50 
pist. minkki 30 pist. Varis 2 pist.
Pienpetokilpailuun ilmoittautui seu-
raavat:
Ari Koivukangas 2 kettua.
Vesa Tammia 2 kettua.
Reijo Hanhela 1 kettu ja 1 minkki.
Jukka Vänttilä  1 näätä.
Jouko Jussila  1 minkki.
Veikko Kovalainen  1 minkki.

Pääpalkinnon 100€ saa Ari Koivu-
kangas ja toisen palkinnon 50€ Jou-
ko Jussila.
Pääpalkinto arvottiin Arin ja Vesan 
kesken.
Toinen palkinto arvottiin muiden 
osallistujien kesken.

23. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
20.33.

Jäsenmaksuista:

–  Jokainen jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutokset 
 kirjanpitäjälle. Toivomus olisi että ilmoitukset tulisi tekstiviestillä, 
 sähköpostilla tai kirjeitse.
–  Jäsenmaksua maksaessa on ehdottomasti käytettävä viitettä.
–  Jos haluat erota seurasta voit ilmoittaa siitä suoraan kirjanpitäjälle 
 kirjallisesti, niin ei turhaan lähetetä jäsenmaksulappuja.
–  Jäsenmaksulapun hävitessä tai muissa jäsenmaksuun liittyvissä 
 ongelmissa ole suoraan yhteydessä kirjanpitäjään 

Kirjanpitäjän yhteystiedot:
Lampila Oy
Tomi Lampila
puh. 08-5472 267
gsm. 040-5722 252
fax. 08-5472 500
E-mail: toimisto@isannointilampila.fi  

Jokivarren metsästysseuran ja kyläyhdistyksen 

YHTEISET PILKKIKILPAILUT 
pidetään Jämsän suvannolla Lauantaina 24.3. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 11.00 alkaen. 
Kilpailuaika on klo 12.00 – 14.00. 

Sarjat: 0-14 v ja 14-vuodesta ylöspäin. 
Lasten sarjassa kaikki saavat palkinnon.
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KELLON METSÄSTYSSEURA RY

1. YLEISTÄ 

Toimintavuosi 2011 oli seuran 57:s. 
Toimintaa jatkettiin edelleen luot-
tamusmiesperiaatteella perustuen 
muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdis-
tys hoiti omin voimin laskujen käsit-
telyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jä-
senmaksujen maksattamisen, jäsen-
rekisterin ja kotisivujen ylläpidon.

Kellon osayleiskaavan suunnitte-
lu on käynnistynyt, kuten edellises-
sä toimintakertomuksessa todettiin. 
Neuvottelut maanomistajien kanssa 
ja siitä seurannut ampumatoiminnan 
uudelleenarviointi kesäkokouksessa 
johti ruutiaseilla ampumisen lak-
kaamiseen Kalimen ampumaradal-
la. Seuran ydintoiminnan jatkuvuu-
den kannalta on ensiarvoisen tärke-
ää että ampumatoiminta saadaan jat-
kossa järjestettyä Vareputaalla suju-
vasti siten, että jokainen seuran jäsen 
voi harjoitella ammuntaa luontevas-
ti. Tätä ajatusta on viety eteenpäin yh-
teistoiminnan periaatteella seurojen 
sisällä. Mitä Kalimen ampumaradan 
tulevaisuuden käytön suhteen on aja-
teltu, tässä suunnittelussa ampuma-
rata-alueelle on esitetty koulutus- ja 
kurssikeskuksen perustamista, ken-
neltoiminnan keskittämistä alueel-
le, sekä ns. kevyen ampumaharjoit-
telun lisäämistä ilmakiväärin ja lase-
rase –harjoittelun muodossa. Selvää 
kuitenkin on että korvaavaa toimin-
taa radalle on synnyttävä, jotta seu-
ran toiminta pysyy uskottavana eikä 
se ala hiljalleen näivettyä.

Hirvenmetsästys toteutettiin yhteis-
lupana muiden haukiputaalaisten 
metsästysseurojen kanssa. Hirven-
metsästyksen päätyttyä vuoden lo-
pussa oli pystyssä enää 6 vasaa. Ai-
kuisia 16+1(veteraanihirvi), vasoja 
4. Porukat olivat tänä vuonna pie-
nempiä.

Seuran jäsenmäärä on jo usean vuo-
den ajan pysytellyt vähän alle 600 jä-
senessä. Tarkka jäsenmäärä oli vuo-
den lopussa 548 hlö ja uusia jäse-
niä otettiin seuraan 2 hlö. Jäsenmak-
su oli 35 euroa. 

Tarvike- ja lupamyynti on tapahtunut 
Kellon R-kioskilla, samoin karttojen 
ja lakkien. 

Seuran talous on kohtuullisessa kun-
nossa ja voidaan realistisesti ajatella 
toiminnan monipuolistamisen mah-
dollisuuksia vaikkakin uuden toi-
minnan rahoitus vielä kaipaakin ul-
kopuolista rahoittajaa.

2. HALLINTO 

Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, 
vuosikokous ja kesäkokous. Johto-
kunta kokoontui 11 kertaa. Johto-
kunnan puheenjohtajana toimi Juha 
Soralahti, sihteerinä ja varapuheen-
johtajana Simo Similä, rahastonhoi-
tajana Tapio Pikkuhookana, riistan-
hoitojaoston vetäjänä Ismo Mäkelä 
avustajanaan Sakari Hietala, vuok-
rausjaoston vetäjänä Markku Anna-
la, hirvijaoston vetäjänä Seppo Tik-
kala, valvontajaoston vetäjänä Janne 
Ahonen, kiinteistöjaoston vetäjänä 
Juha Soralahti, ampumajaoston ve-
täjänä Reijo Häkkinen ja tiedottaja-
na Jarno Kiuttu. 

3. METSÄSTYS 

Metsästysajat olivat asetuksen mu-
kaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyl-
lä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen, teeri, metso ja pyy 
osalta metsästysaika oli 10.9.2011 – 
31.10.2011, kiintiö yhteensä 5 kpl 
teeriä tai 4 kpl teeriä ja enintään yk-
si metso /metsästäjä/ kausi. Koppelo 
ja riekko olivat rauhoitettuja. 
Jäniksen metsästysaika oli asetuksen 
mukainen, kiintiö 5 jänistä/kausi/
metsästäjä. Rusakko ei kuulunut kiin-
tiöön. Rytisuon länsipuolella pyynti 
oli sallittu vain marraskuussa

Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; 
pienoiskiväärin ja metsästyskivää-
rin käyttö kielletty turvallisuussyistä 
merenranta-alueella, kotilohkossa ja 
saarissa. Rajoitukset eivät koske hir-
vieläinmetsästystä. Isoniemen alue 
oli rauhoitettu kaikelta metsästyksel-
tä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietape-
räntie, idässä Isoniementie Runtelin 
kohdalle, josta poikkeaminen oikeal-
le kohti seurojen välistä rajaa ja poh-
joisessa seurojen välinen raja. Alu-
eella sallitaan vain koirien koulutta-
minen.

Kellon vanhan tien ja Takkurannan-
tien välinen alue etelässä Kalime-
noja Takkurannantiehen asti sekä 
Virpiniementien eteläpuoli Kivinie-
men tiehen asti rauhoitetaan kaikel-
ta metsästykseltä.

Hirvenmetsästyksessä seura haki lu-
vat yhteislupana muiden haukipu-
taalaisten metsästysseurojen kanssa. 
Metsästys aloitettiin asetuksen mu-
kaisesti ja jatkui 31.12.2010 saak-
ka. 

Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin 
myös, jolla aktivoidaan jäseniä har-
ventamaan pien-
petokantaa ja samalla mahdolliste-
taan riistakannoille suotuisemmat 
elinympäristöt. 

4. JAOSTOJEN TOIMINTA

Ampumajaosto piti kuluvan vuoden 
aikana ampumakilpailuja 2 Hauki-
putaalla, 3 Kellossa. Harjoitusam-
muntoja pidettiin aktiivisesti kaikille 
aselajeille ja osallistujien määrä oli 
kohtalainen. Ilmakivääriammuntoja 
järjestettiin Kalimen ampumaradal-
la kuten myös niihin liittyviä kilpai-
luja. Hirvenhölkkäkilpailut ja pudo-
tusammunta järjestettiin toukokuus-
sa. Jaosto oli lisäksi aktiivinen ampu-
maradan talkootöissä. Valtion merk-
kiammunnat jaosto järjesti Varepu-
taalla. 

Valvontajaosto suoritti valvontaa 
pääasiassa metsästyksen yhteydes-
sä. 

Riistanhoitojaosto toimi toiminta-
suunnitelman mukaisesti. Riistan 
talviruokinta suoritettiin pääasiassa 
maastossa ruokintapaikoilla. Ostet-
tiin 60 heinäpaalia, 4 säkkiä ohraa, 
16 säkkiä kauraa ja kesällä tehtiin 
110 kerppua. Keväällä ostettiin riis-
tapeltojen siemenet. Siemenet jaet-
tiin jokaiselle hirviporukalle. Nuolu-
kiviä laitettiin maastoon 70 kappalet-
ta. Talvella ja kesällä suoritettiin kol-
miolaskenta koti- ja sydänmaanloh-
koissa. Vesilintujen poikuelasken-
nat laskettiin perinteisillä paikoilla. 
Koejäsenet ja harjoittelijat osallistui-
vat hyvin riistanhoitotyöhön.

Hirvijaosto hoiti perinteisesti sille 
kuuluvat tehtävät, kuten riistapelto-
jen teot, hirvilaskennat, hirvenlihan 
huutokaupan sekä avusti maanvuok-
rausjaostoa vuokrasopimusten teos-
sa. Jaosto hoiti yhdessä koulun emän-
tien kanssa hirvipeijaisten järjestelyt. 
Itse hirvijahti onnistui hyvin odotuk-
siin nähden. Käytössä oli 22 pyynti-
lupaa, 17 aikuista ja 10 vasaa sekä 
lisäksi yksi Rhy:n tarjoushirvi. Kaa-
dettiin 17 aikuista ja 4 vasaa. Aikui-
sista10 oli urosta ja 7 naarasta. Vasa-
prosentiksi muodostui 19 %. Kaata-
matta jäi 6 vasaa. Lupien käyttöas-
teeksi jäi 77,7 %. Aikuisten naaras 
prosentti oli 41 %. Luvan ulkopuoli-
sia hirviä tuli tietoon 1 salakaato ja 
1 kuollut hirvi.

Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä 
hirvijaoston kanssa maiden vuokra-
usta. Seuralla on vuokrattuja met-
sämaita hirvenmetsästyksessä noin 
27 100 hehtaaria ja muussa met-
sästyksessä noin 23 500 hehtaaria. 
Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvi-
jaoston kanssa solmi uusia sopimuk-
sia noin 4 663 hehtaarin osalta, jois-
ta suurin osa on vuokrattu toistaisek-
si. Uusimatta on noin 1 350 hehtaa-
ria, johtuen vireillä olevista jakotoi-
mituksista ja muutamien maanomis-
tajien muista suunnitelmista.

Kiinteistöjaosto Toiminnan hoiti pu-
heenjohtaja vetäjän puuttuessa. Ka-
limen ampumaradalla tehtiin maan-
muokkaustöitä. Urakka kilpailutet-
tiin 4. eri urakoitsijalla joista urak-
ka lopulta annettiin Pentti Takkulal-
le, n~3000 €:n erolla kalleimpaan 
urakoitsijaan. 

Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi 
kertaa Haukiputaalainen metsästäjä-
lehden tekoon ja postitukseen, sekä 
tehnyt yleiskokousten ja seuran ta-
pahtumien lehti-ilmoitukset. Tiedo-
tusjaosto uudisti keväällä seuran ko-
tisivut ja sivuilla on pyritty tiedotta-
maan kaikista ajankohtaisista asiois-
ta sekä tapahtumista. Pääpaino on 
kuitenkin ollut metsästysaluekartan 
suunnittelemisessa ja kehittämises-
sä. Kartan toteuttaminen on vielä täl-
lä hetkellä suunnitelmien muuttumi-
sen, laajenemisen ja monipuolistu-
misen myötä kesken.

I L M A K I V Ä Ä R I K I S A T  2 8 . 4 . 2 0 1 1

Ilmakivääri hirvi     
Sarja Sija Nimi Pisteet  
YL I. Seppo Similä 93 pst.  
 II. Jouni Paso 85 pst.  
 III. Sami Manninen   
     
SENIOR I. Pekka Aikio 73 pst.  
 II. Pertti Laajoki 51 pst.  
 III. Markku Kourunen 39 pst.  
 IV. Pekka Haapalainen   
     

Ilmakivääri luodikko     
Sarja Sija Nimi Pisteet  
YL I. Seppo Similä 90 pst.  
 II. Sami Manninen 75 pst.  
 III. Jouni Paso 71 pst.  

SENIOR I. Pertti Laajoki 49 pst.  
 II. Markku Kourunen 48 pst.  
 III. Pekka Aikio 30 pst.  
 IV. Pekka Haapalainen 18 pst.  
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YLEISTÄ 

Seuran toimintaa johdetaan yhdes-
sä johtokunnan ja jaostojen kans-
sa. Johtokunta toimii edelleen luot-
tamusmiesperiaatteella muodollisin 
kulukorvauksin. Johtokunnan jäse-
nen kokouspalkkio on 10 € / kokous. 
Kulukorvauksia maksetaan vuodes-
sa seuraavasti: puheenjohtaja 400 €, 
sihteeri 300 €, rahaston hoitaja 300 
€, hirvijaoston vetäjä 300 €, ampu-
majaoston vetäjä 250 €, johtokun-
nan jäsen 120 €, maanvuokrausre-
kisterin hoitaja 150 €, tilintarkasta-
ja 30 €. Muina korvauksina makse-
taan: auto 0, 25 € /km, moottorikelk-
ka 0, 60 € /km, pienpetokilpailu 0, 
20 € / piste sekä metsästysmaavuok-
raa 0, 10 € /ha/vuosi. Kirjanpito- ja 
jäsenrekisteriasiat hoidetaan seural-
le vuonna 2003 hankituilla atk-oh-
jelmilla.

Toiminnan painopistealueita ovat 
pienriistan ja hirven metsästys, riis-
tanhoito, maanvuokraustoiminta, se-
kä muut metsästykseen liittyvät toi-
minnot. Metsästysmahdollisuuksia 
pyritään luomaan kaikille seuralai-
sille mahdollisuuksien mukaan tasa-
puolisesti. Pienpetokilpailua jatke-
taan edellisten vuosien tapaan. Muu-
tosta pienpetojen pyyntiin tullaan te-
kemään siten, että seura on hankki-
nut 2kpl kanuloukkuja joita tullaan 
antamaan käyttöön kuittausta vas-
taan. Tarkoituksena on lisäksi järjes-
tää loukkujen tekoon ja pienpetojen 
pyyntiin liittyvä koulutustilaisuus 
koko haukiputaan rhy:n alueella ja 
aloittaa aktiivisempi petopyynti riis-
tanhoitoyhdistyksen ja etenkin seu-
ramme alueella. Loukkupyynti tul-
laan toteuttamaan siten, että tehty-
jä ansoja annetaan seuran jäsenille 
kuittausta vastaan käyttöön. Tiemak-
suista jatketaan neuvotteluja maan-
omistajien kanssa. Tila Mesimäki tu-
levaisuuden käytöstä tullaan neuvot-
telemaan eri yhteistyökumppanei-
den kuten Oulun reserviläisten, Ou-
lun seudun kennel- ja agility seuran 
ja Oulun kaupungin Liikuntatoimen 
sekä mahdolliset muut toimijat. Py-
ritään siihen, että porojen laidunta-
minen loppuisi Kellon metsästysseu-
ran alueella. Peltopyiden istutuksel-
le tullaan hakemaan aktiivisesti toi-
mintaympäristöä ja pyritään siihen, 
että tulevan vuoden aikana saataisiin 
aloitettua pyiden istutus,

JAOSTOJEN TOIMINTA

Riistanhoitojaosto jatkaa riistan ruo-
kintaa kuten tähänkin asti. Heiniä 
voi hakea metsästysseuran ruokinta-
paikoille Mikko Leppäseltä. Heiniä 
haettaessa on ilmoitettava riistan-
hoitojaoston vetäjälle hakijan nimi 
ja paalimäärä, jotta heinän menek-
kiä voidaan seurata. Teerille ostetaan 
kauraa joka viedään maastoon. Sa-
moin kauriille ostetaan heinäpaaleja 
jotka niin ikään viedään maastoon. 
Niitä syövät myös jänikset.
Talvi- ja kesälaskennat tehdään pe-
rinteiseen tapaan. Kerppujen tekoa 
jatketaan. Kerppujen säilytyspaikka 
on vanhan ampumakatoksen suojas-
sa. Jaosto järjestää pilkkikilpailut ke-
väällä ja vuoden mittaan muutamia 
koulutustilaisuuksia teemana riistan 
elinympäristön parannustyöt (pien-
petojen pyynti, ruokinta-automaa-
tit, pöntöt, pesintäkorit, istutukset, 
vesistötyöt, riistapellot). Lisäksi jaos-
tolle kuuluu riistalaskennan järjestä-
minen ja organisointi, sekä harjoitte-
lijoiden ohjaus. Jaosto laatii itsenäi-
sesti 1- ja 5-vuotissuunnitelmat yleis-
kokouksessa myönnettyjen määrära-
hojen puitteissa (talkootyö, kulukor-
vaukset, riistanhoitovelvoite jaoston 
jäsenille, laskennat jne..). Merkitsee 
kartalle vuosittain yhdessä hirvijaos-
ton kanssa riistapeltojen, automaatti-
en ja nuolukivien yms. paikoista.

Ampumajaosto hoitaa kaikki seu-
ran kilpailut ja harjoitukset kaikissa 
ampumamuodoissa. Kaikki ammun-
nat tänä vuonna järjestetään Vare-
putaan ampumaradalla. Jaosto pitää 
yhteyttä Haukiputaan metsästysseu-
raan yhdessä puheenjohtajan kans-
sa ja sopii harjoitusammuntojen ja 
kilpailujen ajankohdasta ja toimin-
nan säännöistä radalla. Ammunnois-
ta tarkempi ilmoittaminen on Hau-
kiputaalainen metsästäjä-lehden ke-
vään numerossa. Valtion merkkiam-
munnat hoitaa tänä vuonna haukipu-
taan my. Tulevat ilmakivääriammun-
nat sekä laser-ammunnat hoitaa am-
pumajaosto.

Hirvijaoston hoitaa hirvisäännön 
määrittelemät tehtävät sekä hoitaa 
hirvipeijaat, riistapellot ja avustaa 
maanvuokrajaostoa sopimusten te-
ossa. Hirvitorneja on edelleenkin 

sopimattomissa paikoissa ja niiden 
ympäristöä pitää raivata, joten torni-
en siirto, korjaus ja poisto tehdään 
talven aikana, raivaus kesän aikana. 
Järjestää hirvenhuutokaupan. Järjes-
tää hirvien laskennan. Tarkastaa am-
pumamerkkien voimassaolon yh-
dessä ampumajaoston kanssa merk-
kiammuntojen yhteydessä. Toimittaa 
luettelon hirvenmetsästykseen osal-
listuvista nimismiehelle.

Kiinteistöjaoston Suunnittelee, or-
ganisoi ja toteuttaa seuran kiinteis-
töjen ylläpidon, korjauksen ja käy-
tön sääntöjen laatimisen(Mesimäki, 
Mutterimaja, Kylmäoja). Vastaa työn-
johtotasolla tulevien lisärakennusten 
rakentamisesta annettujen suunnitel-
mien mukaan. 

Maanvuokrausjaosto yhdessä hir-
vijaoston ja johtokunnan jäsenten 
kanssa saattaa vuokrasopimukset 
ajan tasalle Tulevana vuotena jat-
ketaan vuokrasopimusten tekoa eri-
tyisesti yksityisten maanomistajien 
ja perikuntien osakkaiden kanssa, 
unohtamatta pienempiäkään maa-
alueita. Pitää yllä digitaalista rekiste-
riä yhdessä tiedotusjaoston kanssa.

Valvontajaosto Valvontaa tehoste-
taan edelleen koko vuoden 2012 
ajan. Jaosto suunnittelee, organisoi ja 
toteuttaa jatkuvan valvonnan suunni-
telman, sekä toteuttaa valvontaisku 
–periaatteella 10 kpl valvontaiskuja 
elokuun ja joulukuun aikana. Lisäksi 
jaoston vetäjä on yhteydessä valvon-
taiskuja ennen, niiden aikana ja jäl-
keen poliisiviranomaisiin, sekä me-
rivartiolaitokseen. Tarkoituksena on 
jatkaa vuonna 2011 aloitettua yhteis-
toimintaketjun muodostamista jonka 
tarkoituksena on valvonnan tehostu-
minen ja verkottuminen seuran alu-
eella. Riistakeskus koulutti syksyllä 
useita uusia vartioita RHY:n alueel-
la ja valvonta toimintana on koke-
nut eräänlaisen murroksen. Valvon-
tajaoston vetäjä on lisäksi yhteydessä 
muiden seurojen valvontajaoston ve-
täjiin, sekä RHY: valvontajaoston ve-
täjään järjestääkseen toiminnan yh-
teistyön merkeissä. Lisäksi valvonta-
jaoston vetäjä tai hänen valitsemansa 
henkilö laatii säännöt kauriinpyyn-
nin järkeistämiseksi pyyntialueiden, 
lupien jakamisen sekä kaatokiintiöi-
den suhteen.

Tiedotusjaosto osallistuu Haukipu-
taalainen metsästäjälehden tekoon 
ja tiedottaa tapahtumista paikallis-
lehdessä sekä parantaa tiedotusta ja 
tiedon saantia kotisivuilta. 
Tiedotusjaosto jatkaa uuden metsäs-
tysaluekartan kehitystä niin, että se 
olisi ensi syksynä kutakuinkin valmis 
metsästäjien käyttöön. Uuden met-
sästysaluekartan ansiosta voidaan 
luopua vanhasta ns. maanvuokraus-
taulukosta ja nähdään alueet suoraan 
kartalla.

Rahastonhoitaja Seuran talouden 
tarkkailu ja ylläpito. Suorittaa lasku-
jen käsittelyn ja hoitaa seuran kirjan-
pitoa. Laatii seuran vuosibudjetin yh-
dessä puheenjohtajan kanssa. Laatii 
yleisen tason suunnitelmat yhdessä 
puheenjohtajan kanssa ja esittelee ne 
yleiskokoukselle. Hoitaa seuran pos-
tin, toimii neuvottelijana ja metsäs-
tysseuran edustajana yhteistyötaho-
jen kanssa.

Puheenjohtaja Vastaa johtokunnan 
työn ohjauksesta. Tiedottaa ulospäin 
seuran toiminnasta yhdessä tiedo-
tusjaoston kanssa. Kokoaa toimin-
tasuunnitelman ja menneen vuo-
den toimintakertomuksen sekä laa-
tii rahoitussuunnitelman yhdessä ra-
hastonhoitajan kanssa. Toimii seu-
ran neuvottelijana yhteistyötaho-
jen kanssa yhdessä rahastonhoita-
jan kanssa. Määrittelee pitkän aika-
välin tavoitteet ja esittelee ne johto-
kunnalle ja yleiskokoukselle. Laatii 
ja ohjaa seuran hankesuunnitelmaa 
”CASE –Mesimäki”. Laatii tulevien 
investointien rahoitussuunnitelman 
yhdessä johtokunnan kanssa. Tark-
kailee rahankäyttöä, seuran ja jaos-
tojen toimintaa ja raportoi siitä yleis-
kokoukselle. Tulkitsee sääntöjä eri ti-
lanteissa. 

Sihteeri Laatii ja kokoaa seuran jä-
senkortiston yhdessä maanvuok-
rausjaoston ja tiedotusjaoston kans-
sa. Laatii kokousten pöytäkirjat ja 
hoitaa niiden jakelun. Kokoaa seu-
ran lehden yhdessä puheenjohtajan 
ja tiedotusjaoston kanssa. Laatii vie-
raskortit, postittaa ne ja vastaa vieras-
lupakäytännön ylläpidosta.

Muistathan tehdä pienriistan kaatoilmoituksen seuran nettisivuilla 

www.kellonmetsastysseura.fi /kaatoilmoitus.html. 

Voit ilmoittaa pienriistakaadoista suoraan myös jollekin johtokunnan jäsenelle. 

Tämä tiedote koskee myös niitä, jotka eivät ole metsästäneet. 

Tulokset julkaistaan myöhemmin netissä.

SEURAN LAKIT JA KARTAT MYYNNISSÄ KELLON R-KIOSKILLA. LISÄKSI KARTTOJA MYYVÄT ESKO MÄKELÄ JA KYÖSTI MANNINEN.
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SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2011

J O H T O K U N T A

P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

TULOSLASKELMA                         1.1.2011  -  31.12.2011

Varainhankinta
 Tuotot

Koulutusluvat 35,00 0,00

Tuotot

Kulut

Hallinto -5919,07 -5514,59

Varainhankinta -10465,85 923,24

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Kulut -21,60 -22,50
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 55,68 57,92

Tilikauden tulos

TASE 31.12.2011

0111-1211 0110-1210

Jäsenmaksut 20355,00 20165,00
Vierasluvat 735,00 678,00
Ampumatoiminta 282,00 1008,00
Hirvenlihan myynti 1436,00 0,00
Arpajaistuotot 408,00 494,00
Kioskimyynti 14,67 -75,79

Tarvikemyynti 364,50 472,50
23630,17 22741,71

Ampumatoiminta -908,15 2072,26
Hirvijaosto -1790,38 -968,01
Riistanhoito -2484,77 -2027,26
Vartiointi 0,00 0,00
Poistot kiinteistöstä -705,52 -972,80
Poistot kalustosta -773,70 -797,30
Muut kulut -1719,05 -1765,00
Maavuokrat -3428,07 -2873,06
Kiinteistöjen hoito -2622,46 -1324,00
Tiedotustoiminta -3004,93 -2615,37

Teiden kunnossapito -2148,78 -436,09
Jätehuolto -227,14 -452,73
Maansiirtokulut -8364,00 0,00

Kulut -34096,02 -21818,47

Tuotot 77,28 80,42

Yleisavustukset 0,00
HRY:n avustus 5000,00 0,00

-5410,17 981,16

Pysyvät vastaavat 18683,76 14483,48

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Myyntisaamiset 0,00 0,00
Lainasaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 0,00 0,00

Saamiset 0,00
Rahoitusarvipaperit
Rahat ja pankkisaamiset

Kassatili 0,00 0,00
pankkitili 18441,72 28052,17

Rahat ja pankkisaamiset 18441,72 28052,17
Vaihtuvat vastaavat 18441,72 28052,17

Vastaavaa 37125,48 42535,65

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Oma pääoma 20779,88 20779,88
Muut sidotut rahastot 0,00 0,00

Vapaat rahastot 0,00 0,00
Edellisten tilikausien voitto 21755,77 20774,61
Tilikauden voitto/tappio -5410,17 981,16
Oma pääoma 37125,48 42535,65

Vieras pääoma
Pitkäaikainen 0,00 0,00
Lyhytaikainen

Lainat rahalaitoksilta 0,00 0,00
Saadut ennakot 0,00 0,00
Muut lyhyta. velat 0,00 0,00
Siirtovelat 0,00 0,00

Lyhytaikainen 0,00 0,00
Vieras pääoma 0,00 0,00

Vastattavaa 37125,48 42535,65

”Oulun riistanhoitopiirin eli nykyisen Suomen riistakeskus Oulun alu-
eella suositus on 3 hirveä tuhannelle hehtaarille. Hirvilupien myöntämi-
seen onkin tullut Kortessalon mukaan tuntuvan korjausliikkeen paikka.

– Vaikka lupien määrää vähennettäisiin 50 prosentilla, hirvikanta ei pysty 
normalisoitumaan vuodessa eikä kahdessakaan”. Näin kommentoi eräs leh-
tileike hirvikannan nykytilaa Suomessa. Kommentti ei ole tuulesta temmat-
tu, vaan sen takana on myös suuri joukko metsästäjiä. ”Lupia on menneel-
lä hirvikaudella myönnetty kaksi kertaa niin paljon kuin olisi pitänyt”, to-
teaa Pudasjärven RHY:n toiminnan ohjaaja Mikko Lehtola. Hirven esiinty-
mistiheys on tällä hetkellä 1 per. 1000ha, kun sen pitäisi olla 3 per. 1000ha. 
Ylimitoitettu lupapolitiikka ja RKTL:n laskentamäärien huima poikkeama 
yli metsästäjien arvioista antaa aihetta kyseenalaistaa laskentojen oikeelli-
suus. Joka tapauksessa Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt hir-
vikannan hoitosuunnitelman valmistelun, ja suunnitelman avulla on tavoit-
teena vahvistaa hirvikannan hoidon linjaukset ja suuntaviivat tulevaisuu-
dessa, sekä määrittää hirvikannan hoitoon liittyviä käytännön toimenpiteitä. 
Hoitosuunnitelman valmistelusta vastaa Suomen riistakeskus ja käytännös-
sä suunnitelma laaditaan vuoden 2012 loppuun saakka kestävässä projektis-
sa maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä rahoituksella. Hoitosuunni-
telma tulee todennäköisesti laskemaan myönnettävien lupien määrää, aina-
kin se tulee kiinnittämään entistä enemmän huomiota ammutun riistan suku-
puoleen ja ikään. Pidämme asian tiimoilta tiedotustilaisuuden hirvijaostolle 
jossa sitoudumme kaikki ko. suunnitelman toteutukseen.

Tulevana kautena seuramme järjestää muutamia rastikoulutus iltoja joissa kä-
sitellään riistaekologiaa, harjoitellaan erätaitoja ja valmistaudutaan metsäs-
täjätutkintoon. Koulutuksen järjestämistä puoltaa se, että metsästäjän tutkin-
non läpimenoprosentti on vuodesta toiseen ollut 40-60 %:n sisällä eli tieto-
taso on ollut kokeisiin tultaessa heikko. Hankkeessa on mukana haukiputaan 
kunta(oppilaitokset) ja riistanhoitoyhdistys ja se on suunnattu kaikille metsäs-
tyksestä kiinnostuneille. Rastikoulutusten lisäksi järjestämme varsinaisille jä-
senille pienpetopäivät maaliskuussa, kevään ja syksyn mittaan iltamia joissa 
valmistamme loukkuja seuran jäsenten yhteiseen käyttöön, ampumakilpailu-
ja yhdessä muiden seurojen kanssa sekä normaaleja harjoituksia Vareputaan 
radalla. Kaiken kaikkiaan vuosi on muutosten sävyttämä, sillä esimerkiksi val-
tion merkkiammunnat tullaan antamaan tänä vuonna todennäköisesti Hauki-
putaan metsästysyhdistyksen järjestettäväksi. 

Riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen valitaan tänä vuonna uudet jäsenet ja ta-
voitteena on saada uusia nuoria mukaan myös heidän toimintaansa. Tavoittee-
na on myös tehostaa riistanhoitoyhdistykselle kuuluvia tehtäviä ja tuoda niihin 
uusia ajatuksia ja uutta potkua. Kellon metsästysseuran puolesta hallitukseen 
on esitetty Tikkala, Lehtinen ja Soralahti. Kellon metsästysseuran johtokunta 
on niin ikään uudistanut rivejään ja mukana on paljon uusia ja nuoria kasvo-
ja. Heiltä odotetaan paljon, sillä esimerkiksi Mäkelän ja Hietalan riistanhoito-
jaoston saappaat ovat suuret täytettäviksi. Uskon kuitenkin, että uudet vetäjät 
pääsevät pian kelkkaan mukaan ja toiminta jatkuu vähintään entisellään.

Tulevista tilaisuuksista ja toiminnasta yleensä aletaan enenevässä määrin tie-
dottaa seuran internet sivuilla joten vanhat jermut huomio, tutustukaa sivui-
hin ja käyttäkää siellä olevaa tietoa hyväksi. Seuran koko vuoden tehtävät löy-
tyvät tuolta ajoitettuina viikoittain. 

Juha Soralahti
Puheenjohtaja

Puheenjohtaja   Riistanhoitojaosto
Juha Soralahti p. 0400-413271  Reijo Arvola p. 0400-758906
juha.soralahti@gmail.com  reijo.arvola@hotmail.fi 

Sihteeri    Valvontajaosto
Simo Similä p. 040-5661607  Mika Lehtinen p. 040-7412061
simo_simila@luukku.com  mika.lehtinen@k-market.fi 

Rahastonhoitaja   Ampumajaosto
Tapio Pikkuhookana p. 050-3055814 Reijo Häkkinen p. 040-5363556
tapio.pikkuhookana@mail.suomi.net osulku@luukku.com

Maanvuokrausjaosto   Ohjaus riistanhoitoon
Markku Annala p. 050-5632116 Timo Korkeasalo p. 045-1102740
markkuannala@dnainternet.net  timo.korkeasalo@luovi.fi 

Hirvijaosto   Tiedotusjaosto
Seppo Tikkala p. 0400-864132  Jarno Kiuttu p. 045-6783330
tikkala83@hotmail.com  jarno@kellonmetsastysseura.fi 

Kiinteistöjaosto   Kenneltoiminnan yhdyshenkilö
Pekka Fors  p. 045-6706392  Osmo Hietala p. 040-7087688
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T A L O U S A R V I O  V U O D E L L E  2 0 1 2

Rahan lähteet
Siirto vuodelta 2011 18441,72
Jäsenmaksut (530 x 45) 23850,00
Liittymismaksut ( 15 x 70 ) 1050,00
Vieras- ja koulutusluvat 4000,00
Arpajaistuotot 500,00
Tuotot vierasmetsästäjistä 0,00
Korkotuotot 100,00
Hirvenlihan myynti 5500,00
RHY:n avustus 4000,00
Tarvikemyynti 400,00

Rahan lähteet yhteensä 57841,72
 

Rahan käyttö
Tiemaksut ja auraus 1500,00
Maanvuokrat 3000,00
Hallinto ja pankkikulut 5800,00
Riistanhoito 2500,00
Vartiointi 300,00
Tiedotus- ja yhteistoiminta 3000,00
Ampumatoiminta (netto ) 600,00
Hirvijaosto (netto ) 1000,00
Hirvipeijaat (netto) 2000,00
Kiinteistöjen hoito 2500,00
Ampumaradan muutostyöt 1000,00
Laserasejärjestelmä 4000,00
Jätehuolto 500,00
Avustukset. Sepe 0,00

Rahan käyttö yhteensä 27700,00
 

Siirto vuodelle 2013 30141,72

Nimi  Kettu Supi Minkki Näätä Pisteet
Manninen Pekka 1 5 2 1 390
Ahonen Janne   3     150
Nyman Anne   3     150
Hiltula Ari   3     150
Pori Olavi   1 3   140
Paso Hannu   1 1 1 110
Savilaakso Jari 2       100
Hyrynkangas Arja     2     60
Harju Jussi 1         50
Mäkelä Ismo 1         50
Kiuttu Kari/Martti   1       50
Kaarlenkaski Pekka     1     30

P I E N P E T O P I S T E E T  2 0 1 2

I L M O I T U K S I A

RHY järjestää etupiirinsä metsästäjille odotetut

PIENPETOPÄIVÄT 24.–25.3.2012 klo 12:00
Kalimen radalla

  
  •  Kouluttaja(t) Panu Välimäki
  •  Vinkit ja niksit, sekä pyydysten tekoa
  •  Osallistuminen maksuton
  •  Ilmoittautumiset 18.3.-12 mennessä 

KMS:n jäsenet ilmoittautukaa Juhalle p. 0400-413271
(materiaalihankintaa varten)

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

pidetään 12.07.2012 klo 18.00 ampumaradalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pilkkikilpailut 31.3.2012 Kiviniemessä
•  Osallistumismaksu 2 € aikuinen
•  Ilmoittautuminen klo 09:30 alkaen
•  Kilpailu kesto 10:00-14:00

Riistapeltojen tekijöille siemenien jako 
18.5.2012 klo 18.00 Kalimen rata

Kettu loukussa.

 Teeriä noin sata. Kaiki eivät mahdu kuvaan.
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V U O S I K O K O U S

Aika:  
19.01.2012 klo 18:00-21.17
Paikka: Ampumarata
Läsnä: 41 hlö

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi talvikokouksen

§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTA-
JAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄ-
KIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN 
ÄÄNTENLASKIJAN  VALINTA

•  Puheenjohtajaksi valitaan Sora-
lahti Juha
•  Sihteeriksi valitaan Similä Simo
•  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan
Hietala Osmo ja Manninen Pekka
•  Ääntenlaskijoiksi valitaan Hietalan 
Osmo ja Manninen Pekka

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS
JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli jul-
kaistu sanomalehti Rantapohjassa, 
seuran  kotisivulla ja Haukiputaa-
lainen metsästäjä lehdessä. Kokous 
todettiin  päätösvaltaiseksi
 
§ 4 ESITYSLISTAN 
HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työlistaksi sil-
lä poikkeuksella, että lisättiin RHY:n 
puheenvuoro kohdaksi § 6

§ 5 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi seu-
raavat aihealueet,
• Kulunut jahtikausi 2011 ja saatu 
saalis
•  Kenttäväen terveiset (ampumara-
ta, kaurispyynti, riistanvalvonta, riis-
tanhoito, nettisivut)
•  Käydyt neuvottelut ja yhteistoi-
minta (maanomistajat, muut seurat, 
viranomaiset, Oulun Jousiampujat, 
Oulun reserviläiset, Kennel- ja Agi-
lityseura)
•  Tulevat haasteet (ampumatoimin-
nan uudelleenjärjestely, koulutusta-
pahtumien lisääminen, peltopyyn is-
tutus, kosteikkojen ennallistaminen, 
valvonnan lisääminen, hankerahoi-
tuksen turvaaminen, talkootyöt)
•  Kiitokset aktiivisille jäsenille

§ 6 RHY:n PUHEENVUORO

Toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta esit-
teli mallin valtion merkkiammunto-
jen järjestämisestä Vareputaalla. Läh-
tökohtana on se, että valtion merkki-
ammunnat vuonna 2012 järjestää ja 
valvoo Haukiputaan metsästysyhdis-
tys joka tekee tehtävästä tarjouksen 

riistanhoitoyhdistykselle. Asian rat-
kaisee riistanhoitoyhdistyksen halli-
tus. Merkkiammunnoista saaduista 
korvauksista tuloutetaan osa RHY:n 
avustuksina kaikkien seurojen kes-
ken pois lukien järjestäjä eli HMY 
itse, joka ottaa oman korvauksen-
sa ammuntojen järjestämisestä te-
kemänsä tarjouksen mukaan. Lisäk-
si todettiin että RHY:n alueen am-
munnoille on lähtökohtaisesti an-
nettava tilaa toimia vareputaan am-
pumaradalla sillä rata on ainoa täl-
lä hetkellä toimiva RHY:n alueella. 
24. - 25. maaliskuuta 2012 järjeste-
tään pienpetopäivät joiden paikka 
ilmoitetaan vielä erikseen lehdessä. 
Valmistellaan riistanhoitokisaa tule-
valle vuodelle jossa palkintona 500 
-1000€. Metsästäjä lehti tiedottaa tu-
levista peltopyyn istutuksista. RHY.n 
kokousedustajien valinta tehdään si-
ten, että 3 edustajaa tulee RHY:n hal-
litukseen Kellon metsästysseurasta

§ 7 KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSY-
TÄÄN KULUNEEN VUODEN TOI-
MINTAKERTOMUS

§ 8 KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS 
JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUN-
TO

Tilikertomus menneeltä vuodelta 
2011 käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tar-
kemmat yksityiskohdat varainkäytös-
tä katso liite 2. Tilintarkastajien lau-
sunto ei ollut saatavilla kokoukses-
sa joten päätettiin laittaa se näkyviin 
nettiin johon kommentointi aikaa on 
1 kk. jonka jälkeen lausunto hyväk-
sytään tai hylätään

§ 9 PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUU-
VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ 
JOHTOKUNNALLE

Myönnettiin vastuuvapaus johtokun-
nalle.

§ 10 TOIMITETAAN YHDISTYKSEN 
PUHEENJOHTAJAN VAALI

Valittiin yksimielisesti Juha Soralahti

§ 11 TOIMITETAAN JOHTOKUN-
NAN EROVUOROISTEN JÄSEN-
TEN VAALI

Toimitus hyväksyttiin seuraavan tau-
lukon 1. mukaan

1. Tiedotusjaosto erovuorossa Jarno 
Kiuttu uusi vetäjä Jarno Kiuttu
2. Riistanhoitojaosto erovuorossa Is-
mo Mäkelä, Sakari Hietala uusi vetä-
jä Reijo Arvola, Timo Korkeasalo
3. Valvontajaosto erovuorossa Janne 
Ahonen uusi vetäjä Mika Lehtinen

4. Hirvijaosto erovuorossa Seppo Tik-
kala uusi vetäjä Seppo Tikkala
5. Kiinteistöjaosto erovuorossa Juha 
Soralahti uusi vetäjä Pekka Fors

Taulukko 1. Sääntömääräinen jaosto-
jen vetäjien valinta 

§ 12 VALITAAN KAKSI (2) TOIMIN-
NANTARKASTAJAA JA KAKSI (2) 
VARATOIMINNANTARKASTAJAA

TOIMINNANTARKASTAJAT:  
Arto Hakala, Mauri Kuivas
VARATOIMINNANTARK.  
Raimo Tammi, Pekka Annala

§ 13 VAHVISTETAAN TOIMINTA-
SUUNNITELMA TULEVALLE KAU-
DELLE 2012

Tarkemmat tiedot tulevan kauden toi-
minnasta on esitetty liitteessä 3, sekä 
yleisemmin liitteessä ”ajoitetut teh-
tävät”. Todettiin lisäksi, että Soralah-
ti jatkaa neuvotteluja hallihankkee-
seen liittyen Oulun Kennel- ja agility 
-seuran kanssa. Soralahti laatii pikim-
miten koonnin seuraavista asiakoko-
naisuuksista hankkeeseen liittyen, 
•  Kyseisen seuran hallihankkeen 
yleiset tiedot
•  Hankkeen rahoituksen pitävyys
•  Kennel- ja agility -seuran toimin-
ta yleensä
•  Tulevaisuuden näkymät kun hal-
li on valmis
•  Toiminnan laajuus ja sen vaiku-
tukset Kellon metsästysseuran toi-
mintaan

Koonnin valmistuttua Soralahti kut-
suu koolle ylimääräisen yleiskokouk-
sen, esittelee hankkeen pääpiirteit-
täin jonka jälkeen yleiskokous päät-
tää ryhdytäänkö yhteistoimintaa vie-
mään eteenpäin. Todettiin lisäksi, et-
tä Kellon metsästysseura on liittynyt 
suomen kennelliiton jäseneksi

§ 14 MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYK-
SEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN 
SUURUUS

Tehdään korotuksia maksuihin jotta 
suunniteltujen hankkeiden omara-
hoituksen osuus on turvattu. Jäsen-
maksu on tulevana kautena 45€ ja 
liittymismaksu 70€

§ 15 HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTA-
VUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄ-
TETÄÄN SEURAN TOIMIHENKI-
LÖIDEN KULUKORVAUKSISTA

Hyväksyttiin liitteen 4 mukaan. Esi-
tys huutokaupalla myytävien hirvien 
lukumäärän kasvattamisesta osana 
hankesuunnitelman rahoitussuunni-

telmaa hyväksyttiin

§ 16 VALITAAN TARPEELLISET JA-
OSTOT

Nykyiset jaostot säilytetään sellaise-
naan. Alustavasti kenneltoiminnan 
eteenpäin viemiseksi päätettiin, että 
Osmo Hietala lähtee vetämään ns. 
kenneltoimikuntaa, toimii siinä han-
kekoordinaattorina eli vastaa tar-
peellisten toimitsijoiden värväykses-
tä ja hankkeen perustamiseen liitty-
västä suunnittelusta. Avoinna olevis-
ta kysymyksistä johtuen kenneljaos-
ton perustamisesta päättää johtokun-
ta myöhemmin keväällä

§ 17 RIISTANHOITOYHDISTYK-
SELLE TEHTÄVÄT ESITYKSET

Esitetään Haukiputaan RHY:n osal-
listumista laserammunnan harjoitte-
luun tarkoitettujen välineiden han-
kintaan Kellon metsästysseuralle

§ 18 HUOMIONOSOITUKSET
1.  VUODEN AMPUJA  
 Pekka Aikio
2. VUODEN RIISTANHOITAJA  
 Timo Orava
3. VUODEN METSÄSTYS-
 SEURALAINEN Jarno Kiuttu
4. PIENPETOKILPAILUN 
 PALKINTOJEN JAKO liite 5
5. MUUT MUISTAMISET 
 •  Markku Kourunen 70v
 •  Reijo Vilenius 70v

§ 19 MUUT ASIAT 

1.  VIERSALUPAKÄYTÄNTÖ JA
KAUSILUVAT 
• sorsalle myönnetään 50 kpl. kausi-
lupia á 70€, kaikki jäsenet voivat lu-
nastaa niitä itselleen

2.  HIRVENMETSÄSTYS
•  Seppo Tikkala järjestää tulevan ke-
vät-talven sekä kesän aikana hirvila-
vojen kunnon kartoituksen, tarpeel-
liset lavojen korjaukset ja niiden siir-
rot. Talkooväkenä käytetään harjoit-
telijoita, varsinaisia jäsenet ja seuran 
johtokuntaa. Asian etenemisestä tie-
dotetaan johtokuntaa

3.  KAURIINMETSÄSTYS
•  Valvontajaosto laatii selkeät sään-
nöt kauriinmetsästykselle, laatii lupa-
käytännön tulevan kauden pyynnille 
ja dokumentoi sekä esittää suunnitel-
mat seuran johtokunnalle ennen nii-
den täytäntöönpanoa

§ 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo. 21:17

Kellon Metsästysseuran kotisivut osoitteessa http://www.kellonmetsastysseura.fi 


