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2 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS 

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

Uusi vuosi, uudet kujeet?!  Haukiputaan riistanhoitoyhdistys jat-
kaa omalla nimellään, omalla toimialueellaan ja toimihenkilöil-
lään huolimatta Riistakeskuksen uudistumisesta ja Oulu-liitokses-
ta. Alueen rajantarkastus käydään kuluvan vuoden aikana mikä ei 
tuone isompia muutoksia. Perinteen mukaisesta järjestämme la-
kiin perustuvat Riistanhoitoyhdistykselle kuuluvat tehtävät kuten 
metsästäjätutkinnon koulutukset, tutkinnot ja ampumakokeet se-
kä muut toiminnot kuten aikaisempinakin vuosina. Toki yhteistyö 
naapureiden kanssa tulee tiivistymään, mikä näkyy mm. riistan 
kannanhoito- ja verotussuunnitelmien laadinnassa. Valtion myön-
tämää tukea yhdistyksille tullaan lisäämään, mikä mahdollistaa 
toimintojen vakaannuttamisen ja mahdollisuuden tehtävien ke-
hittämiseen. 

Viime vuonna aloitettu Riistanhoitokilpailu on pyörähtänyt käyn-
tiin. Hallitus päätti tukea kahta esitystä. Toinen käsittelee Martimol-
la tehtävää monipuolista hanketta joka käsittää metsäkanalintujen, 
vesilintujen, kyyhkysten ja jäniksen ruokintaa sekä kokeilua met-
säkanojen pesien suojelusta ja kartoituksesta. Alueella vähenne-
tään myös pienpetoja. Toinen palkittu suunnitelma käsittää pelto-
pyyn istuttamista pohjoisemmaksi Halosenlahden alueelle. Han-
ke sisältää aikuisten parien istuttamista, ruokintaa, kannan seu-
rantaa ja pienpetopyyntiä. Oleellista esityksessä on perehtyminen 
peltopyyn vaatimiin tarkkoihin ympäristöolosuhteisiin sekä istuk-
kaiden oikeaan geeniperimään. Istukkaina tullaan käyttämään ns. 
”itäistä kantaa” mikä on osoittautunut elinvoimaiseksi olosuhteis-
samme. Alueellemme ei viime aikoina ole tehty istutuksia, joten 
on erityisen mielenkiintoista nähdä löytääkö yksi maamme taantu-
neimmista riistalajeista täältä uusia elinympäristöjä. Kilpailuesityk-
siä tehdessä on tärkeää, että ne ovat huolella suunniteltuja, sisältä-
vät nykyisen tilanteen kartoituksen, tarkan ja perusteellisen suun-
nitelman ja vision lähitulevaisuudesta ja jatkotoimista. Suunnitel-
man ei tarvitse olla mitenkään tieteellinen eikä ”maailmaa mul-
listava” vaan tavallisen metsästäjän pienikin hanke joka parantaa 
alueemme luonnon monimuotoisuutta, riistan elinolosuhteita ja 
sitä kautta mahdollisesti myös metsästystä.

RHY:n vuosi alkoi Varepirtillä järjestetyllä hylkeenpyyntikoulu-
tuksella. Tilaisuuteen osallistui vajaa kolmekymmentä innokasta 
pyynnistä kiinnostunutta metsästäjää Iitä ja Lumijokea myöten. 
Täytyy myöntää, että onhan se hurja ja erilainen metsästysmuoto 
ja saaliinkäsittelykin poikkea tavanomaisesta. Teoriakoulutukses-
sa käytiin läpi lakiasiat ja itse pyyntimenetelmät. Tämän jälkeen 
siirryttiin hylkeen käsittelyyn ja lopuksi keitettiin traanista ”mehut” 
irti, josta sitten osallistujat veivät tuliaisina kotiin juoksevaa rasvaa 
omiin tarpeisiinsa veneen kyllästysaineesta ihan vaimon kasvoras-
van korvikkeeksi.

Alla olevista taulukoista (lähde: riistaweb) selviää alueemme hyl-
keen lupamäärien ja saaliin kehitys. Luvat on haettu yhteislupa-
na alueen seurojen kesken. Lisäksi seuroilla on yhteinen hylkeen-
pyyntisopimus, mikä tuo joustavuutta pyyntiin rannikkoalueella. 
Kuten taulukoista havaitaan ovat lupamäärät ja saalis olleet tasai-
sessa nousussa, samoin kuin hyljekantakin. Kuitenkin osa luvista 
on jäänyt käyttämättä. Saalista siis piisaa ja merelle mahtuu pyyn-
tiin. Kannattaa hankkia koulutusta ja lähteä kokeilemaan tätä eri-
laista pyyntimuotoa.

Yksi kuluvan vuoden pääteemoista tulee olemaan kauriskannan 
hoitosuunnitelma. Tätä varten perustetaan yhteinen työryhmä kun-
kin seuran jäsenistä, joka kartoittaa kannan tilanteen, laatii eh-
dotuksen verotussuunnitelmasta ja hoitotoimenpiteistä. Tieto kau-

riskannan tilasta on tällä hetkellä ns. ”mutu-tuntumalla”, joten on 
aika saattaa tieto ajantasaiseksi ja luoda kauriista kestävän vero-
tuksen myötä alueellemme vakaa ja tulevaisuudessakin metsäs-
tystä kestävä kanta.

Valtakunnan tasolla on puhuttanut susiasia. Osassa maata tilanne 
on niin kärjistynyt, että laki on otettu omiin käsiin. Tällaista toimin-
taa metsästäjät eivät saa hyväksyä. Vaikka susiasiassa onkin ristirii-
toja ja susipolitiikka on osin epäonnistunut, on asiat silti hoidetta-
va laillisin keinoin. Haukiputaan rhy:n alueella susiasia ei ole ko-
vin merkittävästi esillä ainakaan vielä. Kuitenkin on odotettavissa, 
että jossain vaiheessa täälläkin voi tulla esiin jonkinlaisia tilantei-
ta. Onhan täällä susien jälkihavaintoja tehty tasaisesti, mutta har-
vakseltaan. Ja onneksi ne ovat pääosin asuttamattomilla seuduilla. 
Tilanne esim. suden karkotustehtävään voi kuitenkin tulla ja siksi 
SRVA-toiminnan onkin oltava organisoitu valmiiksi. 

Metsähanhen hoitosuunnitelman valmistelu etenee. Eri alueilla on 
pidetty sidosryhmätilaisuuksia, jossa on keskusteltu kannan tilan-
teesta, keinoista kannan elvyttämiseen jne. Olin mukana Rokual-
la järjestetyssä tilaisuudessa. Lisäksi olen saanut yhteenvedon kai-
kista tilaisuuksista. Näissä seminaareissa on selvästi tullut esiin, et-
tä metsästäjät ovat valmiita pesimäkannan säätelyihin ja vapaaeh-
toisia löytyy pesimälaskentoihin. Pesimäkannan laskennoissa toi-
vottiin myös yhteistyötä lintujärjestöjen kanssa (esim. BirdLife). Li-
säksi kaikissa seminaareissa yksimielisen hyväksynnän sai velvoi-
tus ilmoittaa saalistiedot. Asiasta keskusteltaessa esiin nousi mm. 
velvollisuus ottaa kuva saaliista ja lähettää se tilastointiin ja tutki-
muksen käyttöön. Kuvan tulisi olla sellainen, että taigametsähan-
hen tunnistaa siitä. Saa nähdä, tuleeko tämä käytäntöön millä ai-
kavälillä. Rokuan ja myös Rovaniemellä seminaarissa on selkeäs-
ti tuotu esiin metsästyksen säätelyn epäoikeudenmukaisuus. Met-
sähanhi saaliina on erittäin arvostettu näillä alueilla, jopa metsoa 
arvostetumpi. Varsinkin perinteinen suopyynti pesimäsoilta on ar-
vostettu pyyntimuoto. Tämän metsästysmahdollisuuden pois ra-
jaaminen metsästysajoilla on koettu erittäin epäoikeudenmukai-
seksi, koska siinä pyyntimuodossa saalismäärät ovat suhteellisen 
pienet. Toisaalta kuvastuspyynti peltoalueilta sai päinvastaisen ar-
vion, eli että ko. pyyntimuotoa ei osin pidetty edes metsästämi-
senä. Siksi yhteinen näkemys olikin se, että rajoitukset tulee koh-
distaa peltopyyntialueille, missä saaliin volyymit ovat aivan toista 
luokkaa. Ja jälleen voimakkaan kannatuksen sai kuvastuksen kiel-
to. Katsotaanpa että miten asia etenee hoitosuunnitelmassa. Pal-
jon muutakin asian tiimoilta keskusteltiin, mutta tila ei riitä kaik-
kien selvittämiseen. 

Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma on siis ministeriössä. Sen 
etenemisestä en ole kuullut mitään. Susikannan hoitosuunnitel-
man päivitys alkaa lähiaikoina ja siihen onkin tarvetta. Aiemmin 
oli puhetta pienten hirvieläinten valtakunnan tason hoitosuunni-
telmasta, mutta se tehdään kevyemmällä prosessilla, jossa kuiten-
kin käydään läpi samantyyppisiä asioita kun virallisissa hoitosuun-
nitelmissa. Tämä ei ehdi auttamaan meitä oman kannan arvioin-
nissa, mutta meidän on hyvä tehdä omaa työtä kauriskannan tilan 
arvioimiseksi, niin saadaan tietopohjaa asiaan. 

No, kaikenlaista tapahtuu laajalla rintamalla ja paljon olisi kirjoi-
tettavaa (mm. riistanhoitomaksun korottamisesta), mutta jätetään 
seuraavaankin kertaan. 

Tomi Jokivirta
Jukka Vänttilä
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Ampumakokeet 2013

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita:

Vko pvm klo pvm  klo
 Maanantaisin  Torstaisin

19 6.5. 17:00 
20 13.5. 17:00 16.5. 17:00
21 20.5. 17:00
22 27.5. 17:00 30.5. 17:00 
23 3.6. 17:00
31 29.7. 17:00
32 5.8. 17:00 8.8. 17:00
33 12.8. 17:00 15.8. 17:00
34 19.8. 17:00 22.8. 17:00
35 26.8. 17:00 29.8. 17:00
35 1.9. sunnuntai 14:00
36 2.9. 17:00 5.9. 17:00
37 9.9. 17:00 12.9. 17:00
38 16.9. 17:00 19.9. 17:00
39 23.9. 17:00 26.9. 17:00

Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!

Tiedustelut 040 595 7947

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous

Kellon koulukeskus 28.2.2013. Valtakirjojen tarkastus klo 18:00 alkaen. Ko-
kous klo 19:00. Kahvitarjoilu.

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Kellon koulukeskus 9-10.3.2013 klo 10:00.
Tutkinto ti 12.3 ja ti 19.3 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 8-9.6.2013 klo 10:00.
Tutkinto ti 11.6 ja ti 18.6 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 3-4.8.2013 klo 10:00.
Tutkinto ti 6.8 ja ti 13.8 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 14-15.9.2013 klo 10:00.
Tutkinto ti 17.9 ja ti 24.9 klo 18:00

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.

H A L L I T U S

Puheenjohtaja Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
  040-5590892
  jukka.vanttila@gmail.com

Jäsenet Järvinen Martti Keikamotie 5, 90800 Oulu
  040-5957947
  jarvinen.martti@gmail.com

 Jääskeläinen Joni Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
  040-0153759
  joni.jaaskelainen.@pwr.fi 

 Kurkela Tuomo Suokkosentie 172, 90830 Haukipudas
  08-5471838, 0400-890446
  tuomo.kurkela@mail.suomi.net
  
 Lehtinen Mika Korvalantie 38, 90820 Kello
  040-7211092
  mika.lehtinen@k-market.com
  
          Roivainen Matti Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
  050-5354720
  matti.roivainen@elisanet.fi 

          Sipola Osmo Pateniementie 39, 90800 Oulu
  0500-580140
  osmo.sipola@gmail.com
 
 Seppo Tikkala Nikintie 3  A 7, 90820 Kello
  0400-864132
  tikkala83@hotmail.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@eduouka.fi 

Lehden toimitus Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
  050-4128345
  jukka.vanttila@gmail.com

NIMI SEURA KETTU SUPI MINKKI NÄÄTÄ
MATTI FINNIG HMY  1 1 4
HANNU KINNUNEN HMY   4
VEIKKO FINNIG HMY    3
MATTI HIMANKA HMY    4
PEKKA MANNINEN KMS 2 4  1
ARI HILTULA KMS
OLAVI PORI KMS  2 4
ANNE NYMAN KMS 3
HANNU PASO KMS   4
SEPPO SIMILÄ KMS 2
JARI SAVILAAKSO KMS 2
TAPANI NISKANEN KMS   3
TAPIO KIVARI KMS   2
LAURI HARJU KMS 1
HANNU KIUTTU KMS 1
LAURI HARJU KMS 1
JUSSI HARJU KMS 1
JARI PERÄTALO KMS 1
JANNE AHONEN KMS  1
ANTTI HAURU KMS  1
MARKKU KOURUNEN KMS   1
VEIKKO KOVALAINEN JMS   5
REIJO HANHELA JMS   2
MARKO PÄKKILÄ JMS 1
SAMI KURKELA JMS 1
TIMO MERILÄINEN JMS 1
VELI-PEKKA KOSKELA JMS 1   2

YHT: 26  18 9 26 14

(Osallistujat seurojen antamassa ilmoittamisjärjestyksessä.) 

Lahjakortit arvotaan osallistujien kesken. Arvontaan hyväksytään seuraavina 
vuosina VAIN HMY:n, JMS:n ja KMS:n alueelta pyydetyt eläimet. Pyyntipaik-
ka tulee ilmoittaa ilmoittaessa saalis seuralle.
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Metsästysalueet 
Haukiputaan kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta
Puheenjohtaja Järvinen Martti 
Varapuheenjohtaja Kurkela Tuomo
Johtokunta: Jarkko Tapio, Jokipii 
Aulis, Kauppila Esa, Jääskeläinen 
Joni, Kurkela Tuomo, Korvala Rai-
mo, Maunumäki Olli, Mustanie-
mi Kauko, Turunen Jouko, Siipo-
la Reijo
Sihteeri/Rahastonhoitaja Turunen 
Pia
Tilintarkastajat Olavi Virtanen KHT 
Soili Raive-Annanolli HTM

Johtokunta piti 7 kokousta, talvi-
kokous oli 30.1.2012 kesäkokous 
3.7.2012
Muut kokoukset: Hirvikokous 
17.9.2012
Jäsenmäärä 31.12.2012 720 hen-
kilöä

Metsästysalueita hirvieläinten 
metsästyksessä 14800 ha, muus-
sa 14200 ha, kokonaispinta-ala 
14800 ha
 
KIINTEISTÖT JA NIIDEN
HUOLTO 
Maja, sauna, ampumakatos 100m 
radalla, hirviradan ampumakop-
pi ja odotuskoppi, haulikkorata, 
puuvaja, varasto/WC ja jyvävaras-
to huollettiin.
Riistalihankäsittelytila rankennet-
tiin lähes valmiiksi.
Vesijohto ja paineviemäri valmistui 
2012 ja on otettu kättyyn.

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 seurojen 
välinen sopimus ketun metsästyk-
sestä, että seurojen rajoja voidaan 
ylittää, kun toimitaan sopimuksen 
mukaan. HMY:ssä palkitaan kaik-
ki pienpetopyytäjät, jotka ilmoitta-
vat tulokset 10.1.2012 mennessä.
– Ruokintapaikkoja hoidettiin yh-
teistyössä RHY:n kanssa, viemällä 
heiniä jäniksille, nuolikiviä hirvil-
le ja lehtikerppuja ym. rehua kau-
riille. Kunnostettiin ja valmistettiin 
4 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 7.1.2012. 
Lentolaskenta suoritettiin 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 heikentyneen.

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.
– Kauriin metsästys 5 yksiköllä, va-
likoiva pyynti.
– Hirviluvat anottiin yhteisesti Kel-
lon metsästysseuran ja Jokivar-
ren metsästysseuran kanssa ja lu-
pia saatiinkin yhteensä 37, jois-
ta HMY:n osuus oli 4 aikaisen ja 4 
vasan kaatolupaa. Käyttämättä jäi 
2 aikaisen ja 4 vasan kaatolupaa.
– HMY:n hirviä pyydettiin vain 
seuralle kesäkokouksen päätöksen 
mutaan.
– Hallia metsästettiin 16 kappaletta 
vuoden loppuun mennessä. Pyynti 
jatkuu huhtikuun 16 päivä

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoi-
tukset, kilpailutoiminta, muuta)
– Harjoitusammuntoja järjestettiin 
hirviradalla, ja hirviporukat harjoit-
telivat hirviradalla.             
– Hirvenhiihdon sarjakilpailut ja 
seuranmestaruuskilpailut järjestet-
tiin.
– SML:n Oulun piirin SM hirven-
hiihdon katsastukset 25.2.2012.
– Talkoot ampumaradalla oli 
7.5.2012.
– Hauki-cup juostiin viitenä osa-
kilpailuna.  
– SML:n Oulun piirin SM-katsas-
tukset mets.hirvi ja mets.luodikko 
26.5.2012
– SML:n Oulun piirin SM katsas-
tukset hirvenjuoksussa 17.6.2012.
– Seuran mestaruudet ratkottiin hir-
venjuoksussa, isohirvessä, luodi-
kossa, pudotuskilpailussa ja hau-
likossa. 
– Ampumajaoston kokous oli 
15.4.2012.
– Ampumaradan ympäristölupa 
18.8.2010
– Karhurata valmistui ja otettiin 
käyttöön.
 
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 hirvikoirayh-
distys hirvenhaukkukoe 1.9.2012, 
7.12.2012, 12.12.2012 ja  
– Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry 2 
maastoa 13.9.2012 ja 2 maastoa 
2.12.2012.
– Ajokoirien piirinmestaruus kar-
sinta koe 6.10.2012 ja Haukipu-
taan Kennelkerhon mestaruuskoe 
10.11.2012 

KOULUTUS JA NEUVONTA
 (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, 
nuorisotyö, riista- ja eräpolkukil-
pailut, muuta)
– Haukiputaan yläasteen oppilaita 
perehdytettiin 45kpl, aiheena met-
sästysseura ja metsästys kahtena 
päivänä elokuussa ja syyskuussa.
– Riistankäsittelytilan käyttöönotto 
perehdyttäminen.

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 9.6.2012 perhe- ja 
virkistystapahtuma jäsenistölle Ha-
losenniemen koljon rannassa .
– Maaomistajille järjestettiin hirvi-
peijaiset 25.11.2012.
– Nettisivut: www.hmynetti.net 
– Joulurauha riistalle julistettiin 
21.12.2012 Varepirtillä.

HUOMIONOSOITUKSET
 (ansiomerkit: merkki, merkin saaja  
ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merk-
kipäivät, muut huomionosoitukset)
– Hopeinen ansiomerkki Mauno 
Haapala 
– Hopeinen ansiomerkki Hannu 
Kinnunen
– Pekka Nehvonen 80v merkkipäi-
vän johdosta
– Pasi Haapakangas 60v merkkipäi-
vän johdosta

Miehet – 60;
1. Heikki Haapala 1112 p
2. Joni Jääskeläinen    990 p
3. Antti Kauppinen   968 p

Miehet + 60; 
1. Jouko Haapala 1024 p
2. Uulevi Jääskeläinen 1000 p
3. Esa Kauppila   850 p

Miehet 70;
1. Jorma Aarnipuro  1012 p
2. Paavo Huru    996 p
3. Pauli Greus    776 p

HMY:n HIRVENJUOKSUN MESTARUUSKILPAILU 2012

Miehet - 60;
1. Tapio Jarkko  90
2. Heikki Haapala  87
3. Teresa Jarkko  86
4. Joni Jääskeläinen  85
5. Tapio Rautio  69
6. Antti Kauppinen  38

Miehet + 60;
1. Jouko Haapala  63
2. Esa Kauppila  51
3. Martti Järvinen  48
4. Uulevi Jääskeläinen  46
5. Aimo Kärkkäinen  43
6. Raimo Korvala  27

Miehet 70;
1. Jorma Aarnipuro  24

HMY:N ISOHIRVI SEURANMESTARUUS 2012
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YLEISTÄ
 (jäsenistö, kokoukset, maanvuok-
raus)
– Yhdistyksen jäsenmäärä pidetään 
maksavien jäsenten osalta 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 
hirviseurueissa, omilla aluilla, jot-
ka kesäkokous vahvistaa, turvalli-

suusnäkökohdat 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 sanerataan.   
– 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 tiistaisin
– Ampumakokeet ovat maanantai-
sin ja torstaisin.
– Karhurata harjoitusammunnat 
järjestetään keskiviikkoisin.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoimin-
ta, 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 Oulun-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.

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
– Vesijohto ja paineviemäri valmis-
tui 2012 on otettu käyttöön.

Ampumajaosto   
Vetäjä: Järvinen Martti puh. 050 595 7947   
Haapala Heikki Kauppila Esa Rautio Tapio Jääskeläinen Joni
Haapala Jouko Kauppila Veikko Romsi Jussi Korvala Raimo
Haapala Mauno Kauppinen Antti Kärkkäinen Aimo Jarkko Tapio
Halme Kari Kinnunen Hannu Nehvonen Pekka Tapanainen Jukka
Huovinen Arto Kolehmainen J-P Turunen Jouko Ikonen Pekka 
Jääskeläinen Uolevi Rautio Arto Kauppi Tapio 
   
Maanvuokrajaosto   
Vetäjä:Haapakangas Pasi 0400 183767   
Greus Janne Kärkkäinen Arvo Himanka Matti 
Järvinen Martti Siipola Eero Kauppila Esa 
Kaleva Kari Ojala Jouko Kinnunen Hannu 
Kauppila Jaakko Maunumäki Olli Siipola Reijo 
Kovalainen Hilkka Väisänen Jukka  
   
   
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   
   
Laduntekijä   
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 3
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HUOM! HUOM! JÄSENET!!

Jäsenmaksu on ehdottomasti maksettava 
eräpäivään mennessä

ja käytettävä VIITENUMEROA!!

Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset 
tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme 

hmysihteeri@gmail.com

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
KESÄKOKOUS ti 9.7 klo 18:00

2012 2011

280,00 150,00
776,70

516,00
235,00 430,00

60,00 75,00
0,00 558,00

507,46 361,00
201,00 519,90
540,00

0,00 350,00

-724,36 -765,19

-119,92 -540,14

-137,80 -108,73

-254,65 -363,75

-729,89
-500,00 0,00

-214,52

-683,32

0,00 -422,49

0,00 0,00

-796,56 -641,34
-32,00 -265,35

-629,60 -714,79
-247,50

-114,72 -210,68
-669,38 -648,70
-406,80 -207,00

616,65 933,00

37,16 71,30

92,03

1 025,52
4 266,60 4 266,10

13 108,00

1 546,00 3 242,80

5 665,00

21 520,76 17 159,32

-2 390,00 -2 300,00
-2 390,00 -2 300,00

-1 105,50 -2 356,21

-1 377,77

-1 545,11
-1 308,70 -1 332,97

-9 922,88

-3 688,84 -3 538,72

-6 118,68
-1 956,07 -1 450,91
-2 767,42 -2 927,95

-80 777,08 -55 394,90
80 777,08 55 394,90

-27 581,22 -23 476,14
-30 695,58 -26 541,33

-9 174,82 -9 382,01

10 670,00 11 590,00

11 286,65 12 523,00

2 111,83 3 140,99

-2 056,96 -1 173,46

37 419,77 43 957,26
-37 419,77 -43 957,26

2 038,83

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
Pr- ja tiedotustoiminta

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
Peijaat
Pankkikulut
Kirjanpito
Puun ostot
Lahtivaja
./. Lahtivajan aktivointi

Muut kulut yhteensä
Kulut yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta
Tuotot

Liittymis- ja jäsenmaksut
Arpajaistulot

Varainhankinta yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Korkotulot
Korkokulut

Avustukset
./. Lahtivajan avustukset

TILIKAUDEN TULOS

Tase

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Vesiliittymä

Aineelliset hyödykkeet
Ampumarata
Majat
Sauna
Lahtivaja
Runkovesijohto
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

31.12.2012 31.12.2011

416,13 462,37

538,20 538,20

51,48

92,03

620,00 620,00

0,00 0,00

6 393,60

6 838,50 7 198,42
4 953,99 5 214,73
1 091,74 1 149,20

117 944,94 74 587,63
7 295,43

144 934,33 88 612,35

2 171,48

2 139,73 6 015,69
2 139,73 6 015,69

2 729,41 8 725,37

147 663,74 97 337,72

47 028,89 44 990,06
2 038,83

47 120,92 47 028,89

94 500,00 39 050,00

4 000,00 4 000,00

1 422,82 6 638,83

100 542,82 50 308,83

147 663,74 97 337,72
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T A L V I K O K O U S

Pöytäkirja sääntöjen 9§ mukaiset 
asiat HMY:n Talvikokous 
Varepirtillä to 31.1.2013 klo 18:00

Läsnä: 33 henkilöä liite1
 
Kokouksen avaus; 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 
18:00 ja toivotti osallistujat tervetul-
leiksi. Puheenjohtaja kertoi yhdistyk-
sen kuluneesta vuodesta ja mm. kun-
taliitoksen tuomasta muutoksesta 
metsästysasioissa. Jaettiin johtokun-
nan myöntämät huomionosoitukset.
Suomen riistakeskuksen Oulun toi-
miston myöntämät hopeiset ansio-
merkit: Mauno Haapala ja Hannu 
Kinnunen. 
Merkkipäivän muistamiset: Seuran 
viiri, Kauko Mustaniemi. Puukko, 
Jouko Haapala ja Tapio Jarkko. Kil-
pailuissa menestyneet: Puukko, Rai-
mo Korvala. Pienpetopyytäjät palkit-
tiin: Matti Finning, Hannu Kinnunen, 
Matti Himanka ja Veikko Finning.

1. Valitaan kokoukselle puheenjoh-
taja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantar-
kastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
Puheenjohtajaksi valittiin: Martti Jär-
vinen
Sihteeriksi valittiin: Pia Turunen
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin: Mat-
ti Himanka ja Tapio Metsikkö 
Ääntenlaskijoiksi valittiin: Matti Hi-
manka ja Tapio Metsikkö 

2. Todetaan kokouksen laillisuus;
Kokous todettiin lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen työjär-
jestykseksi;
Asialista hyväksyttiin talvikokouksen 
työjärjestykseksi. 

4. Esitetään yhdistyksen toiminta-
kertomus, tilinpäätös ja tilintarkas-
tajien lausunto edelliseltä vuodelta 
ja päätetään tilin hyväksymisestä ja 
tilinpäätöksen vahvistamisesta;
Puheenjohtaja esitti yhdistyksen toi-
mintakertomuksen vuodelta 2012 lii-
te 2, joka hyväksyttiin. Tilinpäätöksen 
ja tilintarkastajien lausunnon edelli-
seltä vuodelta 2012 hyväksyttiin ja 
vahvistettiin yksimielisesti liite3. 

5. Päätetään vastuuvapauden myön-
tämisestä johtokunnalle ja muille ti-
livelvollisille;

Talvikokous päätti myöntää vastuu-
vapauden johtokunnalle ja muille ti-
livelvollisille. 

6. Toimitetaan johtokunnan puheen-
johtajan vaali;
Johtokunnan puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti Martti Järvinen. 
 
7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten 
vaali erovuoroisten tilalle;
Erovuoroiset: Jarkko Tapio, Kauko 
Mustaniemi, Olli Maunumäki, Rei-
jo Siipola, Jouko Turunen. 
Talvikokous valitsi kaikki erovuoroi-
set jäsenet jatkamaan johtokunnassa. 

8. Toimitetaan kahden tilintarkasta-
jan ja heidän henkilökohtaisten va-
ramiestensä vaali alkaneelle toimin-
tavuodelle;
Olavi Virtanen jatkaa tilintarkasta-
jana

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistan-
hoitosuunnitelma alkanutta toimin-
tavuotta varten ja määrätään jä-
senten riistanhoitovelvoitteet, sekä 
päätetään mahdollisen riistanhoito-
velvoitemaksun määräämisestä, ja 
suuruudesta;
Puheenjohtaja esitti vuoden 2013 
toiminta- ja riistanhoitosuunnitel-
man. Toimintasuunnitelma ja riis-
tanhoitosuunnitelma vahvistettiin 
liite 4. Johtokunta esitti riistanhoi-
tovelvoitemaksun määräämistä 60 
€/ vuosi/ maksava jäsen. Talkootyön 
merkitys yhdistyksen toiminnassa on 
avain asemassa yhdistyksen asioiden 
eteenpäin viemiseksi. Esityksen mu-
kaan jäsen voisi nollata velvoitemak-
sun tekemällä 6 h talkootyötä (10€/ 1 
h/ vuosi ). Johtokunnan esitys velvoi-
temaksusta aiheutti vilkkaan keskus-
telun asiasta.  Useissa puhevuoroissa 
tuli ilmi, että talkootyötä arvostettiin 
ja oltiin johtokunnan esityksen kan-
nalla tässä mielessä, mutta maksua 
pidettiin liian suurena. Maksun suu-
ruudesta ei saatu yhtenäistä linjaa ko-
kouksessa, esiin tuli summia 10€ 50€ 
ja siltä väliltä. Kokous päätti, että joh-
tokunnan esitys palautetaan johto-
kunnalle uudelleen valmistelua var-
ten. Esityksessä on tuotava esille sel-
keät toimintatavat (yhdistyksen sään-
nöt, maksun määrä, kuittaus, eräpäi-
vä). Esitys käsitellään uudelleen kut-
suttavassa yleisessä kokouksessa. 

10. Päätetään yhdistyksen liittymis- 
ja jäsenmaksun suuruudesta;
Johtokunta esitti, että maksut pysyvät 
ennallaan, liittymismaksu 40e ja jä-
senmaksu 20e. Kokous ehdotti 10e 
jäsenmaksun ja 20€ liittymismaksun 
korottamista. Näiden kahden väliltä 
pidettiin kädennosto äänestys.  

 Jäsenmaksu/liittymismaksu: 30€/60€  
- 22 ääntä
 Jäsenmaksu/liittymismaksu: 20€/40€  
-   2 ääntä 

Hyväksyttiin, että jäsenmaksu koro-
tetaan 30 euroon ja liittymismaksu 
korotetaan 60 euroon.

11. Vahvistetaan alkaneen vuoden 
tulo- ja menoarvio, sekä  päätetään 
toimihenkilöiden kulukorvauksien 
suuruudesta;
Puheenjohtaja esitteli kokoukselle 
tulevan vuoden tulo- ja menoarvion 
2013, jonka kokous hyväksyi liite5. 
 
Puheenjohtaja esitti johtokunnan 
esityksen kulukorvauksista ja ne hy-
väksyttiin yksimielisesti 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;
Kokous valitsi: Riistanhoitoyhdistyk-
sen hallitukseen Tuomo Kurkela ja 
hänen varamieheksi Pekka Kauppila.
 Metsästäjäliiton Oulun Piirin halli-
tukseen Tapio Jarkko. 
                                       
14. Käsitellään muut johtokunnan 
tai yhdistyksen jäsenten johtokun-
nalle vähintään kolme viikkoa en-
nen vuosikokousta esittämät ja ko-
kouskutsussa mainitut asiat;
 Ei ole käsiteltäviä asioista.

15. Valitaan tarpeelliset jaostot;
Puheenjohtaja esitti jaostot liite 7. 
Käytiin keskustelua siitä, että toivot-
taisiin jaostoihin uusia aktiivisia osal-
listujia.
Kokous hyväksyi seuraavat muutok-
set jaostoihin: 

Aarnipuro Heikki oli ilmoittanut jää-
vänsä poissa maanvuokrajaoston ve-
täjänä. Uudeksi vetäjäksi ehdotettiin 
Haapakangas Pasia. Hänen mielipi-
dettään kysytään. Mikko Koivukan-
gas poistetaan jaostosta.  Lisätään 
riistanhoitojaostoon Arto Rautio
 
16. Päätetään riistanhoitoyhdistyk-
selle tehtävistä esityksistä;
Riistanhoitoyhdistyksen toiminnan-
ohjaajan puheenvuoro.
- Esitetään että kauriin metsästys kiel-
lettäisiin tammikuussa. 
- Maalinnunmetsästyksen aloitusta 
siirrettäisiin viikolla myöhemmäksi 
ja viikko siirrettäisiin tammikuulle.
- Metsästyslainmuutosesitys: tästä 
tehdään erillinen tarkempi esitys, jo-
ka toimitetaan riistanhoitoyhdistyk-
selle.

Metsikkö Tapio kertoi tulevaisuudes-
sa eteen tulevasta yhteismetsä suun-
nitelmasta.

Rhy:n toiminnanohjaaja kertoi hyl-
keenpyyntikoulutuksesta ja myös 
yleisesti muista asioista. Ja samal-
la hän kertoi kauriin hoitosuunni-
telmasta. Tälle alueelle on suunni-
teltu toteutettavaksi tarkempi kartoi-
tus pyynnistä, ruokinnoista yms. asi-
oista. Tämä on tarkoitus pistää pys-
tyyn kevään aikana. Jokaiselta seu-
ralta odotetaan 3 jäsentä. 

Kanalinnun metsästyksestä tehty esi-
tys on menossa ministeriössä. Siinä 
ehdotettaisiin, että linnun pyyntiä 
voitaisiin hyvinä vuosina jatkaa tam-
mikuuhun asti. Tarkoittaen että tässä 
välissä olisi syksyllä rauhoitus tauko.

17. Keskustellaan muista mahdolli-
sista esille tulevista asioista, joista 
ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä;
Tuotiin esille, että seuroilla on mah-
dollista anoa yli 40v Kunnossa kai-
kenikää tukea.
Tuotiin esille, että aseiden säilytysla-
ki on muuttunut tämän vuoden alus-
ta.
Puheenjohtaja tiivisti lopuksi lahtiva-
jan tämän hetkisestä ja tulevasta ti-
lanteesta. 

18. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 
21:20 ja kiitti osallistujia aktiivisesta 
ja rakentavasta keskustelusta.

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   

 J O H T O K U N T A
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K E V Ä Ä N  J A  K E S Ä N  K I L P A I L U T

I L M O I T U K S I A

HARJOITUSAMMUNNAT 
ISOHIRVI VAREPUTAALLA KLO 17:30

HARJOITUKSEEN TULEE ILMOITTAUTUA KLO 18:OO MENNESSÄ.

Ti 4.6.13 Kellon Metsästysseura
Ti 11.6.13 Kellon Metsästysseura
Ti 18.6.13 Kellon Metsästysseura
Ti 2.7.13 Jokivarren Metsästysseura 
Ti 9.7.13 Jokivarren Metsästysseura 
Ti 16.7.13 Jokivarren Metsästysseura 
Ti 23.7.13 Jokivarren Metsästysseura 
Ti 30.7.13 Kellon Metsästysseura 
Ti 6.8.13 Kellon Metsästysseura 
Ti 13.8.13 Kellon Metsästysseura 
Ti 20.8.13 Kellon Metsästysseura 
Ti 27.8.13 Kellon Metsästysseura

TOIMENPITEET SYKSYN JAHTIIN 

Ti 9.7.13 Kesäkokous Varepirtillä klo 18:00

Ke 28.8.13 Mennessä hirvijahtiin halukkaiden, tulee ilmoittautua ja 
  esittää asiakirjat porukkansa johtajalle. Ne jotka eivät kuulu 
  mihinkään porukkaan ilmoittautuvat puheenjohtajalle 
  Martti Järviselle samaan päivään mennessä. 

La 7.9.13 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa puheenjohtajalle 
  Martti Järviselle.

Pe 20.9.13 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri 
  Vareputaalla klo 18:00

Ma 23.9.13 Hirvikokous Varepirtillä klo 18:00

Koko perheen perinteinen virkistäytymispäivä
Halosenniemen Koljon rannassa la 8.6  klo 10:00

Onkikilpailu, makkaranpaistoa ja nuotiokahvit.

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

Haukiputaan Metsästysyhdistyksen toteuttama iso rakennushanke Vareputaal-
le vesijohto ja paineviemäri, sekä riistanlihankäsittelylaitos valmistuivat viime 
vuoden aikana. Kunnallinen vesijohtovesi tuli hanasta 22.8.2012 paineviemäri 
otettiin käyttöön 6.11.2012. Laitoksessa ensimmäinen tapahtuma järjestettiin 
12.1.2013 hylkeenpyynti koulutus, jossa hyvissä olosuhteissa hylkeenpyyn-
nin ammattilainen opasti kädestäpitäen hylkeen käsittelyä, miten otetaan tal-
teen hylkeen lihat, nahka, rasva ja miten rasva eli (traani) keitetään.  Paikalla 
oli Perämeren rannikon alueelta 33 hylkeen pyytäjää.
Vareputaan ammumaradalle saatiin viime kesänä hankittua paljon kaivattua 
täytemaata ampumaradan tarpeita varten. Haulikkorata alue saatiin tasoitet-
tua täytemaalla siihen kuntoon, että keväällä aloitamme haulikkoradan ra-
kennustyöt. Suojavalleja myös pystymme korjaamaan ja korottamaan täyte-
maan ansiosta.
Suomen Riistakeskuksen myötä on tullut uusi toimintamalli metsästysasiois-
sa päätöksen teon nopeus.  Tämä tarkoitta mm. sitä, että syksyn jahdissa voi-
daan jonkun riistalajin osalta tehdä nopeitakin päätöksiä perustuen riistakan-
ta tietoihin. Niinpä riistakanta tietoja kerättäessä kolmiolaskennat eri metsäs-
tys seurojen alueilla ovat avainasemassa. Näihin tietoihin Suomen Riistakes-
kus tekee päätöksensä, jos on tarvetta. 
Haukiputaan Metsästysyhdistyksen alueella on 1 riistakolmio, jota ei kolmeen 
vuoteen ole saatu laskettua laskijoiden vähyyden (talkootyö) vuoksi tai siitä 
syystä. Tähän meidän pitää saada muutos.
Johtokunta on keskustellut monessa kokouksessa asiasta, ja kuullut riistanhoi-
tojaoston vetäjää asian johdosta.
Johtokunnan on ollut pakko lähteä asiassa liikkeelle ja on päätynyt siihen, 
että riistanhoitotyö ja talkootyö ovat yhdistyksen kannalta avain asemassa. 
Niinpä johtokunta esittää, että otetaan käyttöön yhdistyksen säännöt mah-
dollistama Riistanhoitovelvoitemaksu jonka suuruuden yleinen kokous vah-
vistaa vuosittain.
Maksu on esityksen mukaan sellainen, että jäsen voi nollata velvoitemaksun 
tekemällä (10€/ 1h/vuosi). 
Pienpetopyynnissä yleisesti on tiedossa, että pienpetoja pyydetään enemmän 
kuin yhdistykselle ilmoitetaan vuoden vaihteessa. Meillä on pieni palkitsemis-
käytäntö olemassa. Uuden käyttöön tulevan riistanhoitovelvoitemaksun myö-
tä, muutetaan pienpetopyynnin palkitsemista siten, että kaikki pyytäjät olisi-
vat kiinnostuneita ilmoittamaan saaliinsa. Lisää tästä asiasta kesän lehdessä.  

Kevättä odotellessa Martti Järvinen 

27902790
kpl

HAUKIPUDAS
Avoinna ark. 7-21
la 7-18, su 12-18
p. 040 864 3803

MUHOS
Avoinna ark. 10-18
la 10-17, su sulj.
p. 040 537 7701

Roco
ASEKAAPPI
VIIDELLE ASEELLE
35x30x145
46 kg, 2 mm teräs

Nokian
KAIRA KUMISAAPAS
HUOPAVUORELLA
irroitettava huopavuori
koot 38-47
hiihtoranti

KAIRA KUMISAAPAS
HUOPAVUORELLA
irroitettava huopavuori
koot 38-47
hiihtoranti

Mora
BUSHCRAFT
METSÄSTYSPUUKKO
BUSHCRAFT
METSÄSTYSPUUKKO
pikakiinnitys vyönsolki ja tuppi
terä ruostumatonta terästä
ergonomisesti muotoiltu
pitävä kahvapitävä kahva

199,-199,-

77907790
pr

 Sisällä
   lukollinen
   lokero

La 23.2.13 klo 11:00 Hirvenhiihdon SM-katsastukset
Su 17.3.13 klo 12:00 HMY:n hirvenhiihdon seuran mestaruuskilpailut
    pakkasraja 15    
La 23.3.13 klo 11:00 HMY:n mestaruuspilkkikilpailut Laitakarin 
    edustalla (repolan)    
Ma 6.5.13 klo 17:00 Ampumaradan talkoot     
Ke 22.5.13 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup I-osa   
Ke 29.5.13 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup II-osa   
La 25.5.13 klo 11:00 SM-katsastukset mest.hirvi + mets.luodikko
Ke 5.6.13 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup III-osa  
La 8.6.13 klo 10:00 Virkistäytymispäivä ja perinteinen onkikilpailu 
    Halosenniemen koljon rannassa  
Ke 12.6.13 klo 18:00 Hirvenjuoksun Hauki-cup V-osa  
Su 7.7.13 klo 12:00 Hirvenjuoksun Avo SM-katsastus  
Ke 31.7.13 klo 18:00 Hirvenkävely seuran mestaruuskilpailut 
Ke 7.8.13 klo 18:00 Isohirvi    
Ke 14.8.13 klo 18:00 Haulikko    
Ke 28.8.13 klo 18:00 Luodikko ja pudotuskilpailu   

HAUKIPUTAAN METSÄSTYS-
YHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT 

internetissä.
Osoite on: 

www.hmynetti.net
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Hallinto ja jäsenet:

Johtokuntaan kuuluivat vuonna 
2012: Jukka Vänttilä Pj., Onni Jämsä 
vpj., Osmo Sipola, Anssi Mettovaara, 
Pasi Kurkela, Tommi Lindström, Tar-
mo Timonen, Hannu Örn, Jani Han-
hela, Timo Meriläinen, Eero Soronen
Sihteeri: Juho Kaarivaara
Rahastonhoitaja: Lampila Oy
Toiminnantarkastajat: Erkki Torvela 
ja Tapio Kurkela
J
Johtokunta piti 3 kokousta.  
Vuosikokous oli 19.1.2012 ja kesä-
kokous 13.7.2012.  Lisäksi hirviko-
kous 15.9.2011 Varepirtillä.

Jäsenmäärä oli 2012  358 henkilöä.

Metsästysaluetta oli hirvieläinten 
metsästyksessä  8008,85 ha. pien-
riistalle 7889,09 ha. 

Metsästysmajana toimii Kynkään 
kämppä.  

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

Riistanhoito:

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 7 aikuista 6 vasaa joista käy-
tettiin 4 aikaisen lupaa.
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:

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 275 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 358  
kpl

Yleisiä kokouksia järjestetään sään-
tömääräisten kokousten (vuosi- ja ke-
säkokous) lisäksi tarvittaessa hirviko-
kous. Lisäksi järjestetään tarvittaessa 
muita kokouksia.

Johtokunta kokoontuu tarpeen mu-
kaan. 

Maanvuokrausta pyritään tekemään 
niin, että vuokraamattomien aluei-
den pinta-ala jäisi mahdollisimman 
pieneksi ja maanvuokraustoiminta 
pysyisi ajan tasalla.

Riistanhoito:

Erillistä riistanhoitosuunnitelmaa 
ei tehdä, vaan jatketaan jäsenistön 
omaan aktiivisuuteen luottaen. Seu-
ra hankkii kuitenkin siemeniä, nuo-
lukiviä ym. tarpeita riistanhoitoon. 

Riistapeltoja pyritään tekemään tal-
kootoiminnalla.

Vartiointia suoritetaan metsästyksen 
yhteydessä. 

Järjestetään pienpetokilpailu, jon-
ka käytännön järjestäminen jätetään 
johtokunnan järjestettäväksi.

Riistanlaskennat ja riistakannat:

Riistalaskennat pyritään tekemään 
normaalisti. 

Tehdään hirvikannan lentolasken-
ta yhdessä muiden seurojen kanssa.

Petoyhdysmiehenä toimii Jukka 
Vänttilä, Vesa Tammia ja Anssi Met-
tovaara jolle ilmoitetaan havainnot 
suurpedoista.
  
Metsästys:

Metsästystä ohjataan rauhoitusalu-
eilla ja kiintiöillä. Hirvieläinten met-
sästys pyritään järjestämään entisen 
tavan mukaan yhteistyössä alueen 
muiden metsästysseurojen kanssa.

Vieraskorttien myynnistä ilmoitetaan 
nettisivuilla.

Pyritään aktivoimaan pienpetopyyn-
tiä hankkimalla loukkutarpeita.

Valvontaa suoritetaan normaalisti.

Ampumatoiminta:

Järjestetään harjoitus- ja kilpailuam-
muntoja tarvittava määrä.

Järjestetään riistapolkukilpailu.

Järjestetään JMS:n mestaruusam-
munnat.

Järjestetään ilmakivääriharjoitusam-
muntoja Jokelan koululla. Ilmoitus 
tarkemmin 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 järjestetään omia tilai-
suuksia tarpeen mukaan. 

Seura on mukana yläasteen erä- ja 
kalastuskurssin järjestelyissä.

Tiedotus ja yhteistoiminta:

Järjestetään hirvipeijaiset maanomis-
tajille mahdollisuuksien mukaan.

Järjestetään yhteiset pilkkikilpailut 
kyläyhdistyksen kanssa.

Tiedotus hoidetaan Haukiputaalai-
nen metsästäjä-lehdessä ja tarvitta-
essa ilmoituksilla Rantapohja-leh-
dessä. Seuran www sivuja käytetään 
myös tiedotuksessa. Sivun osoite on 
www.jokivarrenmetsastysseura.com 
nettisivut päivitetään vuoden 2013 
aikana.

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.044-5354110  juho.kaarivaara@netti.fi 

Varapj. Osmo Sipola p.0500-580140  osmo.sipola@gmail.com

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  t6j1merilainen@gmail.com

Tommi Lindström p.040-5224218 tommi.lindstrom10@gmail.com

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

Anssi Mettovaara p. 040 515 9662  anssi.mettovaara@gmail.com

Eero Soronen p.0400399817

J O H T O K U N T A
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JMS:n järjestämät harjoitusammunnat Varepirtillä 
tiistaina 2.7, 9.7, 16.7 ja 23.7 alkaen kello 17:30. 

Harjoituksiin tulee ilmoittautua klo 18 mennessä.

Riistapolkukilpailu pidetään 
Mursun rannassa 24.5 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!!

2012                 2011 2012   2011muutos
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Jokivarren Metsästysseura Ry:n vuo-
sikokouksen pöytäkirja 2013

Paikka: Jokelan Koulu
Aika: 29.1.2013 klo 19.00
Paikalla: 20 seuran jäsentä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 
19.00

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sih-
teerin valinta
Kokous valitsi puheenjohtajakseen 
Jukka Vänttilän ja sihteeriksi Juho 
Kaarivaaran

3. Kokouksen laillisuus ja päätösval-
taisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ollut 
Rantapohja- ja Haukiputaalainen 
Metsästäjälehdissä sekä seuran net-
tisivuilla.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten-
laskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi 
Veikko Kovalainen ja Juha Tenhunen.

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

6. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ilmoitti kokouksen 
osallistujille, että hirvilaskennassa 
koko Haukiputaan alueelta löydet-
tiin 30 hirveä, joista Jms:n alueella 
7kpl, Kellon metsästysseuran alueel-
la 14 ja Haukiputaan metsästysseu-
ran alueella 9 kpl.
Rhy:n toiminnanjohtaja Tomi Joki-
virta piti puheenvuoron ja kertoi pu-
heenvuorossaan hylkeenpyyntikou-
lutuksesta joka pidettiin joulukuus-
sa 2012.
Tomi kertoi riistanhoitokilpailuun 
tulleista kilpailuehdotuksista mm. 
Martimon riistanhoitotyö ja Pelto-
pyyn istutus Halosenlahdelle.

7. Esitetään ja vahvistetaan seuran 
toimintakertomus ja tilinpäätös
Esitettiin ja vahvistettiin vuoden 2012 
toimintakertomus ja tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen 
johtokunnalle ja muille tilivelvolli-
sille
Myönnettiin vastuuvapaus johtokun-
nan jäsenille ja muille tilivelvollisille.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja 
sihteerin valinta
Kokous valitsi yksimielisesti seuran 
puheenjohtajaksi Jukka Vänttilän ja 
sihteeriksi Juho Kaarivaaran.

10. Erovuoroisten johtokunnan jä-
senten vaali
Kokous esitti, että erovuoroiset joh-
tokunnan jäsenet Hannu Örn, On-
ni Jämsä, Anssi Mettovaara, Tommi 
Lindström ja Eero Soronen jatkaisivat 
johtokunnassa. Päätettiin yksimieli-
sesti, että erovuorossa olleet jatkavat.

11. Toiminnan tarkastajan valinta
Valittiin toiminnantarkastajiksi vuon-
na 2012 toimineet Erkki Torvela ja Ta-
pio Kurkela.

12. Toiminta- ja riistanhoitosuunni-
telman vahvistaminen kuluvaa toi-
mikautta varten
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoi-
tosuunnitelma vuodelle 2013.

13. Yhdistyksen jäsen-, liittymis- ja 
metsästysmaksun suuruus
Johtokunta esitti nykyistä 15 euroa jo-
ka hyväksyttiin yksimielisesti.

14. Toimintakauden tulo- ja menoar-
vion vahvistaminen
Vahvistettiin toimintakauden 2013 
tulo- ja menoarvio.

15. Käsitellään mahdolliset seuran 
erottamistapaukset
Johtokunta esittää erotettavaksi/va-
pautettavaksi jäsenet, Lassi Haapa-
lahti, Antti Kokko, Jouni Nisula, Vil-

Jokivarren metsästysseuran ja kyläyhdistyksen 

YHTEISET PILKKIKILPAILUT 
pidetään Jämsän suvannolla Lauantaina 23.3. 

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.

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

le Koukkari, Heikki Korpela, Pau-
li Erkkilä, Mikko Koivukangas, Sam-
po Päkkilä ja Sami Hanhela maksa-
mattomien jäsenmaksujen tai muun 
syyn vuoksi.
Johtokunta myöntää vapautuksen jä-
senmaksusta Tauno Marttalalle ns. 
kunniajäsenyyden vuoksi.
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
set yksimielisesti.

16. Toimikuntien puheenjohtajien 
valinta
Valittiin toimikuntien puheenjohta-
jiksi seuraavat henkilöt:
Riistanhoitojaosto: Sipola Osmo
Ampumajaosto: Jämsä Onni
Vartiojaosto: Kurkela Pasi
Maanvuokrausjaosto: Huttunen 
Kyösti
Peijaisjaosto: Kurkela Risto
Majajaosto: Päkkilä Marko

17. Käsitellään muut johtokunnan 
tai seuran jäsenten johtokunnalle 
vähintään kolme viikkoa ennen tal-
vikokousta esittämät ja kokouskut-
sussa mainitut asiat
Ei tarvetta käsitellä.

18. Uusien jäsenten hyväksyminen.
Hakemuksen ovat jättäneet Heikki 
Alatalo, Risto Kamula, Reijo Kinnu-
nen, Aarno Piippo, Atte Vänttilä, Jark-
ko Paananen, Marko Lahtinen, Kons-
ta Lahtinen, Tuomo Aitto-Oja, Elias 
Aitto-Oja, Tomi Holappa, Veli-Pekka 
Koskela, Jari Kaarre, Hannu Virkkala, 
Anton Hansen-Haug, Elias Hansen-
Haug, Henna Hansen-Haug, Klaus 
Jämsä, Ismo Lassila, Tanja Manerus, 
Raimo Lotvonen, Ulla Tenhunen ja 
Ville Illikainen.
Johtokunta esittää hyväksyttäväk-
si kaikki maanomistajajäsenet sekä 
muut seuran jäseneksi pääsyn eh-
dot täyttävät seuran alueella yli kol-
me vuotta asuneet anojat.
Kaikki muut täyttävät nämä ehdot 
muttei Klaus Jämsä, Veli-Pekka Kos-
kela ja Risto Kamula.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin ja 
lisäksi Klaus Jämsälle ja Veli-Pekka 
Koskelalle myönnettiin pienriistan 
metsästyslupa.

19. Riistanhoitoyhdistykselle tehtä-
vistä esityksistä päättäminen
Ei tarvetta käsitellä.

20. Muut esille tulevat asiat
-Pienpetokilpailu:
Pienpetokilpailun säännöt ja tulokset
Pisteytys: Kettu, supikoira, näätä 50 
pist. Minkki 30 pist. Varis 2 pist.
Pienpetokilpailuun ilmoittautui:
Marko Päkkilä 1 Kettu
Sami Kurkela 1 Kettu
Veikko Kovalainen 5 Minkkiä
Timo Meriläinen 1 kettu
Reijo Hanhela 2 minkkiä
Veli-Pekka Koskela 2 näätää ja 1 kettu

Ensimmäinen palkinto 100€ myön-
netään kahdelle ansioituneelle pyy-
täjälle Veikko Kovalaiselle ja Veli-
Pekka Koskelalle yhtä suurien pyyn-
tipisteiden vuoksi.
Toinen palkinto 50€ arvottiin muiden 
osallistujien kesken ja sen voitti Rei-
jo Hanhela.

- Puheenjohtaja kertoi Uuden Ou-
lun maanvuokrasopimusten uusimi-
sesta.

- Kynkään kämpän tulevaisuuden 
suunnitelmien keskustelun avaus.
Johtokunta pyytää ideoita ja esityksiä 
mitä jo huonossa kunnossa olevalle 
seuran metsästysmajana toimivalle 
Kynkään kämpälle tehtäisiin.

Kokouksen osallistujat olivat kiinnos-
tuneet mahdollisesti kämpän tilalle 
rakennettavasta pienemmästä tai ko-
tatyyppisestä kämpästä.

21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
20.03

Kevät tulee ja hiihtokelit paranee. Keväällä on taas ohjelmassa ilmakivääriam-
munnat Jokelan koululla, pilkkikilpailut kyläyhdistyksen kanssa ja sitten tou-
kokuussa riistapolkukilpailu. Koitetaan osallistua tapahtumiin runsaalla jou-
kolla. Riistakannat ovat kohtuullisella tasolla, mutta taitaa tulla toinen syksy 
peräkkäin, että pyydämme vain peijaishirvet. 
Kun pyydätte pienpetoja, niin laittakaa saaliit ylös ja ilmoitelkaa sitten vuoden-
vaihteen tienoilla sihteerille, niin osallistutte palkintojen jakoon ja arvontaan. 
Pienpetoasiassa on minua lähestytty niin, että pienpedoista maksettaisiin ns. 
pyyntiraha. Johtokunta keskusteli asiasta, mutta ei ainakaan vielä lämmennyt 
asialle. Asiasta kyllä keskusteltiin laajasti, mutta todettiin, että koitetaan muul-
la tavoin tukea pienpetojen pyyntiä. Voidaan esimerkiksi ostaa pyyntivälinei-
tä tms. Tästäkin saisi tulla kehittämisideoita. Toivottavasti pienpetojen pyynti-
harrastus ei ole palkkiorahasta kiinni.
Seurassa on pitkään keskusteltu Kynkään kämpän tilanteesta ja kohtalosta. 
Kämpällä on käyttäjiä ja käyttöä, mutta sen kunto on huono. Johtokunnas-
sa ja vuosikokouksessa keskusteltiin tästäkin asiasta. Toivomme, että jäsenis-
tö antaisi palautetta, että mitä kämpälle tulisi tehdä. Puretaanko vanha pois 
ja rakennetaan hirrestä pieni saunakämppä tilalle ja lisäksi jonkinlainen gril-
likatos. Vai tehdäänkö vain hyvä laavu. Vai mitä tehdään. Tarkoitus olisi tämän 
vuoden aikana kerätä palautetta ja sitten ensi vuonna miettiä toimenpiteet ja 
aikataulut. Antakaa siis palautetta runsaasti.
Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Jukka 

Jokivarren metsästysseuran sääntömääräinen 
KESÄKOKOUS pidetään perjantaina 19.7.2013 

klo 19.00 Jokelan koululla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Johtokunta
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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  

T U L O -  J A  M E N O A R V I O  2 0 1 3

  Toteutunut 
Tulot  2012 2013
 Sijoitustuotot 0 0
 Varainhankinnan tuotot 10 0
 Jäsenmaksut 4800 4800
 Liittymismaksut 90 100
 Metsästysluvat 540 500
 Vieraskortit 285 200
 Hirvilupamaksut 0 0
 Peijaistoiminta 1177 0
Yhteensä  6902 5600
 
Menot 
 
 Maanvuokrat 24,6 25
 Riistanhoito 1623,23 1000
 Maja- ja toimitilat 435,5 250
 Kilpailu ja ammunta 549,75 750
 Hirvenmetsästys 807,5 0
 Peijaistoiminta 494,89 1000
 Vakuutukset 58,18 60
 Lehtijulkaisut ja ilmoitukset 599,32 700
 Pankki ja postikulut 329,75 400
 Metsätie projekti 255,69 
 Muut kulut 1882,11 500
Yhteensä  7060,52 4685
 
Yli-/alijäämä  -158,52 915

JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY

1. YLEISTÄ 
Toimintavuosi 2012 oli seuran 58: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.

Haukiputaan tekninen lautakunta on 
23.8.2006 antamallaan päätöksellä 
myöntänyt Haukiputaan Riistanhoi-
toyhdistykselle toistaiseksi voimas-
sa olevan ympäristöluvan ampuma-
rataa varten tilalle Mesimäki 60:23. 
Tästä luvasta Haukiputaan Riistan-
hoitoyhdistys on joutunut luopu-
maan kesäkuussa 2012 tekemällään 
päätöksellä. Syynä luopumiseen oli 
suuren joukon maanomistajien vaa-
timus ja vuokrasopimusten irtisano-
minen Kellon metsästysseuran alu-
eella.

ELY-keskus on edellyttänyt, että Kali-
men radan pilaantuneisuus pitää tut-
kia. Tutkimuksen on tehnyt Pöyry ja 
tehdyn selvityksen perusteella maa-
aineksia pitää kuljettaa pois ampu-
marata-alueelta. Kunnostus maksaa 
noin 35 000 euroa. Neuvottelut to-
teutuksesta ja kustannuksista ovat 
vasta alkuvaiheessa. Kysymys kuu-
luu: kuka maksaa viulut?

Kuinka paljon Kellon metsästysseu-
ra on jo pannut rahaa Kalimen am-
pumarataan viime vuosien aikana, 
johtuen tästä ampumatoiminnan lo-
pettamisesta. Summa yhteensä on 
16281 euroa, joka koostuu seuraa-
vista eristä: melumittaus 800 euroa, 
maaperätutkimus 1775 euroa, ym-
päristölupa 1515 euroa, sähkötyöt 
ja purkukulut 1719 euroa, maansiir-
to 8364 euroa, Pöyryn tutkimuskulut 
KMS:n osalta 2108 euroa.

Ruutiaseella tapahtuva ampumatoi-
minta on Kalimen radalla lopetettu. 
Ampumatoiminta on Haukiputaalla 
keskitetty Vareputaan ampumaradal-
le, joka on Haukiputaan metsästys-
yhdistyksen ylläpitämä.

Hirvenmetsästys toteutettiin yhteis-
lupana muiden haukiputaalaisten 
metsästysseurojen kanssa. Seura ei 
käyttänyt kaikkia pyyntilupiaan hir-
vikannan vähäisyydestä johtuen.

Seuran jäsenmäärä on jo usean vuo-
den ajan pysytellyt vähän alle 600 jä-
senessä. Tarkka jäsenmäärä oli vuo-
den lopussa 571 ja uusia jäseniä otet-
tiin seuraan 17. Jäsenmaksu ja liitty-
mismaksu olivat molemmat 35 eu-
roa. 

Tarvikemyynti on tapahtunut Kellon 
R-kioskilla, jossa on myyty pyynti-
lupia, karttoja, lakkeja ja T- paitoja. 
Karttoja ovat lisäksi myyneet Kyösti 
Manninen ja Esko Mäkelä. 

2. HALLINTO 
Yleisiä kokouksia pidettiin kolme, 
vuosikokouksia kaksi ja yksi kesäko-
kous. Johtokunta kokoontui 12 ker-

taa. Johtokunnan puheenjohtajana 
toimi alkuvuodesta Juha Soralahti 
ja Matti Roivainen huhtikuun alus-
ta, sihteerinä ja varapuheenjohtaja-
na toimi alkuvuodesta Simo Similä 
ja huhtikuun alusta Tapio Kivari, ra-
hastonhoitajana Tapio Pikkuhooka-
na, riistanhoitojaoston vetäjänä Rei-
jo Arvola avustajanaan Timo Korkea-
salo, vuokrausjaoston vetäjänä Kyös-
ti Manninen, hirvijaoston vetäjänä 
Seppo Tikkala, valvontajaoston vetä-
jänä Mika Lehtinen, kiinteistöjaoston 
vetäjänä Pekka Forss, ampumajaos-
ton vetäjänä Reijo Häkkinen ja tie-
dottajana Jarno Kiuttu. 

3. METSÄSTYS 
Metsästysajat olivat asetuksen mu-
kaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyl-
lä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen, teeri, metso ja 
pyy osalta metsästysaika oli asetuk-
sen mukainen, kiintiö yhteensä 6 kpl 
/ metsästäjä / kausi. Metsoja sai am-
pua enintään 1 kpl /metsästäjä/ kau-
si. Koppelo ja riekko olivat rauhoitet-
tuja. Jäniksen metsästysaika oli ase-
tuksen mukainen, kiintiö 5 jänistä/
kausi/metsästäjä. Rusakko ei kuulu-
nut kiintiöön.

Kaikelta metsästykseltä oli rauhoi-
tettu Kellon vanhan tien ja Takku-
rannantien välinen alue etelässä Ka-
limenoja Takkurannantiehen asti se-
kä Virpiniementien eteläpuoli Kivi-
niemen tiehen asti oli rauhoitettu 
kaikelta metsästykseltä, pois lukien 
pienpetopyynti. 

Hirvenmetsästyksessä seura haki lu-
vat yhteislupana muiden haukipu-
taalaisten metsästysseurojen kanssa. 
Metsästys aloitettiin asetuksen mu-
kaisesti ja jatkui 31.12.2012 saakka. 
Hirven kaatolupia oli 14 aikuista ja 
14 vasaa. Luvista laitettiin pyyntiin 
vain 8 aikuista ja kaksi vasaa. Seu-
ran käyttöön varattiin kaksi aikuista. 
Hirvijahdissa jäi ampumatta yksi va-
saa. Kaurisjahdissa, jota on vetänyt 
Pekka Aikio, on kaadettu kolme ai-
kuista ja viisi vasaa. Kaurisjahti päät-
tyy 31.1 2013.

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

4. JAOSTOJEN TOIMINTA 
Ampumajaosto piti kuluvan vuo-
den aikana ampumakilpailuja en-
tiseen malliin. Ruutiaseammunnat 
siirtyivät kesäkuusta lähtien Varepu-
taan ampumaradalle. Harjoitusam-
muntoja pidettiin kaikille aselajeille. 
Osallistujien määrä oli jonkin verran 
vähentynyt edellisvuosiin verrattuna 
johtuen ilmeisesti radan vaihtumises-
ta. Nk. vasakilpailua ei hirvikannan 
vähäisyydestä johtuen pidetty. 
Jatkossa olisi kilpailu- ja harrastus-
toiminnan kannalta toivottavaa, että 
kaikki metsästysseuralaiset tulisivat 
rohkeasti mukaan toimintaan. 

Koirien ruokaa

Laadukkaita VIPStore koiran kuivaruokia:
• 1st Choise

• Bento Kronen

• Booster

sekä Musch Barf raakalihapakasteet

Varastossa olevat tuotteet näet nettisivuiltamme

Tmi Katja Tomperi
Pikkumurrontie 16
90840 Haukipudas
Puh. 040-7272 465

http://tassuttelijan.nettisivu.org
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Valvontajaosto suoritti valvontaa 
pääasiassa metsästyksen yhteydessä. 

Riistanhoitojaosto toimi toiminta-
suunnitelman mukaisesti. Riistan 
talviruokintaa suoritettiin pääasiassa 
maastossa ruokintapaikoilla. Ruo-
kinnan määrää kuvaa, että vuoden 
aikana ostettiin 72 heinäpaalia, 80 kg 
ohraa, 560 kg kauraa ja kesällä teh-
tiin noin 100 kerppua. Kauriiden ruo-
kintaa hoidettiin kuudella ruokinta-
paikalla. Keväällä ostettiin riistapel-
tojen siemeniä, jotka jaettiin jokaisel-
le hirviporukalle kylvettäväksi. Nuo-
lukiviä laitettiin maastoon 80 kappa-
letta. Talvella suoritettiin kolmiolas-
kenta koti- ja sydänmaanlohkoissa. 
Vesilintujen poikue- ja parilasken-
nat laskettiin perinteisillä paikoilla. 
Koejäseniä ja harjoittelijoita osallis-
tui  riistanhoitotyöhön.

Hirvijaosto hoiti sille perinteises-
ti kuuluvat tehtävät kuten riistapel-
tojen teot, hirvilaskennat sekä avus-
ti maanvuokrausjaostoa vuokrasopi-
musten tekemisessä. Jaosto hoiti yh-
dessä emäntien kanssa hirvipeijais-
ten järjestelyt.
Seuralla oli käytössä 21 pyyntilupaa, 
14 aikuista ja 14 vasaa. Hirvikannan 
elvyttämiseksi päätettiin ottaa käyt-
töön pankkijärjestelmä, johon jätet-
tiin 6 aikuista ja 12 vasaa. Pankki-
järjestelmäkokeilu voitiin todeta on-
nistuneeksi.
Hirvenmetsästykseen osallistui 98 
metsästäjää kahdeksassa porukassa. 
Kaatomääräksi tuli 8 aikuista ja 1va-
sa. Aikuisista oli 5 urosta ja 3 naa-
rasta. Vasaprosentiksi muodostui 11 
%. Lupien käyttöasteeksi jäi 40,5 %. 
Aikuisten naarasprosentti oli 50 %. 
 
Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä 
hirvijaoston kanssa maiden vuokra-
usta. Seuralla on vuokrattuja metsäs-
tysmaita hirvenmetsästyksessä noin 
25000 hehtaaria ja muussa metsäs-
tyksessä 20000 hehtaaria. 

Kiinteistöjaosto kunnosti kesällä 
2012 Kalimen majarakennusta; ul-
koseinät ja ikkunan pielilaudat maa-
lattiin sekä siivottiin majan sisätilat 
ja sen ympäristöä. Piippu nuohottiin.
Luontopolun varrella olevat taulut 
kunnostettiin ja polun päässä oleva 
laavu ja sen ympäristö siistittiin.
Kalimen kiinteistöllä oleva ampuma-
kieltokyltti uusittiin. 

Tiedotusjaosto on osallistunut kak-
si kertaa ilmestyneen Haukiputaa-
lainen metsästäjä-lehden tekoon ja 
postitukseen sekä laatinut seuran 
yleiskokousten ja tapahtumien leh-
ti-ilmoitukset. Lisäksi tiedotusjaosto 
on tiedottanut ajankohtaisista asiois-
ta ja tapahtumista seuran kotisivuil-
la. Pääpaino on kuitenkin ollut met-
sästysaluekartan kehittämisessä. Kel-
lon metsästysseuran kotisivut löyty-
vät osoitteesta www.kellonmetsas-
tysseura.fi .

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 300 €, johtokun-
nan jäsen 120 €, maanvuokraustie-
doston hoitaja 150 €, tilintarkastaja 
30 €. Muina korvauksina maksetaan: 
auto 0, 25 € /km, moottorikelkka 0, 
60 € /km, pienpetokilpailu 0, 20 € 
/ piste sekä metsästysmaavuokraa 0, 
10 € /ha/vuosi. Kirjanpito hoidetaan 
seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-
ohjelmilla, jäsenrekisteriasiat Jarno 
Kiutun laatimalla omalla ohjelmalla.
Toiminnan painopistealueita ovat 
edelleen pienriistan ja hirven met-
sästys, riistanhoito, maanvuokraus-
toiminta, ammunta sekä muut met-
sästykseen liittyvät toiminnot. Met-
sästysmahdollisuuksia pyritään luo-
maan kaikille seuralaisille mahdol-
lisuuksien mukaan tasapuolisesti. 
Pienpetokilpailua jatketaan edellis-
ten vuosien tapaan. Hirvenmetsäs-
tyksen osalta saattaa olla edessä vä-
livuosi tai lupien voimakas leikkaa-
minen vuoden 2012 tasosta. Am-
pumarata-alueen puhdistustyö tulee 
olemaan vuoden vaikeimpia asioita.

JAOSTOJEN TOIMINTA 
Riistanhoitojaosto jatkaa riistan ruo-
kintaa kuten tähänkin asti. Heiniä voi 
hakea metsästysseuran ruokintapai-

koille Lauri Meriläiseltä. Heiniä haet-
taessa on ilmoitettava riistanhoitoja-
oston vetäjälle hakijan nimi ja paa-
limäärä, jotta heinän menekkiä voi-
daan seurata. Teerille ja kauriille on 
ostettu kauraa. Kauriiden ruokin-
taa tullaan hoitamaan vakiintuneil-
la ruokintapaikoilla.
Talvi- ja kesälaskennat tehdään pe-
rinteiseen tapaan. Kerppujen tekoa 
jatketaan. Kerppuja voi käydä teke-
mässä Lauri Meriläisen kedoilta, jot-
ka sijaitsevat Kalimenjoen toisella 
puolella seuran kiinteistön kohdalla.
Jaosto järjestää pilkkikilpailut ke-
väällä.

Ampumajaosto hoitaa seuran kilpai-
lut ja harjoitukset kaikissa ampuma-
muodoissa. 
Ruutiaseammunnat järjestetään Va-
reputaan ampumaradalla. Ilmaki-
vääriammuntaa varten, joita pide-
tään mm. Kalimen hallirakennuk-
sessa, on seuralla varattuna riittäväs-
ti tauluja ja panoksia.
Ammunnoista ilmoitetaan tarkem-
min Haukiputaalainen metsästäjä-
lehden kevään numerossa.

Hirvijaoston hoitaa hirvisäännön 
määrittelemät tehtävät sekä hoitaa 
hirvipeijaisten järjestelyt, riistapel-
lot ja avustaa maanvuokrajaostoa 
sopimusten teossa. Hirvitorneja py-
ritään siirtämään metsästyksen kan-
nalta parempiin paikkoihin. Jaoston 
tärkein tehtävä tulee olemaan hirven-
pyynnin sopeuttaminen vastaamaan 
alueen hirvikantaa. Käytännössä tä-
mä saattaa merkitä välivuotta hirven-
pyynnissä. 

Kiinteistöjaosto järjestää talkoita ra-
kennusten kunnossapidon varmista-
miseksi ja majojen ympäristöjen siis-
timiseksi.

Maanvuokrausjaosto yhdessä hir-
vijaoston ja johtokunnan jäsenten 
kanssa saattaa vuokrasopimukset 
ajan tasalle. Myös tulevana vuotena 
jatketaan vuokrasopimusten tekoa 
erityisesti yksityisten maanomistaji-
en ja perikuntien osakkaiden kans-
sa, unohtamatta pienempiäkään 
maa-alueita. 

Valvontajaosto suorittaa kevät- ja ke-
säaikana koirakurin valvontaa, joka 
on tärkeää pesimärauhan takaami-
seksi. Metsästyksen valvontaa suo-
ritetaan edelleen pääasiassa metsäs-
tyksen yhteydessä. Tavoitteena on 
tehostaa valvontaa kouluttamalla 10 
omaa valvojaa vuoden 2013 aikana.
 
Tiedotusjaosto tiedottaa tapahtu-
mista paikallislehdessä ja osallistuu 
Haukiputaalainen metsästäjä-leh-
den tekoon. Jaosto ylläpitää seuran 
kotisivuja ja pyrkii tehostamaan tie-
dotusta kotisivuilla. Lisäksi jaosto yl-
läpitää jäsen- ja maanvuokrarekiste-
reitä sekä kehittää metsästysaluekart-
taa metsästäjien käyttöön.

TALOUS 
Talousarvio on laadittu 35 euron jä-
senmaksun mukaan. Seuran talou-
dellista valmiutta parannetaan tehos-
tamalla tarvikemyyntiä ja mikäli hir-
vikanta sallii, järjestämällä hirvenli-
hahuutokauppatilaisuus. 

Tilaa oli vielä KMS:n vuosikokouksessa.
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SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2012 P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

Talvikokous on pidetty ja siellä on arvioitu edellistä vuotta ja hivenen suun-
niteltu myös tulevaa. Kokous sujui lupsakkaassa hengessä. Valinnat olivat yk-
simieliset. Koppelo ja riekko olivat rauhoitettuina edellisenä vuonna ja se rat-
kaisu todettiin hyväksi. Teeren ja pyyn osalta todettiin, että kanta on ollut vii-
me syksyn pyynnissä kohtuullisen hyvä. Hirven kaatolupia oli kaiken kaikki-
aan 14 aikuista ja 14 vasaa. Luvista laitettiin pyyntiin 8 aikuista ja 2 vasaa. 
Näistä jäi kaatamatta yksi vasa. Loput luvista siirrettiin pankkiin, jota ei kos-
kaan avattu hirvikannan vähäisyyden vuoksi. Kauriskanta arvioidaan kohtuul-
liseksi ja sen talviruokinta aloitetaan jahtikauden päätyttyä. Talvikokouksessa 
nousi esille myös koirien irti pitäminen. Todettiin, että koirakurin ja metsäs-
tyksenkin valvonnan osalta on syytä tehostaa valvontaa. Pienpetoja on saatu 
pyydetyksi kiitettävä määrä.

Seura järjesti viime kesänä kesätapahtuman elokuun puolivälin jälkeen. Tilai-
suuteen osallistui metsästäjiä, kyläläisiä, vanhempia ja lapsia. Ohjelmassa oli 
luontopolku, jossa lapset pääsivät tutustumaan luontoon ja riistaeläinten esit-
telyyn. Tämän lisäksi oli matka-arviointia, tikanheittoa, hevosenkengän heit-
toa ja makkaranpaistoa. Siunatuksi lopuksi oli majalla lajien tunnistamiskilpai-
lu. Sää suosi ja aurinko paistoi. Lapset olivat innoissaan. Johtokunta on päät-
tänyt, että kesätapahtuma järjestetään myös ensi kesänä.

Kalimen radalta on lopetettu ruutiaseella ampuminen. ELY-keskus on edellyt-
tänyt, että rata-alueen maaperä on tutkittava ja on tehtävä kunnostussuunni-
telma. Tutkimuksen on tehnyt Pöyry Oy ja tutkimuksen ja kunnostussuunnitel-
man hinta oli yli 4000 euroa. Kaiken kaikkiaan Kellon metsästysseura on jou-
tunut laittamaan noihin ratahössötyksiin riihikuivaa rahaa tähän mennessä yli 
16 000 euroa. Ja mikä on sitten jatko? Kunnostaminen tulee maksamaan noin 
35 000 euroa. Täysin avoinna on päätökset siitä, ketkä maksavat viulut. Kellon 
metsästysseuralla ei ole sellaisia rahoja ja toisaalta eihän seuramme ole hal-
linnoinut ampumatoimintaa radalla, vaan Haukiputaan riistanhoitoyhdistys.

Kiitän seuran jäseniä menneestä vuodesta ja kaikesta tekemästänne talkoo-
työstä seuran hyväksi. Toivotan kaikille hyvää kesää.

Matti Roivainen

J O H T O K U N T A

Puheenjohtaja
Matti Roivainen
p. 050 5354720
matti.roivainen@elisanet.fi 

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana
p. 050 3055814
tapio.pikkuhookana@dnainternet.
net

Riistanhoitojaosto
Reijo Arvola
p. 0400 758906
reijo.arvola@hotmail.fi 

Maanvuokrausjaosto
Kyösti Manninen
p. 0400 286111
kyosti.manninen@suomi24.fi 

Valvontajaosto
Mika Lehtinen
p. 040 7211092
mika.lehtinen@k-market.com

Kiinteistöjaosto
Pekka Forss
p. 045 6706392
pekka.forss@gmail.com

Sihteeri
Tapio Kivari
p. 040 5075999
tapio.kivari@inspecta.com

Tiedotusjaosto, 
jäsenrekisteri ja 
maanvuokrarekisteri
Jarno Kiuttu
p. 045 6783330
jarno@kellonmetsastysseura.fi 

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo
p. 045 1102740
timo.korkeasalo@luovi.fi 

Hirvijaosto
Seppo Tikkala
p. 0400 864132
tikkala83@hotmail.com

Ampumajaosto
Reijo Häkkinen
p. 040 5363556
osulku@luukku.com

KELLON
METSÄSTYS-

SEURA RY
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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 3

P I E N P E T O T U L O K S E T  2 0 1 2

Pilkkikilpailut 6.4.2013 Kiviniemen rannassa
•  2 € aikuinen, lapset ilmaiseksi
•  Ilmoittautuminen alkaen klo 09:30
•  Kilpailu klo 10:00-14:00

Nimi Kettu Supi Minkki Näätä Pisteet
Manninen Pekka 2 4 0 1 330
Hiltula Ari 5 0 0 0 250
Pori Olavi 0 2 4 0 220
Nyman Anne 3 0 0 0 150
Paso Hannu 0 0 4 0 120
Similä Seppo 2 0 0 0 100
Savilaakso Jari 2 0 0 0 100
Harju Lauri 2 0 0 0 100
Niskanen Tapani 0 0 3 0 90
Kivari Tapio 0 0 2 0 60
Kiuttu Hannu 1 0 0 0 50
Harju Jussi 1 0 0 0 50
Perätalo Jari 1 0 0 0 50
Ahonen Janne 0 1 0 0 50
Hauru Antti 0 1 0 0 50
Kourunen Markku 0 0 1 0 30
YHTEENSÄ 19 8 14 1 1800

I L M O I T U K S I A

KESÄKOKOUS KALIMEN AMPUMARADALLA
to 11.07.2013 klo 18.00

RIISTAPELTOJEN TEKIJÄT
Siementen ja apulantojen jakelu

16.5.2013 klo 18.00 ampumaradalla

SEURAN LAKIT, T-PAIDAT JA KARTAT 
MYYNNISSÄ KELLON R-KIOSKILLA. 

Kellon Metsästysseuran 
nettisivut löytyy osoitteesta 

http://www.kellonmetsastysseura.fi 

Pienpetokilpailuun osallistujia.

KMS:n vuoden metsästysseuralaiseksi valittiin Tammi Raimo

Koiran raatelema kauris. Kuva Martti Järvinen.
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V U O S I K O K O U S

Aika:  31.01.2013 klo 18.00
Paikka: Ampumarata
Läsnä: 30 jäsentä 

§1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi

§ 2   KOKOUKSEN PUHEENJOHTA-
JAN JA SIHTEERIN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajak-
si Matti Roivainen ja sihteeriksi Ta-
pio Kivari

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi

§ 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN 
JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valittiin Pekka Aikio ja Jouni Paso 
kumpaankin tehtävään.

§ 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSY-
MINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laati-
ma esityslista kokouksen työjärjes-
tykseksi.

§ 6 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta kertoi RHY:n järjes-
täneen toimintavuoden aikana mm. 
kolmet ammunnat, hylkeenpyyn-
tikoulutusta ja riistahoitokilpailut, 
joissa on mahdollista saada jopa 
1000 €:n palkkiot.
RHY:n alueelle tullaan laatimaan 
kauriiden riistanhoitosuunnitelma. 
Kunkin seuran alueella osallistuvat 
suunnitelman laatimiseen kauriiden 
metsästäjät ja niiden ruokinnasta vas-
taavat henkilöt.
Riistanhoitoyhdistysten rajat tullaan 
vuoden aikana neuvottelemaan uu-
den Oulun alueella.

§ 7 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi, että Kalimen 
ampumaradalla oli tehty alueen ja 
sen ympäristön pilaantumisselvi-

tys. Selvityksen perusteella pudista-
misesta, joka tarkoittaa pilaantunei-
den maiden poiskuljettamista , saat-
taa tulla vielä noin 35000 €:n kus-
tannukset. 
Neuvotteluja puhdistustyön hoitami-
sesta ja kustannusten maksamisesta/
jakamisesta  käydään ELY- keskuk-
sen kanssa ampumatoiminnan aika-
na alueen omistaneen Haukiputaan 
riistanhoitoyhdistys ry:n  vetämänä.
Oulun kaupunki on irtisanonut omis-
tamiensa maa- alueiden vuokrasopi-
mukset metsästysseurojen kanssa. 
Uusista sopimuksista tullaan neuvot-
telemaan kaupungin yhdyskuntalau-
takunnan kanssa.
Kaksi kulunutta vuotta ovat olleet 
seuran taloutta rasittavia. Talouden 
kanssa tullaan tekemään töitä, että 
ko. kehitys saadaan kääntymään pa-
rempaan suuntaan.

§ 8 V. 2012 TOIMINTAKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin toimintakertomus seu-
raavin muutoksin, jotka on huomioi-
tu liitteenä olevassa kertomuksessa:
- kohta 1. Yleistä, toinen kappale: 
elokuussa po. kesäkuussa
- kohta 3. Metsästys, kolmas kappale 
(kauriiden metsästys): kaadettu kaksi 
aikuista po. kaadettu kolme aikuista
- kohta 4. Hirvijaosto: 4 urosta ja 4 
naarasta po. 5 urosta ja 3 naarasta 

§ 9 KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS 
JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUN-
TO
Käytiin läpi vuoden 2012 tuloslaskel-
ma ja taseet. Todettiin, että 
tilintarkastuskertomuksessa tilintar-
kastajat esittävät, että tilinpäätös voi-
daan vahvistaa ja  johtokunnalle voi-
daan myöntää vastuuvapaus.  

§ 10 PÄÄTETÄÄN TILI- VASTUUVA-
PAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ   JOH-
TOKUNNALLE
Päätettiin myöntää tili- ja vastuuva-
paus johtokunnalle.

§ 11 TOIMITETAAN YHDISTYKSEN 
PUHEENJOHTAJAN VAALI 
Valittiin Matti Roivainen yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi seuraavaksi 
vuodeksi.

§ 12 TOIMITETAAN JOHTOKUN-
NAN EROVUOROISTEN JÄSEN-
TEN VAALI
Valittiin erovuorossa olleet jäsenet 
Reijo Arvola, Pekka Forss, Reijo Häk-
kinen, Jarno Kiuttu ja Seppo Tikka-
la johtokunnan jäseniksi seuraavik-
si kahdeksi vuodeksi.

§ 13 VALITAAN TOIMINNANTAR-
KASTAJA JA HÄNEN VARAMIE-
HENSÄ 
Valittiin Arto Hakala ja varalle Mik-
ko Isohookana toiminnan tarkastajik-
si v. 2013.

§ 14 VAHVISTETAAN TOIMINTA-
SUUNNITELMA TULEVAA KAUT-
TA VARTEN
Hyväksyttiin liitteenä oleva toiminta-
suunnitelma vuodelle 2013.

§ 15 MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYK-
SEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN 
SUURUUS
Päätettiin, että sekä liittymismaksu 
että jäsenmaksu vuodeksi 2013 ovat 
edelleen 
35,- €.

§ 16 HYVÄSYTÄÄN TOIMINTA-
VUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄ-
TETÄÄN SEURAN TOIMIHENKI-
LÖIDEN KULUKORVAUKSISTA
Kokouksessa esitettiin, että kulukor-
vauksena maksettava palkkio tuli-
si olla kaikille johtokunnan jäsenil-
le sama. Hyväksyttiin puheenjohta-
jan esitys, että kuluvan vuoden aika-
na johtokunta käsittelee asiaa ja tu-
lee tekemään esityksen mahdollises-
ta muutoksesta vuosikokoukselle. 
Hyväksyttiin, toimintavuoden ta-
lousarvio ja johtokunnan esitys toi-

mihenkilöiden kulukorvauksiksi.

§ 17 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 
MUUTTAMINEN
Päätettiin muuttaa seuran sääntöjä § 
7:n ja § 9 kohdan 8 osalta Metsäs-
täjäliiton mallisääntöjen mukaisella 
tavalla. Uusi tekstimuotoilu on luet-
tavissa tämän pöytäkirjan liitteestä.
 
§ 18 VALITAAN TARPEELLISET JA-
OSTOT
Päätettiin, että entiset jaostot jatkavat. 
Uutena aloittaa Kennel- jaosto, jota 
alkaa vetämään Seppo Helin.

§ 19  RIISTANHOITOYHDISTYK-
SELLE TEHTÄVÄT ESITYKSET
Vuosikokous on 28. 2 2013 klo 
19.00. Esitetään, että erovuorossa 
olevat Mika Lehtinen ja varamiehen-
sä Esko Mäkelä jatkaisivat yhdistyk-
sen johtokunnassa.

§ 20 HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden ampujaksi valittiin Pertti 
Laajoki, vuoden riistanhoitajaksi Ti-
mo Orava ja vuoden metsästysseu-
ralaiseksi Raimo Tammi. 
Palkittiin pienpetokilpailuun osallis-
tuneet; kolme parasta paremmuus-
järjestyksessä olivat Pekka Manni-
nen, Ari Hiltula ja Olavi Pori. 

§ 21  MUUT ASIAT
Kokousväki esitti kysymyksen, että 
miksi SRVA- harjoittelu Vareputaan 
ampumaradalla maksaa niin paljon, 
vaikka seuran jäsenet ovat tehneet 
siellä talkootöitä ja Kalimen ampu-
maradalta on siirretty laitteistoa ve-
loituksetta Vareputaalle.
Todettiin vielä, että seuran pilkkikil-
pailut tullaan järjestämään lauantai-
na 6.4 2013.

§ 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja 
päätti kokouksen klo 20.10.

S Ä Ä N T Ö J E N  M U U T O S

Sääntömääräinen talvikokous päätti 
31.1.2013 muuttaa sääntöjä § 7 ja § 
9 kohta 8 osalta

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA 
MUUT KURINPITO-
RANGAISTUKSET

Seuran johtokunta voi erottaa jäse-
nen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mai-
nittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien 
metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lake-

ja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vas-
taisesti 
5) toimillaan vahingoittaa seuran toi-
mintaa.  
6) pidättäytyy vuokraamasta omista-
miaan, seuran toiminta-alueella si-
jaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa 
niillä metsästämistä koskemaan riis-
talajeja, joita kuitenkin itse seuran 
vuokramailla metsästää. 
7) seuran johtokunta voi erottamisen 
sijasta määrätä jäsenelle maksimis-
saan kaksi vuotta kestävän määrä-
aikaisen erottamisen, maksimissaan 
vuoden kestävän määräaikaisen met-
sästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomai-
selle jäsenelle on varattava tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa, jollei 
erottamisen syynä ole näissä sään-
nöissä mainittujen maksujen maksa-
matta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran 
seuraavaan kokoukseen. Vetoomus 
on annettava tiedoksi kirjallisesti 
seuran johtokunnalle 30 päivän ku-
luessa kirjallisen erottamispäätöksen 
postituspäivästä po. päivää lukuun 
ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä 
edellä mainitussa järjestyksessä, tul-
koon erottamispäätös voimaan heti 
määräajan päätyttyä. Muussa tapa-
uksessa jäsen katsottakoon erotetuk-

si vasta sitten, kun seuran kokous on 
vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvol-
linen suorittamaan ennen jäsensuh-
teensa lakkaamista hänelle kuuluvat 
maksut, eikä hänellä ole oikeutta saa-
da mitään seuran kiinteästä tai irtai-
mesta omaisuudesta.

Uusi 9.§:n kohta 8 kuuluu
seuraavasti:

8) Toimitetaan yhden toiminnantar-
kastajan ja hänen henkilökohtaisen 
varamiehen vaali alkavalle toiminta-
vuodelle


