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Puheenjohtaja
Jäsenet

Hallitus

Järvinen Martti
040-5957947

Keikamotie 5, 90800 Oulu
jarvinen.martti@gmail.com

Jääskeläinen Joni
040-0153759

Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
j.jaaskelainen.jjsi@gmail.com

Jouko Ojala
0400-581463

Keisarinpolku 12, 90850 Martinniemi
jouko.ojala0@saunalahti.fi

Timo Korkeasalo
040-51102740

Leantie 3, 90850 Martinniemi
timo.korkeasalo@gmail.com

Roivainen Matti
050-5354720

Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
matti.roivainen@elisanet.fi

Sipola Osmo
0500-580140

Pateniementie 39, 90800 Oulu
osmo.sipola@gmail.com

Seppo Tikkala
0400-864132

Nikintie 3 A 7, 90820 Kello
tikkala83@hotmail.com

Jukka Vänttilä
040-5590892

Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
jukka.vanttila@gmail.com

Örn Hannu
040-5832173

Suutarintie 6, 90840 Haukipudas
hannu.orn@mail.suomi.net

Toiminnanohj. Tomi Jokivirta
rahastonhoitaja 040-5237544

Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
tomi.jokivirta@eduouka.fi

Lehden toimitus Jarno Kiuttu
045-6783330

jarno@kellonmetsastysseura.fi

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot
Koulutus: 13-14.8 alkaen klo 9:00 Kellon Koulukeskus. Kurssimaksu 40€.
Ilmoittautuminen ja maksu (tasaraha) tilaisuuden alussa. Jatkuu
seuraavana päivänä klo 9:00.
Tutkinnot: 14.8 klo 14:00 ja 16.8 klo 18:00. Tutkintomaksu 20€.
Ilmoittautuminen ja maksu (tasaraha) tilaisuuden alussa. Mukaan
toimiva kynä ja henkilöpaperit (sosiaaliturvatunnus!).
Syys-lokakuun koulutukset ja tutkinnot: riista.fi-> metsästys ->
tapahtumahaku.
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Riistanhoidon tukeminen

RHY avustaa uusia riistanhoitohankkeita Haukiputaan RHY:n alueella.
Avustusta voi anoa Haukiputaan RHY:en kuuluva henkilö
vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo olemassa olevalla
riistanhoidollisella toimenpiteellä. Avustus on 500-1000€ rahaa
hankkeen tukemista varten. Avustussumma muotoutuu lopullisesti
hankkeen suuruuden ja toteutustavan mukaan. Avustus voidaan jakaa
myös useamman osallistujan kesken. Avustettavasta hankkeesta on
laadittava loppuraportti hallitukselle. Hakemukset on palautettava
sähköpostilla tai kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun
mennessä. RHY:n hallitus valitsee avustettavat hankkeet kokouksessaan.

Ampumakokeet

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeita
Vareputaan ampumaradalla
Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!
Tiedustelut 040 595 7947
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Jousimetsästyskoulutus Kalimella 25.5.2016

Puheenjohtajan sana

Jäsenmaksut

Suomen Riistakeskuksen myötä on tullut uusi toimintamalli
metsästysasioissa päätöksen teon nopeus. Tämä tarkoitta mm. sitä, että
syksyn jahdissa voidaan jonkun riistalajin osalta tehdä nopeitakin
päätöksiä perustuen riistakanta tietoihin. Niinpä riistakanta tietoja
kerättäessä kolmiolaskennat eri metsästys seurojen alueilla ovat
avainasemassa. Näihin tietoihin Suomen Luonnonavarakeskus ja Suomen
riistakeskus tekee päätöksensä, jos on tarvetta.
Uusimmassa 4/2016 Suomen riistakeskuksen julkaisemassa
METSÄSTÄJÄ LEHDESSÄ sivulla 9 ”Metsästäjän eettiset ohjeet” käykääpä
lukemassa, ja vaikkapa leikkaisi talteen ja panisi raameihin seinälle
sopivaan paikkaan. Samassa lehdessä on sivulla 88 ohje ”Luo oma riistatunnus” kehotan kaikkia joilla on mahdollisuus kirjautumaan Oma riista –
palveluun, se no sähköinen järjestelmä jonka kautta metsästykseen
liittyvät ”paperi” asiat tullaan hoitamaan tulevaisuudessa.
Tässä lehdessä on HMY:n kesäkokouksen pöytäkirja johon kehotan
kaikkia metsälle aikovia tarkoin tutustumaan. Metsälle aikovan on
huolehdittava
ampumataidon
ylläpitämisestä.
HMY:n
harjoitusammunnat tiistaisin entiseen malliin, ja jos ilmenee tarvetta,
järjestetään harjoituksia lisää.
Hirviluvat saatiin anomuksen mukaisena, 30 aikaista ja 20 vasaa.
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys järjestää Vareputaalla valtionmerkkiä
ammuntoja maanantaisin ja torstaisin syyskuun loppuun.
Selvyyden vuoksi totean, että niin sanottu seuran merkki välivuosina
ammuttuna on mahdollista suorittaa vain yhdistyksen järjestämissä
harjoitusammunnoissa tiistaisin. Sitä ei ole mahdollista suorittaa
valtionmerkin ammunnoissa.

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

Kaunista kesää vietetään!
Mutta syksyä odotellaan terveisin
Martti Järvinen

Osoite on: www.hmynetti.net

Seuraa postiasi ennen jäsenmaksun eräpäivää, ( joka on 31.3 ) ja ilmoita
heti, jos et ole saanut lehteä ja/tai laskua.
Huomioi myös, että jäsenmaksun myöhästymisestä johtuva laskun
uudelleen syöttö/teko järjestelmään maksaa 20e, johtokunnan
päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on
irtisanomisperuste.

Ilmoituksia
VAREPUTAAN AMPUMARATA
AMPUMA - AJAT:

ma - la Klo 09:00 – 21:00
su
Klo 12:00 – 21:00
Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT

Pasi Haapakangas 044 052 5526
Jouko Ojala

040 058 1463

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2016

Antti Kärkkäinen

040 539 6345

Joni Jääskeläinen

040 015 3759

ke 3.8.16 klo 18:00 Hirvenkävely seuran mestaruuskilpailut
su 14.8.16 klo 12:00 Isohirvi
su 21.8.16 klo 12:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

Jouko Turunen

040 038 4121

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY TALVIKOKOUS

Jukka Tapanainen

044 345 6770

Martti Järvinen

040 595 7947

jarvinen.martti[ät]gmail.com

Esa Kauppila

Tapio Jarkko

Juha Juusola

Tapio Rautio

Heikki Haapala

Sihteeri

Seura EI saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet itse ilmoita.Seura ei
voi mitään myöskään sille, jos lehtesi tai laskusi ei tule postin mukana
perille. Jakelun hoitaa Posti Oyj, ei Hmy.

ke 24.8.16 mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää
asiakirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat
puheenjohtajalle Martti Järviselle samaan päivään mennessä.
la 3.9.16 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa puheenjohtajalle
Martti Järviselle.
pe 16.9.16 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri
Vareputaalla klo 18.00.
ma 19.9.16 Hirvikokous Vareputaalla klo 18.00.

Varapuheenjohtaja Jouko Ojala
Jäsenet

Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähköpostilla
sihteerille,hmysihteeri@gmail.com

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT

Johtokunta
Puheenjohtaja

H
M
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0400 581 463

040 515 9216
040 716 6195
040 520 8430
040 753 9436
040 779 6850

hmysihteeri[ät]gmail.com

Kirjanpito ja tiliasiat HH- Yrityspalvelu

Heikki Helekoski 040 771 1898
heikki.helekoski [ät] pp.inet.fi

Ampuma yht. henk. Martti Järvinen

040 595 7947

Maja- ja ampumarataisännät

045 601 6134

Hannu Kinnunen

Mauno Haapala 040 532 5933

pidetään to 26.1.2017 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat

PIENPETOJA PYYTÄNEET

Ilmoittakaa saalistietonne la 14.1.2017 mennessä Arto Rautiolle
sähköpostilla arto.rau@gmail.com tai puh. 040 741 2061.

RIISTANHOITOJAOKSEN

Kokouksen ajankohta katso kotisivuilta

VALTIOMERKKI AMMUNNAT VAREPUTAALLA

Maanantaisin ja torstaisin klo 17:00 syyskuun loppuun saakka.
Ilmoittaudu kokeeseen 1,5h aikana paikan päällä.
Tiedustelut 040 595 7947

TALKOOT AMPUMARADALLA VAREPUTAALLA

Olisiko sivulla aineistoa lehteen
julkaistavaksi?
Valokuvia tai juttuja.

Syyskuun ti 27 päivän klo 17:00 Moottorisaha, raivaussaha, vesuri, kirves,
rautaharava, lehtiharava, lapio, rautakanki, vasara ja ym. työkaluja
mukaan

Ota yhteyttä lehden toimitukseen
jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi
045-6783330
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Kesäkokouksen pöytäkirja
HMY:n kesäkokous Varepirtillä ti 5.7.2016 klo 18:00.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Järvinen avasi kokouksen klo: 18:00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12. Ketun metsästys

3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri

Puheenjohtajaksi valitaan Martti Järvinen, sihteeriksi Jukka Tapanainen

Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukaista ja
ilman rajoituksia.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

13. Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet

Hyväksytään asialista työjärjestykseksi.

5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jouko Turunen ja
Erkki Pitkänen.

6. Metsästys

Johtokunta esittää, että koskien kaikkea riistaa turvallisuuden vuoksi
tieltä, tielle ja tien yli ampuminen on kielletty. Kielto koskisi myös
Martinniemen vanhaa ratapenkkaa. (Asemakylän ja Martinniemen
välinen entinen Rauma-Repolan sahan ratapohja, jossa on hiittisuora
hevosille
ja
liikuntamahdollisuudet
myös
hiihtäjille,
moottorikelkkailijoille ja lenkkeilijöille.)
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

7. Vesilinnun metsästys ja rauhoitusalueet

Johtokunta esittää, että vesilinnun metsästysaika on asetuksen
mukainen, mutta rauhoitettuja alueita ovat seuraavat alueet:
Merenranta
Kellonrajasta
jätevesipuhdistamon
laskuputkeen
rauhoitetaan, samoin koko eteläinen jokialue tie nro 847 sillasta
Rivinokan kärkeen, Pappilanlahti mukaan lukien sekä Kiiminkijoen
pohjoispuolella tie nro 847 sillasta Laitakarin pohjoiskärjen
aallonmurtajan maan puoleiseen päähän, Vahtolanlahti mukaan lukien.
Samoin rauhoitetaan Martinlahti (Tukkilahti), linjalta vanha
tehtaanpiippu Villenniemen kärki ja Halosenlahden perukka Paloniemen
nokasta kiviarkun kautta Tommiin Halosenlahden perukka koordinaatit:
(eteläpuolen koordinaatit N 7235133, E 422181 ja pohjoispuolen
koordinaatit N 7235677, E 422501)
Turvallisuuden vuoksi kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rautatien
länsipuolella olevilla vesialueilla vesilinnun metsästyksessä.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

8. Fasaanin metsästys

Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta kiintiöitä.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet

Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 10.8. Johtokunta esittää,
että metsästykseltä rauhoitetaan Kiiminkijoen pohjoispuolella
Haukiputaantie 847, Martinniementie 8460, Putaankyläntie 18741 sekä
Haukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina Iin rajaan saakka. Lisäksi
rauhoitetaan Rivinokan ja jätevesipuhdistamon laskuputken välinen
merenranta-alue. Rauhoitus olisi voimassa 20. päivään elokuuta klo
12.00 saakka.
Koko pyyntikaudeksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Kellonrajan ja
jätevesipuhdistamon laskuputken välisen merenranta-alueen. Lisäksi
Halosenlahden perukka, koordinaatit: (eteläpuolen koordinaatit N
7235133, E 422181 ja pohjoispuolen koordinaatit N 7235677, E 422501)
Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö
metsästykseen ei olisi luvallista ennen puintia ilman maanomistajan
lupaa.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

10. Pienriistan rauhoitusalueet

Johtokunta esittää, että pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan
Inkonnokantien ja Rivinnokan välinen alue kokonaan sekä Kiimingintien
8460, Haukiputaantien 847 ja Martinniemen ratapenkan välinen alue.
Samoin johtokunta esittää rauhoitettavaksi Suokkosentien, rautatien,
Haukiväylän 848 ja Haapatien välisen alueen sekä
Huom ei ole vuokrattu pienriistalle; Jokipiin Rn:o 136 ns. Vanhatalon
sarkan, Martimossa ns. Häyrysen sarkan Rn:o 18:44, Vareputaalla ns.
Heikkisen sarat Rn:o 18:24 ja 82:1, Leo Koskelan saran Saarnioja Rn:o
11:180, sekä Tuomo Kärkkäisen omistamat Haukiputaantie 847
länsipuoliset alueet.
Kaikelta metsästykseltä johtokunta esittää rauhoitettavaksi Siipolan
yhteinen -alueen 7:8 (Vanhala yhteinen –alue).
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

11. Jäniksen metsästys ja rauhoitus alueet
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johtokunta
esittää
rauhoitettavaksi
Putaankyläntie
18741,
Häyrysenniementien ja ns. Martinniemen radanpohjan välisen alueen.
Ajavien koirien kouluttaminen olisi sallittua ko. alueilla ilman asetta.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen mukaisesti,
mutta metsästykseltä rauhoitettaisiin Kiiminkijoen eteläpuoli rautatiestä
merenrantaan lokakuun loppuun. Rauhoitus ei koske rusakkoa . Lisäksi

Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä metsästettäisiin asetusten
mukaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin samoiksi naapuriseurojen kanssa.
Metson osalta johtokunta esittää, että metsästys on mahdollista jos
naapuriseurat aloittavat metsästyksen. Tällöin johtokunta edellyttää,
että saaliskiintiöt ja metsästysajat ovat yhteneväiset naapuriseurojen
kanssa. Koppelon ja riekon metsästyksen johtokunta esittää
rauhoitettavaksi kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästykseltä johtokunta esittää rauhoitettavaksi
Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien länsipuoliset alueet sekä
Kiiminkijoen pohjoispuolella Haukiputaantie 847, Martinniementie 8460,
Putaankyläntie 18741 sekä Haukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina
Iin rajaan saakka.
Turvallisuuden vuoksi kielletään kiväärin käyttö rautatien länsipuolella
linnun metsästyksessä.
Koirien koulutus sallittaisiin ilman asetta rauhoitetuilla alueilla niille,
joilla on metsästysoikeus yhdistyksen maihin. Huomattavaa on, että
koirien kouluttaminen on sallittua vain asetuksen määrittämissä
rajoissa.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

14. Hirvenpyyntialueet

Johtokunta esittää, että hirvenpyyntialueet ovat entiset.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

15. Saaliskiintiöt

Kyyhkylle, pyylle, vesilinnulle ja hanhelle ei johtokunta esitä
saaliskiintiötä.
Teerelle ja metsolle johtokunta esittää saaliskiintiöksi yhteensä 2kpl,
josta 1kpl saa olla metso. (päiväkiintiö 1 lintu/päivä)
Jänis, johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta
kiintiöitä.
Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu.
Ketulle ja muille pienpedoille johtokunta ei esitä saaliskiintiötä.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

16. Vierasluvat

Johtokunta esittää, että kaikilla seuran jäsenillä on oikeus lunastaa
vieraslupa kolmena päivänä sorsalintujen (merenranta-alueille) sekä
jäniksen metsästykseen 1.11. alkaen.
Oman seuran alueella asuville johtokunta esittää myytäväksi
sorsastukseen kausilupia 100 €/kausi merenranta-alueille.
Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8.2016 klo 12:00 – 24:00 30 €.
Muulloin päiväluvan hinnaksi johtokunta esittää 20 €. Vierasluvan
hankinnassa ja metsällä on oltava johtokunnan esityksen mukaan isäntä
mukana.
Lisäksi johtokunta esittää, että maalinnun metsästyksen loputtua aina
28. päivään helmikuuta seuran jäsenellä on oikeus käyttää ilman maksua
vieraita ketun , supikoiran ja minkin pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin
johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet.
Johtokunta esittää, että vieraslupia myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haarala,
Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno Haapala.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

Hirvikokousajankohdan päättäminen

Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:
Hirvikokous pidetään ma 19.9.2016 klo 18.00 Varepirtillä.
Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää porukoiden johtajille
ke
24.8.2016
mennessä
suoritetut
jäsenmaksuja
riistanhoitomaksukuitit sekä voimassaolevat valtionmerkki- ja
seuranmerkkikuitit ja aseenkantoluvat.
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole olleet jahdissa mukana tai eivät tiedä,
mihin porukkaan kuuluvat, ilmoittautuvat seuran puheenjohtaja Martti
Järviselle samaan päivään mennessä eli ke 24.8.2016.
Porukoiden johtajien on ilmoitettava porukkansa la 3.9.2016 mennessä
em. mainituille henkilöille.
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei voida käsitellä tai jos hirvimerkin suoritus,
jäsenmaksukuitti tai riistanhoitomaksukuitti tai aseenkantoluvan
merkintä puuttuu johtajan ilmoituslomakkeesta jonkun henkilön osalta,
ei po. henkilöä voida hyväksyä hirvenpyyntiin.
Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee jokainen porukka hirvisäännön

Kesäkokouksen pöytäkirja

mukaisesti.
19. Hirvijahdin aloittaminen
Kuittien on oltava niin selvät, että päivämäärät pystytään helposti Kesäkokous esittää, että hirvijahdin aloitusajankohta ratkaistaan
lukemaan. Kotikoneella maksetuissa kuiteissa pitää näkyä hirvikokouksessa.
arkistointitunnus.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

20. Hylkeen metsästys

17. Koemaastoanomusten käsittely

H
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Asetuksen mukaisesti
Johtokunta esittää seuraavat koemaastoanomukset ja suosittelee, että Hyväksytään esitys yksimielisesti.
koetoimintaa ei kokeiden aikana häiritä:

21. Kauriin metsästys

Pohjois-pohjanmaan Beagle ry: 18.9.2016 ja 11.2.2017

Johtokunta esittää kesäkokoukselle saaliskiintiöksi 6, josta 3 aikaista ja 3
vasaa.
Kesäkokous esittää, että kauriin pyynnin vetäjät ovat Mikko Kuosmanen ja
Sakari Ojala. Pyyntiin halukkaiden tulee ilmoittautua ao. henkilöille 20.8.
mennessä kaurisporukkaan.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry
17.9.2016 Yhdistyksen mestaruuskisat.
26.10.2016 Piirinmestaruuskisat
8.12.2016 Hirvenhaukkokoe.
14.12.2016 Hirvenhaukkukoe.

Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää. Hirvikoirien
koulutusta saa suorittaa hirvijahdin aikana vain yhdistyksen
puheenjohtajan luvalla asianmukaisesti oransseihin varusteisiin
pukeutuneena.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

Oulun seudun hirvikoirayhdistys ry;
hirvenhaukkukokeet 27.8, 13.10, 19.10, 2.11., 8.11., ja 26.12.2016
Haukiputaan Kennelkerho ry; 1.10. 2016

22. Koirien koulutus

23. Muut esille tulevat asiat

Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry
Koppelohaukut 20.8. Reposelässä
Olli Korhosen muistohaukut 21.8. Reposelässä
Iltapäiväkoe perjantai 26.8.
Iltapäiväkoe perjantai 2.9.
Iltapäiväkoe torstai 8.9.
Iltapäiväkoe torstai 13.10.
Päiväkoe sunnuntai 23.10.
Päiväkoe lauantai 12.11.
Hyväksytään esitykset yksimielisesti.

18. Seuralle kaadettavien hirvien määrä

-MO- peijaat ajankohta ja toteutus: Su 20.11. vara su 27.11. ( Kokit, tilojen
anominen ja eläinlääkäri.).
-Seuralle kaadettavien hirvien markkinoinnin järjestäjä. Markkinoinnin
järjestää johtokunta.
-Myydään hirvet tarjousten perusteella koko ruhoina. Mikäli tarvetta
paloittelulle ym. kustannukset lisätään hintaan.
-Käytiin keskustelua mm. haulikkoratojen tilanteesta. Hyväksytään
esitykset yksimielisesti.

24. Kokouksen päättäminen

Johtokunta
esittää,
että varsinainen
määrä
päätettäisiin
hirvikokouksessa. Asia käsiteltäisiin lopullisesti pe 16.9.2016 klo 18.00
hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteisessä palaverissa.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.

Riistakameran kuvasarjaa.
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Puheenjohtajan sana
Pari vuotta sitten tehtiin päätös Kynkään metsästysmajan
uudistamisesta, nyt olemme monien mutkien jälkeen päässeet
siihen että maja on vihdoin pystytysvaiheessa ja näillä näkymin
saamme sen käyttöön täksi metsästyskaudeksi. Tässä
ensimmäisenä kiitän kaikkia sponsoreita ja talkoolaisia, isosta
urakasta mikä on tehty talkootyönä. Tie joka on ollut aika huono
normaali henkilöautolle, saatiin myöskin isojen traktoritalkoiden
jälkeen ajettavaan kuntoon, mutta syksyllä ja keväällä märkänä
aikana kehoittaisin kaikkia käyttämään maalaisjärkeä, ettei tietä
ajettaisi pahoille urille ja tuhottaisi talkoolaisten tekemää työtä.
Syksyn metsästyskausi alkaa normaali kuvioiden mukaan
kyyhkysjahdilla
ja
jatkuu
sorsastuksella
ja
niin
edelleen…Metsälintukannat ovat ilmeisesti jatkaneet laskuaan
ja olisi hyvä kaikkien miettiä minkä verran kannattaa yrittää
saalista saada reppuun.
Jänikiksen osalta tilanne on todennäköisesti kohtalaisen hyvä,
koska ei ole tullut vielä paljonkaan tietoa kuolleista jäniksistä
meidän alueelta, ja ilmeisesti ruttoa ei ole esiintynyt kovinkaan
laajasti.
Hirvilupia anottiin huomattavasti enemmän ja niitä myös saatiin
enemmän kuin edelliisenä vuonna. Hirvikanta on kyllä kovassa
kasvussa riistakamera kuvien mukaan. Hirvimäärät eivät saa
enään tästä kasvaa, tai metsävahingot alkavat kivut taas
kestämättömiin mittoihin.
Tässä on vielä aikaa jäljellä metsästyksen aloittamiseen, joten ne
jotka eivät vielä ole ottaneet asetta kaapista, nyt ampumaradalle
harjoittelemaan. Viime vuosina on tullut esiin aika tavalla
huolestuttavaa
käyttäytymistä
metsästäjien
taholta,
ammuskellaan muutakin kuin riistaa, tehdään vahinkoja
ammuskelemalla pelloille jätettyjä astioita yms….ja jätetään
haulikon hylsyt keräämättä peltoaluueilta. Ajellaan autoilla ja
mopoilla viljejyksillä ja viljelysteillä, ilman maanomistajan lupaa.
Oikein hauskaa ja tapahtumarikasta jahtikautta.
Osku

Johtokunta

Puheenjohtaja:
Osmo Sipola

0500-580140

osmo.sipola[ät]gmail.com

Juho Kaarivaara

044-5354110

juho.kaarivaara[ät]netti.fi

Kari Korpela
Tarmo Timonen
Jani Hanhela
Timo Meriläinen
Hannu Örn
Onni Jämsä
Anssi Mettovaara
Risto Kurkela
Jukka Vänttilä

045-3264773
040-5582669
041-4581784
0400-387093
040-5832173
0400-298650
040-5159662
0400-388970
040-5590892

kari.heikki[ät]hotmail.com
tarmo.timonen[ät]elisanet.fi
janskapomei[ät]gmail.com
t6j1merilainen[ät]gmail.com
hannu.orn[ät]mail.suomi.net
onnijamsa[ät]kotikone.fi
anssi.mettovaara[ät]gmail.com
risto[ät]pohjoissuomenraudoite.com
jukka.vanttila[ät]gmail.com

Tomi Lampila/

040-5722252, 0 8-5472267

Sihteeri:

Johtokunta:

Kirjanpitäjä:
Lampila Oy

toimisto[ät]isannointilampila.fi

Riistapolkukilpailujen tulokset
Jokivarren metsästysseuran riistapolkukilpailu järjestettiin Mursun
rannassa 20.5.2016.
YLEINEN – Pisteet
1 Hannu Örn 131
2 Aki Kuivala 128
3 Toni Kaarivaara 104
4 Pasi Kurkela 101
YLI 60v
1 Osmo Sipola 132
2 Aaro Annala 128
3 Markku Kurkela 105
4 Veikko Kovalainen 73
NUORET
1 Anniina Suhonen 90
2 Aada Örn 74
3 Arttu Örn 52
4 Teemu Leiviskä 50
5 Elias Katajamäki 48

Hirven vasa riistakameran kuvassa.

Kynkään kämppä valmistuu hyvää vauhtia.
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Hanhi hautomassa.

Kesäkokouksen pöytäkirja

Paikka: Jokelan koulu
Aika: 16.7.2016 klo 13:00
Paikalla: Noin 20 jäsentä
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Osmo Sipola avasi kokouksen klo 13:04
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Sipola ja sihteeriksi Jukka
Vänttilä
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Pöytäkirjan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Jukka Jokitalo ja Juha Jämsä
5. Työjärjestys
Sihteeri luki työjärjestyksen, joka hyväksyttiin
6. Saaliskiintiöt:
Johtokunta
esittää
kesäkokoukselle
hyväksyttäväksi
yhteispalaverissa sovitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin
poikkeuksin: jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa
kiintiöitä mikäli riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta.
Hyväksyttiin seuraavat metsästysajat ja kiintiöt:
- jänis ja rusakko: ei kiintiötä, mesästysaika asetuksen
mukainen
- sorsalinnut: ei kiintiötä, mesästysaika asetuksen mukainen
- hanhi: ei kiintiötä, mesästysaika asetuksen mukainen
- kyyhkynen: ei kiintiötä, mesästysaika asetuksen mukainen
- metso ja teeri:, 2 kpl / kausi / metsästäjä. Toinen saa olla
metso. Mesästysaika asetuksen mukainen. Lisäksi
johtokunnalle jätettiin mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta. Muutoksista
ilmoitetaan Rantapohjassa ja seuran nettisivuilla.
- koppelo: rauhoitettu
- riekko rauhoitettu.
- peltolinnut: Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin
metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi ja näätä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun
ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran
alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle.
Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran
johtokunnan jäsenelle.
- kauris: seuran kiintiö 10 kpl. 2 kpl / kausi / metsästäjä.
Saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.
- hylje: Kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa riistanhoitokeskukseen.
7. Rauhoitusalueet
Johtokunta
esittää
kesäkokoukselle
hyväksyttäviksi
rauhoitusalueet metsästyskaudelle 2016-2017 edellisvuoden
malliin. Lisäksi Nurmiojan alueella rauhoitetaan pienriistan
metsästykseltä
kaikki
peltoalueet joille
on
kulku
Ristikankaantien kautta. Koskee siis myös kauriin metsästystä.
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2015- 2016:
- Nurmiojan peltoalueet, joille on kulku Ristikankaantien kautta:
Kaikki pienriistan ja kauriin metsästys kielletty:
- Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.
- Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty.
- Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen
pohjoisranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän
vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun
ottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan
loukkupyyntiä. Kuitenkin ko. alueella kanakoiran koulutus
sallitaan.
- Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä
lukuun ottamatta.
- Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.
8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää, että jatketaan edellisvuosien malliin niin, että
vierasluvan voi maksaa suoraan seuran tilille. Maksukuitin
viestiosassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa
vieraslupa koskee. Vieraan vastuulla on todistaa että maksu on
suoritettu ajallaan. Kuitti tai tiliote, josta em. tiedot näkyvät on
oltava mukana jahdissa.

Hinnaksi esitetään 10 euroa per päivälupa ja 8 kpl vierasta voi
seuran jäsen käyttää per kausi.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Maastoanomukset
Johtokunta esittää myönnettäväksi alueet kaikkiin anomuksiin
sillä edellytyksellä, että koirakokeet eivät saa estää seuran
jäsenten metsästystä samanaikaisesti.
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Kesäkokous myönsi maastoanomukset seuraavasti:
Pohjois-Pohjanmaan
Beagle
Ry
anoo
koemaastoja
Kerhonmestaruuskokeeseen,18.9.2016 ja Yleiseen kokeeseen
11.2.2017: Myönnettiin sillä edellytyksellä, että maasto on silloin
myös kaikkien muiden metsästäjien ja luonnossa liikkujien
käytettävissä eikä minkäänlaisia kielto- tai muita kylttejä
kokeista saa asettaa.
Kellon metsästysseura Ry hakee koemaastoa Mettonen ja Liipas
jäniksen ajokokeisiin 22.10.2016 yleinen Tutkapantakoe ja
10.12.2016 yleinen Kinkkukoe: Myönnettiin anomuksen
mukaisesti.
Oulunseudun hirvikoirayhdistys Ry anoo koemaastoa
hirvenhaukkukokeeseen 27.8, 13.10, 19.10, 2.11, 8.11, ja 26.12.2016:
Lokakuun anomuksia ei myönnetä, marraskuun anomukset
myönnetään sillä edellytyksellä, että alue on vapaa JMS:n
hirvenmetsästyksestä. Muut ajankohdat myönnetään.
Rantapohja-alueen
hirvikoirayhdistys
anoo
maastoja
hirvenhaukkukokeisiin 17.9, 26.10, 8.12 ja 14.12.2016: Lokakuun
anomusta ei myönnetä. Muut myönnetään anomuksen
mukaisesti.
Oulun Erä- ja Kennelkerho anoo seuraltanne koemaaston
käyttölupaa mestaruuskokeensa järjestämiseen lauantaina
12.11.2016: Koe on ajavien koirien koe, joten se myönnetään
anottuna.
Haukiputaan Kennelkerho ry anoo ajokoemaastoja Mettonen,
Pikkulohko ja Liipas sekä HMY:n yhteisalueet 1.10.2016
pidettävään Haukiputaan kennelkerhon ry mestaruuskokeeseen:
Myönnettiin anottuna.
10. Hirvijahti
Jms ja Hmy anoneet yhteisluvalla:
- JMS
45 pyyntilupaa
- HMY 40 pyyntilupaa
Kellon metsästysseura anonut yksin:
- KMS 70 pyyntilupaa
Pyynnin yksityiskohdat päätetään hirvikokouksessa, mutta
keskusteltiin seuraavista asioista:
hirvijahdin aloituspäivä asetuksen mukaan tai myöhemmin
mikäli seurueet niin päättävät, aloitus seurueiden päätettävissä.
seurat päättävät pankin käyttämisestä
piikkirajoitus (suurten sonnien säästäminen suositeltavaa)
Hirvijahtiin ilmoittautuminen elokuun loppuun mennessä
porukoiden johtajille. Uudet jäsenet Osmo Sipolalle.
Hirvipalaveri 10.9.2016 Varepirtillä. Johtajat klo.10 ja muut klo.11.
Ammunnat klo.12.
11. Muut esille tulevat asiat
Osmo kertoi Kynkään kämpän rakennusprojektista.
Korostettiin peltometsästysksen käyttäytymistä.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.
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Rauhoitusalueet 2016- 2017
Nurmiojan peltoalueet, joille on kulku Ristikankaantien kautta: Kaikki
pienriistan ja kauriin metsästys kielletty:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta
Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki
metsästys kielletty lukuun ottamatta hirvenmetsästystä sekä
pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä. Kuitenkin ko. alueella
kanakoiran koulutus sallitaan.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuun
ottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.

Ilmoitukset
Jokivarren metsästysseuran nettisivut ovat osoitteessa
www.jokivarrenmetsastysseura.com
HIRVIJAHTIIN ILMOITTAUTUMINEN
Hirvijahtiin ilmoittautuminen elokuun loppuun mennessä
porukoiden johtajille. Uudet jäsenet Osmo Sipolalle myös
elokuun loppuun mennessä.
SEURAN MESTARUUSAMMUNNAT
Seuran mestaruusammunnat pidetään Lauantaina 10.9.2016
Varepirtillä klo 12 alkaen.
Haulikko- ja luodikkokilpailut
Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan!

HIRVIKOKOUS

Hirvikokous ja ammunnat Vareputaalla 10.9.2016, johtajat klo.10.00 ja
jäsenet klo.11.00.

JOKIVARREN METSÄSTYSSEURAN VUOSIKOKOUS
pidetään Perjantaina 27.1.2017 klo 19 Jokelan koululla.
TERVETULOA!

VIERASLUPIEN MYYNTI:

Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan metsästysseuraan kuuluvan
jäsenen mukana. Vierasluvan hinta on 10€/päivä ja 8 kpl/jäsen/kausi.
Vuosikiintiö on sama kuin seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän
kiintiötä.
Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille. Maksukuitin
viestiosassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa
koskee. Vieraan vastuulla on todistaa, että maksu on suoritettu ajallaan
esim. kuitti tai tiliote mukana jahdissa. Kuitissa pitää näkyä
arkistointitunnus. Tilitiedot:
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: 574013-41454

OTA KÄYTTÖÖN OMARIISTA-PALVELU

Kaikkien metsästävien jäsenten suositellaan ottavan käyttöön
Omariista-palvelun. Palveluun kirjaudutaan oma.riista.fi sivuston kautta.
Jokainen kirjautuu sinne henkilökohtaisesti. Jotta saat seuran omariistapalvelun käyttöösi lähetä metsästäjänumerosi Jukka Vänttilälle joko
sähköpostitse tai tekstiviestillä, niin hän lisää sinut seuran jäseneksi ja
lähettää sivuston kautta kutsun jäsenpalveluun. Huomioi kuitenkin että
osin seuran palvelu esimerkiksi alueiden suhteen on keskeneräinen ja
täydennysvaiheessa.
Lisätietoja
sivuilta
http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/
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J okivarren

Pilkkikilpailujen tulokset

metsästyseura ja Jokikylän kyläyhdistys järjesti
pilkkikilpailut 20.3 Kiiminkijoen Jämsänsuvannolla. Pilkkikilpailut
järjestettiiin hyvissä olosuhteissa ja teräsjäätäkin oli kairaajien
puheiden mukaan jopa 70cm. Kilpailuun osallistui yli 50
osallistujaa.
Tulokset:
Miehet
1. Sauli Pentti 1,360kg
2. Hannu Örn 1,210kg
3. Timo Ojala 1,200kg

Naiset
1. Pirjo Kurkela 0,720kg
2. Satu Rautio 0,610kg
3. Anelma Pentti 0,150kg

Nuoret
1. Arttu Örn 0,780kg
2. Lassi Ojala 0,510kg
3. Jeri Paananen 0,450kg

Saaliskiintiöt kaudelle 2016-2017
– Jänis ja rusakko: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen.
– Sorsalinnut: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen.
–Hanhi: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen.
– Sepelkyyhky: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen.
– Metso ja teeri: 2 kpl / kausi / metsästäjä. Toinen saa olla metso.
Metsästysaika asetuksen mukainen.
– Pyy: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen.
– Koppelo: rauhoitettu.
– Riekko: rauhoitettu.
– Peltopyy; metsästys kielletty.
– Fasaani: metsästys sallittu asetuksen mukaan.
– Kettu, supi ja näätä: Pyynti asetuksen mukaan. Ketun
ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava
ko. seuran johtokunnan jäsenelle.
– Kauris: seuran kiintiö 10 kpl. 2 kpl / kausi / metsästäjä.
Saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.
–Hylje: Kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua 3vrk
kuluessa tulee saalis ilmoittaa riistakeskukseen.
LISÄKSI JOHTOKUNNALLE JÄTETTIIN MAHDOLLISUUS MUUTTAA METSON
JA TEEREN KIINTIÖITÄ MIKÄLI RIISTAKOLMIOLASKENNAT ANTAVAT SIIHEN
AIHETTA. MUUTOKSISTA ILMOITETAAN RANTAPOHJASSA JA SEURAN
NETTISIVUILLA.
HUOMIOI
MYÖS
MINISTERIÖN
ASETTAMAT
RAUHOITUKSET JA MAHDOLLISET METSÄSTYSAIKOJEN LYHENNYKSET.

Karjalankarhukoira haukkuu konekarhua, joka myös murisee.
Kuva: Esko Mäkelä

Puheenjohtajan sana

Kesäkokouksessa oli tupa täynnä väkeä ja kesäkelit
parhaimmillaan. Käytiin läpi tavanomaiset metsästykseen
liittyvät asiat. Metsäkanalintujen osalta kolmiolaskennat
suoritetaan heinä-elokuun taitteessa. Tämä laskenta sitten
säätelee aika paljon sen, millä tavalla kiintiöt sitten määritellään.
Johtokunta käsittelee ne hyvissä ajoin ennen metsästyksen
alkua ja tiedottaa ratkaisusta seuramme kotisivuilla ja
pienehköllä ilmoituksella sanomalehti Rantapohjassa.
Hirvenmetsästys aloitetaan asetuksen mukaisesti 1.10.2016.
Kellon metsästysseura haki omalla hakemuksellaan lupansa ja
sai myös hakemansa määrän eli 70 pyyntilupaa. Lupaehtojen
mukaisesti kaadettavat hirvet menevät niin, että metsästettäviä
aikuisia on 51 ja vasoja 38. Näin ollen vasaprosentti on noin 42,7
prosenttia. Hirvisääntö uudistettiin niin, että uusi sääntö on
voimassa 1.8.2016 alkaen. Uuden säännön mukaisesti
hirviporukoiden määrä vähenee 17 porukasta 12 porukkaan.
Kellon seurassa siirrytään puhtaasti sähköiseen järjestelmään
käyttämään omariista-sivustoja. Se merkitsee sitä, että kaikki
hirvihavainnot ja kaatoilmoitukset tehdään vain ja ainoastaan
omariista-sivustolla. Tästä oli jo toukokuun alkupuolella
koulutustilaisuus hirviporukoiden johtajille ja varajohtajille.
Pidämme vielä koulutustilaisuuden ennen hirvijahdin alkua.
Koulutusluvista käytiin aika paljon keskustelua. Jo
johtokuntavaiheessa todettiin, että tällä erää koirakilpailuja on

liian paljon. Päätettiin, että johtokunta valmistelee ensi vuoden
kesäkokoukseen mennessä uuden järjestelmän. Todettiin, että
seuran omat jäsenet tulee olla etusijalla ja heille kilpailut
edelleenkin pitää olla maksuttomia. Ulkopuolisten seurojen
osalta tulee valmistella ratkaisu, jossa toiminta ei enää voi olla
maksutonta.
Olemme uudistaneet jäsentemme palkitsemiskriteerit, jotka
käytiin läpi kesäkokouksessa. Olemme määritelleet, millä
perusteilla jäsenistölle haetaan ja myönnetään Riistakeskuksen
pronssiset, hopeiset ja kultaiset ansiomerkit sekä Kellon
metsästysseuran antamat pöytästandaarit, kunniajäsenyydet ja
muut muistamiset jäsenten täyttäessä tasakymmenlukuja.
Tällä kertaa kesäkokous kutsui kunniapuheenjohtajaksi
pitkäaikaisen seuramme puheenjohtajan ja pitkän työuran
johtokunnassa tehneen Matti Myllylän. Kunniajäseniksi
kutsuttiin pitkät työurat johtokunnassa tehneet jäsenemme Esko
Mäkelä, Jouni Savilaakso ja Jorma Visuri. Kunniapuheenjohtajuus
ja kunniajäsenyydet ovat elinikäisiä eikä näiltä jäseniltämme
peritä vuotuista jäsenmaksua.
Parhaat onnittelut heille kaikille!
Toivotan seuramme jäsenille vielä hyviä kesälomapäiviä ja
työntäyteistä jahtisyksyä!
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Matti Roivainen

Hirvisääntö
Säännöllä täydennetään metsästyslain, -asetuksen ja Kellon
metsästysseuran sääntöjen määräyksiä. Tällä säännöllä
kumotaan kaikki aiemmat Kellon metsästysseuran hirvenpyyntiä
koskevat metsästyspäätökset. Sääntö on tarkistettu
kesäkokouksessa 2016.
1. Seuran hirvenmetsästyksen käytännön järjestelyistä vastaa
hirvijaosto.
2. Seuran johtokunta päättää
- haettavien hirvenpyyntilupien määrästä
- mahdollisesta hirvieläinten yhteislupahakemuksesta
- maanvaihtosopimuksista
- seuran käyttöön varattavista pyyntiluvista
- perittävistä maksuista
- mahdollisista hirvenpyynnin vierasjahdeista

10. Vuorolistojen teosta vastaavat hirvijaoston puheenjohtaja ja
seuran sihteeri. Metsästäminen tapahtuu näin tehdyn
vuorolistan mukaisesti.

3. Hirvijaostoon kuuluu enintään kaksi metsästäjää jokaisesta
hirvenpyyntiporukasta,
jaoston
puheenjohtaja,
seuran
puheenjohtaja sekä seuran sihteeri.
4. Hirvijaosto kokoontuu tarvittaessa. Kokous on myös pidettävä,
jos vähintään kuusi hirvijaoston jäsentä sitä kirjallisesti vaatii
hirvijaoston puheenjohtajalta.
5. Hirviporukoita on enintään
muodostamaan samankokoisiksi.

12.

Porukat

9. Hirvijaosto
- nimeää
jokaiseen
hirvenpyyntiporukkaan
metsästyksenjohtajan ja varajohtajat
- päättää lohkojaosta
- päättää pyyntilupien jakamisesta porukoille
- päättää ja vastaa hirvenmetsästyksen käytännön
järjestelyistä
- päättää seuran käyttöön varattujen hirvien pyynnistä
- päättää hirvipeijaisten pitämisestä ja vastaa niiden
toteuttamisesta

pyritään

6. Hirviporukkaan voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö,
joka on suorittanut virallisen ampumakokeen. Niinä vuosina,
jolloin virallinen ampumakoe on voimassa, mutta ei ammuttu,
pitää suorittaa seuran oma ampumakoe. Kokeessa ammutaan
asetuksen mukaisesti.
7. Yli 50-vuotias maanomistaja, jonka maita vastaan ei ole
metsästäjää hirviporukassa, voi ilmoittautua aseettomana
hirviporukkaan. Maanomistajia voidaan vuosittain ottaa
hirviporukoihin yhtä monta kuin on porukkaakin. Edellytyksenä
on riittävä fyysinen kunto. Valinnan suorittaa hirvijaosto
käyttäen
vuorotteluperiaatetta.
Jaosto
pitää
kirjaa
maanomistajien osallistumisvuoroista.
8. Hirvijahtiin pyrkivän metsästäjän on ensisijaisesti itse
haettava hirvenpyyntiporukkaan. Edellytyksenä on riittävä
fyysinen
kunto.
Niille,
jotka
eivät
löydä
itse
hirvenpyyntiporukkaa, hirvijaosto etsii pyyntiporukan.

11. Jos porukka kaataa aikuisen vasaluvalla eikä porukalla ole
aikuisen lupaa, menettää porukka vasan luvan. Ilmoitus on
välittömästi tehtävä hirvijaoston vetäjälle. Ruho on käsiteltävä
välittömästi ihmisravinnoksi kelpaavalla tavalla. Hirvijaoston
vetäjä, seuran puheenjohtaja ja seuran sihteeri päättävät, mikä
porukka joutuu ottamaan aikuisen ja se porukka saa
kompensaatioksi vasan. Vasan ampunut porukka maksaa
vasaluvan.
12. Kaatoilmoitus tehdään välittömästi omariista.fi-sivustolle ja
tekstiviestinä hirvijaoston vetäjälle.
13. Nylkeminen ja paloittelu on tehtävä niin, että halli jää siistiin
kuntoon niin tilojen kuin laitteiden suhteen.
14. Hirven nahka suositellaan jätettäväksi seuran käyttöön.
15. Hirvenpyyntiporukat vastaavat tekemistään ampumalavoista
ja riistapelloista.
16.
Hirvenpyyntiporukat
velvoitetaan
osallistumaan
ampumaharjoituksiin ja hirvijaoston päättämiin talkoisiin ja
hirvien maastolaskentaan.
17. Hirvenpyynnissä esiin tulevat erimielisyydet ja laiminlyönnit
niiltä osin kuin ne kuuluvat seuran päätösvaltaan käsittelee
seuran johtokunta.
18. Seuran hirvijahtiin osallistuvan on noudatettava hyviä
metsästäjäntapoja ja edistettävä maanomistajille ja muille
ulkopuolisille metsästyksestä annettavaa myönteistä kuvaa.

9

K
M
S

1. Vesilinnut:

Metsästysajat, -alueet sekä rajoitukset metsästyskaudella 2016-2017

Metsästys
metsästysasetuksen
mukaisesti.
hanhea/päivä/metsästäjä. Ei muita kiintiöitä.

Enintään

5

2. Sepelkyyhky:

Metsästys alkaa Haukiputaantien itäpuolella 10.8. ja muualla 20.08.2016,
ei kiintiötä

3. Metsäkanalinnut:

Enintään 2 kpl/päivä/metsästäjä. Kiintiöt päätetään seurojen
yhteiskokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten ja RKTL:n suosituksen
perusteella.

4. Peltolinnut:

Fasaani ja peltopyy; metsästys on kielletty.

5. Jänis:

Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 5
kpl/kausi/metsästäjä, 1 kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue.
Rusakko ei kuulu kiintiöön. Rauhoitusalue kaudelle 2016-2017 on
Karhukankaan maastossa. Koirien koulutus sallittu myös
rauhoitusalueella.

6. Kettu:

Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2017
alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran
alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on
kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Supi ja näätä,
pyynti kuten ketulle.

tapahtumiin. Hirven haukuttaminen kielletty koko seuran alueella alkaen
26.9.2016 hirvijahdin alkuun saakka. Hirvenmetsästys alkaa lauantaina
01.10.2016.

11. Kauriinmetsästys

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

7. Pienpetopyynti:

Sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.

8. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet:

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

Uusi kunniapuheenjohta ja kunniajäsenet. Kuva: Timo Korkeasalo

9. Vieraslupakäytäntö;

Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netissä KMS:n
kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2016 ja 3.-09.09.2016 sekä
jänikselle ja ketulle 3.-09.09.2016 ja 26.11.-2.12.2016, luvan hinta 50
€/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
Maanomistajat
voivat
lunastaa
vähintään
5
hehtaarin
metsästysvuokraussopimusta
vastaan
vieraslupia
8
kpl
metsästyskaudessa jäniksen, ketun, vesilintujen ja sepelkyyhkyn
metsästykseen, luvan hinta 10 €/päivä. Metsästys edellyttää seuran
jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl
metsästyskaudessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt riistan määriin
metsästyslupien ostajilla ovat samat kuin seuran jäsenillä.
Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää
aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

10. Hirvenmetsästys:
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Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava syyskuun toisen
viikon tiistaihin ( 06.09.2016 ) mennessä todistukset ammutusta
hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun
maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta
porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla ei ole
seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä
hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit.
Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei
ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan
päivämäärään mennessä. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei
hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri saman viikon torstaina
08.09.2016, johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta.
Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien
kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan tekemään havainto- ja
kaatoilmoitukset Omariista-palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti
sekä ilmoittamaan suorittamansa kaadon välittömästi hirvijaoston
vetäjälle kännykkäviestillä. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden
jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin

Sorsat uinnilla. Kuva: Esko Mäkelä

Ajankohtaista toimintaa. Kuva: Esko Mäkelä

Ilma-ase ammunnat 12.5.2016

Johtokunta

1.
2.
3.
4.

78p.
73p.
67p.
56p.

Tapio Savilaakso
Lauri Lotvonen
Mikko Halonen
Janne Kelloniemi

Puheenjohtaja

Hirvi M50

1.
2.

86p.
74p.

Seppo Similä
Markku Ojala

Tapio Kivari 040 5075999

Hirvi M60

1.
2.
3.
4.
5.

64p.
54p.
42p.
37p.
23p.

Pekka Aikio
Lasse Takkula
Pertti Laajoki
Jouni Savilaakso
Seppo Kiuttu

Rahastonhoitaja

1.
2.
3.
4.

63p.
62p.
49.
44p.

Janne Kelloniemi
Lauri Lotvonen
Tapio Savilaakso
Mikko Halonen

Jarno Kiuttu 045 6783330
jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi

janne[ät]sahkotyoahonen.fi

Ohjaus riistanhoitoon

Reijo Häkkinen 040 5363556

Luodikko M50

1.
2.

88p.
67p.

Seppo Similä
Markku Ojala

Luodikko M60

1.
2.
3.
4.
5.

40p.
39p.
30p.
23p.
17p.

Jouni Savilaakso
Lasse Takkula
Pertti Laajoki
Pekka Aikio
Seppo Kiuttu

Hirvi Yl.

Luodikko Yl.

Matti Roivainen 050 5354720

matti.roivainen[ät]elisanet.fi

Riistanhoitojaosto

Reijo Arvola 0400 758906

reijo.arvola[ät]hotmail.fi

Sihteeri

Maanvuokrausjaosto

tapio.kivari[ät]gmail.com

kyosti.manninen[ät]suomi24.fi

K
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Kyösti Manninen 0400 286111

Hirvijaosto

Tapio Pikkuhookana 050 3055814
Seppo Tikkala 0400 864132
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com tikkala83[ät]hotmail.com

Tiedotusjaosto, jäsenrekisteri Valvontajaosto
ja maanvuokrarekisteri
Janne Ahonen 040 7743942

ja seuratoimintaan

Timo Korkeasalo 045 1102740

timokorkeasalo[ät]gmail.com

Ampumajaosto

osulku[ät]luukku.com

Kiinteistöjaosto

Pekka Forss 045 6706392

pekka.forss[ät]gmail.com

KMS:n kesäkokous. Kuva: Timo Korkeasalo

KMS:n kesäkokous. Kuva: Timo Korkeasalo

Koulutus- ym. luvat kaudelle 2016– 2017
20.08.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Koppelohaukut Reposelässä
Jtk: myönnetään, maksutta

21.08.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

18.09.2016 Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
Alpo Kaisto
Tangontie 86, 91100 Ii
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Kerhon mestaruuskoe
Jtk: myönnetään, maksutta

Heikki NIemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Olli Korhosen muistohaukut Reposelässä
Jtk: myönnetään, maksutta

1.10.2016

Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe, perjantai
Jtk: myönnetään, maksutta

13.10.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

Tero Määttä
tero.maatta[ät]oshy.fi
Hirvenhaukkukoe
Jtk:myönnetään. maksutta

22.10.2016 Kenneljaosto

26.08.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

27.08.2016 Oulunseudun hirvikoirayhdistys ry

Haukiputaan Kennelkerho

Tapani Keränen
tapin[ät]dnainternet.net
Haukiputaan kennelkerho ry:n mestaruuskoe
Jtk: myönnetään, maksutta
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe, torstai
Jtk: myönnetään, maksutta

Tapio Pikkuhookana
Jänis, ajok yleinen, seuran mestaruuskoe
Jtk: myönnetään, maksutta

02.09.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

23.10.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

08.09.2016 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

26.10.2016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry

17.09.2016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry

31.10.-13.11.2016

Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe, perjantai
Jtk: myönnetään, maksutta
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe, tostai
Jtk: myönnetään, maksutta

Pekka Nykänen
0400 281209
Yhdistyksen mestaruuskisat, kokeen keskuspaikka Yli-II
Jtk: myönnetään, maksutta

Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Päiväkoe, sunnuntai
Jtk: myönnetään, maksutta

5.11.2016

12.11.2016

12.11.2016

03.12.2016

Jtk: myönnetään, maksutta

Jani Tervo
Amerikan kettukoirayhdistys
2 maastoa Pikkulohko- Viitajärvi
Jtk: myönnetään maksutta

Tapio Pikkuhookana
Jänis,ajok,yleinen kinkkukoe
Jtk: myönnetään, maksutta

14.12.3016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ey

11.2.2017

Jtk: myönnetään, maksutta

Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Päiväkoe, lauantai

10.12.2016 Kenneljaosto

Tapio Pikkuhookana
Jänis, Beaj 2 viikon koe
Jtk: myönnetään, maksutta

Tapio Pikkuhookana
Kettu, keaj yleinen Seuran mestaruuskoe

Oulun Seudun Pystykorvakerho ry

Pekka Nykänen
0400 281209
Hirvenhaukkukoe, kokeen keskuspaikka Ii
Jtk: myönnetään, maksutta

7.1.2017

Kenneljaosto

Myllylänkuja 13, 90820 Kello
topi[ät]taivaltajan.com
Mestaruuskoe
Jtk: myönnetään, maksutta

08.12.2016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry

Pekka Nykänen
0400 281209
Piirinmestaruuskisat, kokeen keskuspaikka Ylikiiminki
Jtk: myönnetään, maksutta

Kenneljaosto

Oulun Erä- ja kennelkerho
Toivo Kangas

Pekka Nykänen
0400 28120 9
Hirvenhaukkukoe, kokeen keskuspaikka Kiiminki
Jtk: myönnetään, maksutta

Kenneljaosto

Tapio Pikkuhookana
Kettu, keaj yleinen, tutkakoe
Jtk: myönnetään, maksutta

Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
Alpo Kaisto
Tangontie 86, 91100 Ii
alpo.kaisto[ät]osa.fi
Yleinen koe
Jtk: myönnetään, maksutta
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Palautusosoite:

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi
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Aika:

Paikka:

Kesäkokouksen pöytäkirja

21.07.2016 klo 18…19.30
Kalimen maja

Läsnä: Yhteensä 41 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo
§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Matti Roivainen avasi kokouksen ja totesi kesän olevan kauneimillaan.

§ 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi
Tapio Kivari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa
ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Tammi ja Esko Mäkelä.
§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se voitiin todeta
päätösvaltaiseksi.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen
esityslistaksi.
§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirran ollessa estyneenä jäi RHY:n puheenvuoro pitämättä.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Matti Roivainen kertoi katsauksessaan mm,
- että johtokunta oli viime aikoina panostanut toiminnan kehittämiseen.
Mm. seuran säännöt ja hirvisäännöt on uusittu, palkitsemiskriteerit on
laadittu ja on kouluttauduttu Oma.Riistan käyttöönottoon.
- että Haukiputaan seurojen kanssa ei ole toistaiseksi
aluevaihtosopimuksia, joka tarkoittaa, että pyyntiä harrastetaan vain
omalle seuralle vuokratuilla mailla.
- että Haukiputaan riistanhoitoyhdistys ei ole saanut sovittua käytäntöjä
SRVA- toimintaan kuuluvan karhuradan osalta.

§ 7 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ
KIINTIÖT
Hyväksyttiin metsästysjärjestelyt johtokunnan esityksen pohjalta.
Kokouksen tekemät pienet tarkennukset on huomioitu tämän pöytäkirjan
liitteessä 1: kohdissa 3, 8 ja 11.

§ 8 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT

Hyväksyttiin johtokunnan esitys, luettavissa liitteessä 1: kohdasta 9.

§ 9 HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 10.

§10 KAURIINMETSÄSTYS

Poistettiin
kaatolupamaksu,
joka
korvautuu
metsästykseen
osallistumismaksulla.
Muutoin hyväksyttiin johtokunnan esitys.

§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEURAN
ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
Todettiin, että seuran alueelle oli tullut liitteen 2 mukaisesti lukuisia
anomuksia ja lisäksi anomus Amerikan kettukoirayhdistykseltä (2
maastoa Pikkulohko- Viitajärvi 3.12 2016).
Päätettiin hyväksyä
anomukset veloituksetta varauksella, että mikäli ne haittaavat seuran
metsästystoimintaa, voi johtokunta tehdä rajoituksia alueista.
Lisäksi päätettiin, että seuran johtokunta valmistelee koirien
kouluttamisesta menettelyohjeen, jossa kouluttaminen tulisi
maksulliseksi muilta kuin seuran jäseniltä.
Todettiin vielä, että kouluttamislupia on annettu vain yhdistyksille.

§ 12 KUNNIAJÄSENET JA PALKITSEMINEN

Ilmoituksia

Kellon Metsästyseuran nettisuvut löytyy osoitteesta
http://www.kellonmetsastysseura.fi

Talvikokous Kalimenmajalla.
ti 24.1.2017 klo 18.00

Hirvipeijaat
la 12.11.2016 klo 14:00-18:00
Kellon Nuorisoseuralla.
Hirvimetsälle lähtijät
Tarvittavat asiapaperit 6.9.2016 mennessä johtajalle.
Hirvijaosto kokoontuu 8.9.2016 klo 18:00
Karttoja myyvät
Esko Mäkelä p. 040-8381842
sekä Kyösti Manninen p. 0400-286111.
Lakkeja ja paitoja voi ostaa seuran majalla järjestettävien
tapahtumien yhteydessä tai tiedustelemalla joltain johtokunnan
jäseneltä.
Perhepäivä 13.8.2016 klo 11.00-13.00 Kalimenmajalla
Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen Riistakeskus haastavat
metsästysseuroja järjestämään perhepäivän jonka myös Kellon
Metsästysseura otti vastaan ja järjestää.
Kaurisjanti 2016

Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Pekka Aikiolle p. 040-7787387
viimeistään 28.8.2016 mennessä. Ilmoittautuessa pitää olla
osallistumismaksu(25€) maksettuna seuran tilille(FI45 5740 3040 0046
55). Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti.

Vieraslupa

maksetaan verkkopankissa seuran tilille. Tositteeseen tulee kirjata
metsästäjän nimi, metsästyspäivä, maanomistaja ja metsästyksessä
mukana olevan seuran jäsenen nimi. Kuitissa pitää näkyä myös
arkistotunnus ja kuitin on oltava metsästettäessä mukana.
Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55

KMS Järjestämät harjoitusammunnat Vareputaalla klo 17:30
Harjoitukseen tulee ilmoittautua klo 18:00 mennessä.

Tiistaisin 2.8, 9.8, 16.8, 23.8 ja 30.8

Jäsenmaksua
viitenumero!!

maksettaessa

on

ehdottomasti

Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähköpostilla tai

tekstiviestitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

Seura ei saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet sitä itse ilmoita.

Hyväksyttiin johtokunnan esitys palkitsemiskriteereiksi, liite 3.
Kunniapuheenjohtajaksi nimettiin Matti Myllylä.
Kunniajäseniksi nimettiin Esko Mäkelä, Jouni Savilaakso ja Jorma Visuri

§ 13 MUUT ASIAT
Raimo Tammi kysyi Kraaselin lintujen pyynnistä. Todettiin, että pyynti
Kraaselissa on sallittu vain hirvelle ja pienpedoille.
Reijo Häkkinen muistutti, että Perhepäivää vietetään la 13. 8 2016 alkaen
klo 11.
Jouni Savilaakso huomautti, että Kalimen majan heinikoita ja pusikoita
tulisi siivota ennen perhepäivää.
Matti Roivainen kertoi, että hirvilupia oli saatu 70 kpl, joista aikuisia saa
olla enintään 51 kpl.

§ 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

12

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.30

käytettävä

Siellä niitä menee. Kuva: Esko Mäkelä

