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Pöytäkirja Haukiputaan RHY:n vuosikokouksesta.
Kellon koulukeskus 6.2.2017, klo 18:00.

1 . Kokouksen avaaminen
RHY:n puheenjohtaja Martti Järvinen avasi kokouksen klo 18:00.
Palkitti in pienpetopyytäj iä. Harri Hepo-oja käytti Ri istakeskuksen
Oulun alueen puheenvuoron.

2. Todetaan kokouksen laillisuus
Todetti in kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi .

3. Vahvistetaan ääniluettelo
Edustajamäärä 22, äänimäärä 22.

4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa
varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden varalle
Valitti in puheenjohtajaksi Martti Järvinen (varalle Pauli Greus).

5. Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri
varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle
Valitti in sihteeriksi Erkki Pitkänen (varalle Pertti Similä).

6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
Valitti in pöytäkirjantarkastaj iksi Jouni Savilaakso ja Jouko Ojala.

7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Valitti in ääntenlaski joiksi Jouni Savilaakso ja Jouko Ojala.

8. Vahvistetaan kokouksen esityslista
Vahvistetti in kokouksen esityslista.

9. Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä
esitetään ja hyväksytään toimintakertomus
Kuulti in toimintakatsaus ja toimintakertomus puheenjohtajan
esittämänä. Hyväksytti in toimintakatsaus ja -kertomus.

10. Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto
Kuulti in ri istanhoitoyhdistyksen tilinpäätös toiminnanohjaajan
esittämänä sekä toiminnantarkastajan lausunto puheenjohtajan
esittämänä.

1 1 . Vahvistetaan tilinpäätös
Vahvistetti in tilinpäätös.

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille sekä muista toi-
menpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan-
tarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat
aihetta
Myönnetti in vastuuvapaus hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja
muille tilivelvollisille.

13. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja
toimintasuunnitelma
Kuulti in kuluvan vuoden talousarvio toiminnanohjaajan
esittämänä ja toimintasuunnitelma puheenjohtajan esittämänä.
Vahvistetti in kuluvan vuoden talousarvio ja
toimintasuunnitelma.

14. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Päätetti in, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

15. Päätetään hallituksen jäsenten määrä
Päätetti in hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8), lisäksi
hallitukseen kuuluu yksi (1) maanomistajajärjestön edustaja.

16. Todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten
erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet
Jäsenet:
Osmo Sipola (Onni Jämsä) 2014-2017
Matti Roivainen (Rei jo Arvola) 2015-2018
Seppo Tikkala (Tapio Pikkuhookana) 2015-2018
Timo Korkeasalo (Tapio Kivari) 2016-2019
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko) 2014-2017
Jouko Ojala (Tuomo Kurkela) 2016-2019
Jukka Vänttilä (Aimo Kärkkäinen) 2015-2018
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Hannu Örn (Ari Kärkkäinen) 2015-2018

17. Todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa
sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä
Hallituksen puheenjohtaja Martti Järvinen (2015-2018), varalla
Arto Rautio.

18. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
Valitti in erovuoroisten Osmo Sipola tilalle Osmo Sipola (varalla
Onni Jämsä) 2017-2020, Joni Jääskeläinen tilalle Joni Jääskeläinen
(varalla Tapio Jarkko) 2017-2020.

19. Todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava
hallituksen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen: Hannu Örn (varalla Ari
Kärkkäinen) 2015-2018.

20. Valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa-
ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen
määräämä tilintarkastaja
Valitti in toiminnantarkastajaksi Jaakko Myllylä (varalla Arto
Hakala).

21 . Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen
varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen sekä
ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen
riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen;
Valitti in aluekokoukseen Martti Järvinen (varalla Timo
Korkeasalo). Valitti in ehdokkaaksi alueellisen ri istaneuvostoon
Jukka Vänttilä (varalla Pertti Similä). Valitti in ehdokkaaksi
valtakunnalliseen ri istaneuvostoon Joni Jääskeläinen (varalla
Sami Manninen).

22. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyk-
sen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät
ja kokouksen esityslistalle otetut asiat
Ei esityksiä.

23. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esitys-
listalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan
kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
Ei esityksiä.

24. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riista-
keskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä asioista
RHY:lle tehtävät aloitteet: Ei aloitteita.

25. Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä.
Ei muita asioita

26. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05.
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Puheenjohtaja Järvinen Martti Keikamotie 5, 90800 Oulu
040-5957947 jarvinen.martti[ät]gmail.com

Jäsenet Jääskeläinen Joni Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
040-0153759 j . jaaskelainen.j jsi[ät]gmail.com

Jouko Ojala Keisarinpolku 12, 90850 Martinniemi
0400-581463 jouko.ojala0[ät]saunalahti .fi

Timo Korkeasalo Leantie 3, 90850 Martinniemi
040-51 102740 timo.korkeasalo[ät]gmail.com

Roivainen Matti Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
050-5354720 matti .roivainen[ät]elisanet.fi

Sipola Osmo Pateniementie 39, 90800 Oulu
0500-580140 osmo.sipola[ät]gmail.com

Seppo Tikkala Nikintie 3 A 7, 90820 Kello
0400-864132 tikkala83[ät]hotmail.com

Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
040-5590892 jukka.vanttila[ät]gmail.com

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

Toiminnanohj . Tomi Jokivirta Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
rahastonhoitaja 040-5237544 tomi. jokivirta[ät]eduouka.fi

Lehden toimitus Jarno Kiuttu
045-6783330 jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi

Hallitus

Vuosikokous 6.2.2017



3

TOIMINTA-AJATUS:
Riistanhoitoyhdistys on ri istanhoitomaksusta ja pyyntilupamak-
susta annetussa laissa tarkoitetun ri istanhoitomaksun maksa-
neiden metsästäj ien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen
toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen
ri istakeskus ohjaa ja valvoo ri istanhoitoyhdistysten toimintaa.
Ri istanhoitoyhdistys vastaa kestävän ri istatalouden edistämi-
sestä toiminta-alueellaan, huolehti i metsästäj ien vapaaehtois-
toiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille
säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Ri istanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtä-
vät määritellään ri istahallintolain 14 §:ssä.

A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA
PAINOPISTEALUEET
Nykyisten toimintojen turvaaminen ja säästöjen kartuttaminen
tuleville vuosille. Koulutusta ja valistustoimintaa jatketaan
nuorison ja muiden sidosryhmien kanssa. Ri istakantojen
elinolosuhteiden parantaminen vesilintujen, metsäkanalintujen,
jänisten ja metsäkauri iden osalta. Panostetaan pienpetopyynti in.
Jatketaan nykyisten ri istanhoitokohteiden hoitoa ja selvitetään
mahdollisia uusia ri istanhoitokohteita.
Koulutetaan uusia metsästäjätutkinnon koulutuksen pitäj iä ja
tutkinnon vastaanottaj ia.

B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA
1 . HALLINTO
Hallitus kokoontuu ainakin 3 kertaa ja tarvittaessa useammin
asioiden vaatiessa.

2. EDUSTUS
Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksi in osallistuu puheen-
johtaja (varalla varapuheenjohtaja) ja toiminnanohjaaja sekä
tilaisuuden aiheen mukaan erikseen nimettävät henkilöt (esim.
valvonta, SRVA jne).

3. TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjaaja toimii RHY:n sihteerinä ja rahastonhoitajana.
Toiminnanohjaaja järjestää RHY:n lakisääteiset tehtävät ja ni istä
tiedottamisen.

4. TOIMISTO
Toimisto si jaitsee toiminnanohjaajan osoitteessa. Toimistotar-
vikkeet ovat ajanmukaiset.

5. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkinnot järjestetään paikallisten koulujen tiloissa.
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä tutkintotilaisuuksia.
Tutkinnon vastaanottaj ina toimivat RHY:n hallituksen valitsemat
ja Ri istakeskuksen hyväksymät henkilöt. Koulutetaan lisää
tutkinnon vastaanottaj ia.

6. METSÄSTÄJÄKURSSIT
Metsästäjäkurssit järjestetään paikallisten koulujen tiloissa.
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä
koulutustilaisuuksia. Kouluttaj ina toimivat metsästäjätutkinnon
vastaanottajat.

7. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidetään Haukiputaan metsästysyhdis-
tyksen ampumaradalla Vareputaalla. Ampumakokeiden järjes-
täminen ostetaan palveluna HMY:ltä. Ampumakokeet aloitetaan
jo tammikuussa, jolloin valtionmaille hirvenmetsästykseen aiko-
vat saavat suorittaa ampumakokeen. Ampumakoetilaisuuksia
järjestetään noin 30 kertaa. Kokeen vastaanottaj ina toimivat
RHY:n hallituksen valitsemat ja Ri istakeskuksen hyväksymät
henkilöt.

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvontaa suoritetaan läpi vuoden. Tehdään yhteistyötä alueen
metsästysseurojen, poli isin ja merivartioston kanssa. Valvoj ina
toimivat RHY:n hallituksen valitsemat ja Ri istakeskuksen
hyväksymät henkilöt. Ki innitetään erityistä huomiota susi-
havaintoihin.

9. KOULUTUS, NEUVONTA
Osallistutaan Ri istakeskuksen järjestämiin tilaisuuksi in.
Järjestetään koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Järjestetään
koulutusta hirvenmetsästäj ille ennen jahdin alkua. Tuetaan
mahdollisuuksien mukaan koulujen erätoimintaa ja hankitaan
välineistöä opetustoimintaan. Varaudutaan järjestämään
koulutuksia uuden metsästyslain astuessa voimaan.

10. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN
Jatketaan merenrantojen kunnostustöitä. Pohditaan uusien
kohteiden perustamista.
Panostetaan pienpetopyynti in.
Tuetaan ri istanhoidon kehittämistä.
Jatketaan lintujen-, kauri in- ja jäniksen ruokintaa.

1 1 . RI ISTAKANTOJEN HOITO
Riistalaskennat (ri istakolmiot, peltokolmiot, vesilintujen piste-

laskenta) suoritetaan yhteistyössä metsästysseurojen kanssa.
Hirvien maastolaskenta tehdään entiseen tapaan talvehtivan
kannan määrittämiseksi . Ki innitetään erityistä huomiota susi-
havaintoihin. Otetaan uusi peltokolmio käyttöön.
Suurpedoista tehdään ilmoitus tuoreeltaan petoyhdysmiehelle.
Tulokset kirjataan Tassu-järjestelmään.
Neuvotellaan yhteneväiset metsästysajat ja ki intiöt pienri istan
metsästykseen. Rauhoitetaan osin tai kokonaan osa ri istala-
jeista.
Vesialueilla tulee välttää luotiaseen käyttöä.

12. SRVA-TOIMINTA
Pidetään yllä RHY:n SRVA-organisaatiota. Osallistutaan
toiminnan kehittämiseen ja järjestetään ammuntaharjoituksia.
Kehitetään Kalimen uutta koulutusaitausta. Si irrytään uuteen
hälytyspuhelinjärjestelmään sekä kirjataan tapahtumat oma-
ri istaan.

13. HIRVIRATA JAMUUT AMPUMARADAT
RHY:llä ei ole ampumarataa. Tehdään yhteistyötä HMY:n kanssa
Vareputaan ampumaradalla (hirvirata, SRVA-rata). HMY järjestää
harjoitusammuntoja.

14. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Tiedotetaan toiminnasta Ri ista.fi-sivustolla, Metsästäjälehdessä
ja Haukiputaalainen metsästäjälehdessä. Pidetään ti ivi isti
yhteyttä paikallisi in seuroihin. Osallistutaan seurojen vuosi-
kokouksi in.

15. MUU TOIMINTA
Julistetaan joulurauha ri istalle (jouluaatoksi ja joulupäiväksi)
vuorovuosin seurojen kanssa.
Osallistutaan Suomi-100 vuotta tapahtumiin.

Paikka: Kellon koulukeskus
Koulutus 1 -2.4.2017 klo 9:00.
Tutkinto su 2.4 klo 14:00 ja ti 4.4 klo 18:00.

Loput koulutukset ja tutkinnot ilmoitetaan:
ri ista.fi-> metsästys -> tapahtumahaku.

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Haukiputaan ri istanhoitoyhdistys toimeen panee ampumakokeita
Vareputaan ampumaradalla 2017

Kokeeseen tulee ilmoittautua 1 ,5 tunnin aikana sen alkamisesta!
Tiedustelut 040 595 7947

Maanantaisin Torstaisin
Vko pvm klo pvm klo
18 4.5. 17:00
19 8.5. 17:00 1 1 .5. 17:00
20 15.5. 17:00 18.5. 17:00
21 22.5. 17:00
22 29.5. 17:00 1 .6. 17:00

30 24.7. 17:00 27.7. 17:00
31 31 .7. 17:00 3.8. 17:00
32 7.8. 17:00 10.8. 17:00
33 14.8. 17:00 17.8. 17:00
34 21 .8. 17:00 24.8. 17:00
35 28.9. 17:00 31 .8. 17:00
35 3.9. 14:00(sunnuntai)
36 4.9. 17:00 7.9. 17:00
37 1 1 .9. 17:00 14.9. 17:00
38 18.9. 17:00 21 .9. 17:00
39 25.9. 17:00 28.9. 17:00

Ampumakokeet

Ri istanhoidon tukeminen
RHY avustaa uusia ri istanhoitohankkeita Haukiputaan RHY:n
alueella. Avustusta voi anoa Haukiputaan RHY:en kuuluva henkilö
vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo olemassa
olevalla ri istanhoidollisella 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.

Toimintasuunnitelma 2017 R
H
Y
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Riistanhoitoyhdistyksen alue on Oulun kaupungin Haukiputaan ja
Kellon suuralueet.

HALLINTO
Hallitus
(nimi) (henkilökohtainen varajäsen) toimikausi
Puheenjohtaja
Martti Järvinen (Arto Rautio) 2015-2018
Varapuheenjohtaja
Jukka Vänttilä 2015-2018
Jäsenet
Osmo Sipola (Onni Jämsä) 2014-2017
Matti Roivainen (Rei jo Arvola) 2015-2018
Seppo Tikkala (Tapio Pikkuhookana) 2015-2018
Timo Korkeasalo (Tapio Kivari) 2016-2019
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko) 2014-2017
Jouko Ojala (Tuomo Kurkela) 2016-2019
Jukka Vänttilä (Aimo Kärkkäinen) 2015-2018
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Hannu Örn (Ari Kärkkäinen) 2015-2018
Metsähallituksen määräämä jäsen (ML 8 §:n alueella)
Toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta
Rahastonhoitaja Tomi Jokivirta
Toiminnantarkastajat Jaakko Myllylä (Arto Hakala)

- Hallituksella oli 4 kokousta, ri istanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.
- Ri istanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli Martti
Järvinen
- Suomen ri istakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvotte-
lutilaisuuksissa ri istanhoitoyhdistystä edustivat:
Tomi Jokivirta, Martti Järvinen, Matti Roivainen, Seppo Tikkala ja
Jukka Vänttilä

Ri istanhoitoyhdistys vastaa kestävän ri istatalouden edistämi-
sestä toiminta-alueellaan, huolehti i metsästäj ien vapaaeh-
toistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille
säädetyt julkiset hallintotehtävät.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1 . Metsästäjätutkinto
Metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta (12 tuntia)
järjestetti in 2 kertaa Kellon Koulukeskuksessa. Tutkintoja
järjestetti in 4 kertaa.
2. Ampumakoe
Ampumakoetilaisuudet pidetti in Haukiputaan metsästysyhdis-
tyksen ampumaradalla Vareputaalla. Ampumakokeiden järjes-
täminen ostetti in palveluna HMY:ltä. Ampumakokeet aloitetti in jo
tammikuussa, jolloin valtionmaille hirvenmetsästykseen aikovat
saivat suorittaa ampumakokeen. Ampumakoetilaisuuksia oli
yhteensä 33 kertaa.
3. Ri istavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksi in
osallistuminen
Alueella havaitti in 0 ri istavahinkoa. Yhdistyksellä on 3 ri istava-
hinkotarkastajaa (Onni Jämsä, Martti Järvinen ja Seppo Tikkala.
4. Metsästyksen valvonta
Valvonta suoritetti in ja yhteistyötä tehostetti in poli isin ja meri-
vartiolaitoksen kanssa. Vesi- ja maalinnustuksen aloituksessa
valvontaa tehostetti in. Hankitti in välineistöä valvonnan edis-
tämiseksi . Laaditti in seurojen ja RHY:n metsästyksen valvoj ien
sopimus li ittyen valvoj ien metsästyslupi in. Halosenlahdella
valvontaa lisätti in läheisten maanomistaj ien ilmoittamien
metsästäj ien häirikkökäyttäytymisten vuoksi .

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1 . Kestävän ri istatalouden edistäminen
Annetti in lausunnot ja kommentit hoitosuunnitelmiin ni iden
valmisteluvaiheessa. Verotussuunnittelua tehti in seurojen
yhteistyöllä. Ri istatietoa hankitti in laskennoilla.
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsäs-
tyksen edistäminen (annetut lausunnot, suositukset, ohjeet)
- Alueen hirvilupien määrää nostetti in
- Neuvotelti in alueen seurojen kanssa kestävän verotuksen mu-
kaiset ki intiöt pienri istalle sekä kauri ille
- Suositelti in koppelon, riekon, fasaanin ja peltopyyn rauhoitta-
mista
- Hirvenmetsästyksen johtaj ille pidetti in tiedotustilaisuus
- Suositelti in ettei luotiasetta käytetä merialueella
- Alueen länsiosissa metsästystä rajoitetti in tihentyvän asutuk-
sen vuoksi
3. Ri istanhoidon, ri istaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimai-
suuden sekä ri istan elinympäristöjen hoidon ja ri istaeläinten
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen elinympä-
ristöjen hoito
- jatketti in Halosenlahden perkuutöitä
- jaetti in avustuksia ri istanhoitotyöhön

- tehti in monipuolista ri istan ruokintaa ja rakennetti in ruokinta-
automaatteja
hirvieläinkantojen seuranta
- suoritetti in hirvien maastolaskenta
- toimitetti in Aluekeskukselle hirven pyynnin välitarkastelu
- lisätti in kaatomäärää, tehti in kaatoilmoitukset sähköisesti
oma-ri istaan
- osallistutti in hirvitalousalueen kokoukseen
- valmistelti in kauri inhoitosuunnitelman toimia seuraavalle vuodelle
pienri istalaskennat (ri istakolmiot, vesilintujen pistelaskennat
jne.)
- suoritetti in ri istakolmio- ja vesilintujen pistelaskennat
- seuratti in jänis- ja rusakkokannan tilaa
- perustetti in uusi peltori istakolmio
suurpetokantojen seuranta (rhy:n petoyhdysmiehet)
- suurpetohavainnot tehti in petoyhdysmiehille, päivitetti in peto-
yhdysmiesverkosto
- kirjatti in havainnot Tassu-järjestelmään
muuta ri istakantojen seurannasta
- pienpetokantojen tilaa seuratti in mm. pienpetopyynnin tulok-
sen seurannalla
- hankitti in loukkuja
- seuratti in erityisesti kasvavaa norppa- ja hyljekantaa
- kartoitetti in alueen majavakanta
vahinkojen estotoimenpiteet
- ri istan ruokinnalla pyritti in estämään tuhoja tuhoherkillä
alueilla
4. Metsästykseen, ri istatalouteen ja ri istaeläimiin li ittyvien
asiantunti ja-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen
sekä näihin li ittyvä tiedotus ja viestintä
metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit
kursseja järjestetti in 2 kertaa
koulutustilaisuudet, kurssit
- järjestetti in tiedotustilaisuus hirvenmetsästyksen johtaj ille
- järjestetti in koulutuksia hirvenmetsästyksen sähköisestä
palvelusta
- annetti in koulutusta oma-ri istan käytöstä
- järjestetti in Jousiammuntakoulutusta
- täydennetti in laj ikokoelmaa Vareputaalla
nuorisotyö
- hankitti in nuorisotyöhön koulutusmateriaalia (mm. jousiase)
tiedotteet
- osallistutti in Haukiputaalainen metsästäjä-lehden toimitukseen
- ilmoitetti in Ri ista.fi-sivustolla RHY:n järjestämät tapahtumat
annetut haastattelut
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön
tai Suomen ri istakeskuksen määräämien tehtävien suoritta-
minen

SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA
(SRVA-yhteyshenkilöt, yhteistyö poli isin kanssa, yhteistyö
metsästysseurojen kanssa)
- Jokaiseen seuraan (3) on nimetty yhdyshenkilöt, yhteensä toi-
minnassa 32 henkilöä.
- Järjestetti in SRVA-henkilöille ampuma- ja koiraharjoituksia.
- SRVA – henkilöitä täydennys koulutetti in

AMPUMARATA
RHY.llä ei ole omaa ampumarataa. Ampumatoiminta keskittyy
Vareputaan ampumaradalle. Toimintaa pyritään kehittämään
RHY:n ja alueen seurojen välillä.
ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
myönnetyt ansiomerkit (pronssinen): -
esitetyt ansiomerkit: -
muut huomionosoitukset: -

SIDOSRYHMÄTOIMINTA
yhteistyö sidosryhmätahojen kanssa
- valvontaa suunniteltu ja suoritettu poli isin ja merivartion kans-
sa yhteisyössä
- osallistuminen toimikunti in

MUU TOIMINTA
lausunnot: vastatti in valtakunnalliseen villisika
kyselytutkimukseen
esitykset:
aloitteet:
rhy:n omat kilpailut (ampumakilpailut, pienpetokilpailut jne.)
- perinteistä pienpetopyyntiä (arvotaan palkintoja) jatketti in
- järjestetti in ri istanhoitokilpailu
muu
- osallistutti in Haukiputaalainen metsästäjä-lehden toimitukseen
- julistetti in ri istalle joulurauha yhteistilaisuudessa
- avustetti in Kynkään kämpän rakentamista

R
H
Y

Toimintakertomus 2016
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Tuloslaskelmavertailu 2016 2015
Varsinainen toiminta
TUOTOT

Vuokratuotot 1 844,85 160,00
Kioskitoiminnan tuotot 259,45 420,10
Kilpailu ja talkootulot 1 399,00 2 860,00
Ampumaratatulot 15 480,00 10 755,63
Vierasluvat 231 ,00 580,00
Lihan myynti 6 400,14 5 384,73
Hihamerkit, kartat, kansiot 0,00 20,00
Hirvennahat 0,00 0,00
Mainos- ym. Sekalaiset tulot 0,00 430,40
Harjoitusammuntatulot 176,00 272,00
Hirvilupatulot 6 060,00 5 532,50
Puun myynti 0,00 0,00

Tuotot yhteensä 31 850,44 26 415,36

KULUT
Henkilöstökulut

Johtokunta -35,33 -58,74
Toimihenkilöiden kulukorvaukset -2 600,00 -2 300,00

Henkilöstökulut yhteensä -2 635,33 -2 358,74

Poistot -6 564,95 -6 614,36

Muut kulut
Pr- ja tiedotustoiminta -1 700,21 -1 419,71
Toimistotarvikkeet -401 ,94 -360,87
Ilmoituskulut -57,79 -268,13
Vakuutukset -693,72 -678,1 1
Posti- ja puhelinkulut -1 867,45 -1 607,82
Tilintarkastuskorvaukset -50,00 -143,40
Sähkö -1 718,20 -1 499,29
Muut menot -1 091 ,51 -179,64
Ampumaradan yleiskulut -4 514,80 -2 387,28
Ampumaradan kilpailukulut -549,78 0,00
Kilpailutoiminnan matka- ym. -1 759,63 -2 767,42
Ki inteistöjen rakennuskulut -76,68 -4 541 ,88
Kioskitoiminnan kulut -78,87 -366,70
Majan kulut -55,20 0,00
Riistanhoitokulut -1 108,39 -698,41
Hirviluvat -9 379,00 -8 779,59
Maanvuokrat -2 1 16,05 -2 1 16,19
Pei jaat -3 241 ,77 -3 008,92
Pankkikulut -216,00 -34,80
Kirjanpito -744,00 -744,00
Puun ostot 0,00 0,00
Lahtivaja -697,06 -349,98

Lahtivajan koneet ja kalusto 0,00 0,00
./. Lahtivajan aktivointi 0,00 0,00
Vesi -131 ,04 -143,49
Jätehuolto -1 241 ,62 -924,24
Yksityisteiden käyttömaksut 0,00 -573,33
Projektorihankinta -1 134,70 -573,33

Muut kulut yhteensä -34 625,41 -34 166,53
Kulut yhteensä -43 825,69 -43 139,63

Tuotto-/kulujäämä -1 1 975,25 -16 724,27
Varainhankinta
Tuotot

Li ittymis- ja jäsenmaksut 20 044,00 15 728,00
Arpajaistulot 608,40 562,00

Varainhankinta yhteensä 20 652,40 16 290,00
Tuotto-/kulujäämä 8 677,15 -434,27

Korkotulot 64,80 392,71
Korkokulut -948,90 -1 244,22
Avustukset 0,00 0,00
./. Lahtivajan avustukset 0,00 0,00
Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 7 793,05 -1 285,78

Tuloslaskelma

Ampumajaosto: (Vetäjä: Järvinen Martti , 050 5957947)
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 Nikkinen Ville

Maanvuokrajaosto: (Vetäjä: HaapakangasPasi , 044 0525526)
Greus Janne Kärkkäinen Arvo Kauppila Esa
Järvinen Martti Kauppila Jaakko Kinnunen Hannu
Väisänen Jukka Ojala Jouko Si ipola Rei jo
Simppula Kari Kyllönen Sylvi Holma Tuomo

Riistanhoitojaosto: (Vetäjä:RautioArto, 0407412061
varalla Haapalahti Tommi 050 3035234)
Finnig Matti Jääskeläinen Joni Niemelin Heikki
Haarala Tommi Kinnunen Hannu Samuli Hölttä
Timisjärvi Tuomas Korpi Jaakko Niska Lauri
Rautio Tapio

Jaostot

Puheenjohtaja Martti Järvinen 040 595 7947
jarvinen.martti[ät]gmail.com

Varapuheenjohtaja Jouko Ojala 0400 581 463

Jäsenet Pasi Haapakangas 044 052 5526
Esa Kauppila 040 015 9216
Jouko Ojala 040 058 1463
Kari Simppula
Antti Kärkkäinen 040 539 6345
Juha Juusola 040 520 8430
Joni Jääskeläinen 040 015 3759
Tapio Rautio 040 753 9436
Jouko Turunen 040 038 4121
Heikki Haapala 040 779 6850

Sihteeri Jukka Tapanainen 044 345 6770
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 ampuma-
rataisännät Hannu Kinnunen 045 601 6134

Mauno Haapala 040 532 5933

Johtokunta
Kuluva vuosi 2017 on Haukiputaan Metsästysyhdistyksen 70
toimintavuosi . Se merkitsee, että kuluvan vuoden tapahtumia
vietetään seitsemänkymmentä-vuotis merkeissä.

Haluan ki ittää kaikkia yhdistyksemme jäseniä hyvästä yhteis-
työstä ja talkoohengestä yhdessä sovittujen suunnitelmien ja
tavoitteiden toteuttamiseksi .

Varsinainen 70-vuotisjuhla vietetään juhannuskesällä Varepu-
taalla, johon kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen
yhteistyökumppanit.

Edellä kerrotusta johtuen kuluvaa vuotta leimaa juhlavuoden ta-
pahtumien suunnittelu ja käytännön asioiden aikatauluttaminen.
Mikäli olet ki innostunut järjestämään seuran 70 vuotis-juhla-
tapahtumaa ota yhteyttä johtokuntaan jo tässä vaiheessa.

Järjestämme 70-vuotis historianäyttelyn, johon pyydämme jäse-
niltä aineistoa, esim. valokuvia, esineitä, kirjoituksia, hirvensarvia
yms., joka li ittyy Haukitupaan Metsästysyhdistyksen 70 v taipa-
leeseen.

Kaikki materiaali palautetaan omistaj ille juhlanäyttelyn pää-
tyttyä.

Vareputaan ampumaradalla on harvoin rauhallista. Ampuma-
radan käyttöaste on korkea, kävi jöitä ovat tietenkin oma jäsen-
kunta, mutta paljon käy myös ulkopuolisia ammunnan harras-
astaj ia. Muistakaa kirjata laukaus määrät seurantavihkoihin.

Joko olet kirjautunut Oma ri ista- palveluun(oma.ri ista.fi). Keho-
tan kaikki joilla on mahdollisuus kirjautumaan palveluun, joka on
ilmainen, helppokäyttöinen sähköinen palvelu. Käyttäjä voi tal-
lentaa ri istahavaintoja ja -saali ita ja josta löytyy oma sähköinen
metsästyskortti . Palveluun on tulossa kevään aikana uusia omi-
naisuuksia joihin meidän yhdistyksessäkin on valmistauduttava.

Hyvää 70-vuotis juhlavuotta.
Martti Järvinen

Puheenjohtajan sana
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-Johtokunta piti 7 kokousta, talvikokous oli 28.1 .2016
kesäkokous 5.7.2016
-Muut kokoukset: Hirvikokous 19.9.2016
-Jäsenmäärä 31 .12.2016, 750 henkilöä
-Metsästysalueita hirvieläinten metsästyksessä 14350 ha,
muussa 14200 ha, kokonaispinta-ala 14350 ha

KIINTEISTÖT JA NIIDEN HUOLTO
-Maja, sauna, ampumakatos 100m radalla, hirviradan
ampumakoppi , karhuradan ampumakatos, odotuskoppi ,
Haulikkorata, puuvaja, varasto/WC ja jyvävarasto.
-Ri istalihankäsittelytila.asennettu kylmälaitteet.
Karhurata.

MUUTA (JAOSTOT, YM )
-Ampumajaosto
-Maanvuokrajaosto
-Ri istanhoitojaosto

RIISTANHOITO
(ri istanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja
parantaminen, ri istapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien
eläinten pyynti , pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus,
ri istaistutukset, talkoot, ri istavahinkojen estäminen, muuta)
ks. li ite

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, ri istakolmiot,
vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta ri istan seurantaa,
havaintoja ri istakantojen tilasta)
-Hirvikantaa seuratti in syöttämällä tiedot Omari ista-palveluun.
Suoritetti in maastolaskenta 9.1 .2016. Lentolaskenta suoritetti in
helikopterilla.
-Suurpetoyhdysmiehenä toimi Kinnunen Hannu
-Ri istakolmiolaskennat suoritetti in talvella ja kesällä
-Hylkeiden (hallin) määriä ja lisääntymistä seuratti in.
-Maalintukantojen todetti in seurannassa edelleen heikentyneen.

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen
järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)
-RHY:n kanssa yhteistyössä suoritetun poikuearvion pohjalta
kesäkokous määritteli saaliski intiöt alueen muiden seurojen
kanssa yhteneviksi . Koppelo ja riekko rauhoitetti in.
-Kauri in metsästys 6 yksilöä, valikoiva pyynti .
-Hirviluvat anotti in yhteisesti Jokivarren metsästysseuran
kanssa ja lupia saati inkin yhteensä 85, joista HMY:n osuus oli 30
aikaisen ja 20 vasan kaatolupaa.

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)
-Harjoitusammuntoja järjestetti in hirviradalla, ja hirviporukat
harjoittelivat hirviradalla.
-Hirvenhi ihdon sarjakilpailut ja seuranmestaruuskilpailut
järjestetti in.
-SML:n Oulun pi irin SM hirvenhi ihdon katsastukset 12.3.2016
-Talkoot ampumaradalla oli 3.5 ja 27.9.2016
-SML:n Oulun pi irin SM-katsastukset mets.hirvi ja mets.luodikko
10.7.2016
-SML:n Oulun pi irin SM katsastukset hirvenjuoksussa 3.7.2016
-Seuran mestaruudet ratkotti in hirvenjuoksussa, isohirvessä,
luodikossa, pudotuskilpailussa ja haulikossa.
-Ampumajaoston kokous oli 9.2.2016
-Ampumaradan ja näyttösuojan laitteita kunnostetti in
-Karhuradalla järjestetti in harjoitusammuntoja.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)
Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ollut, mutta anomuksesta
metsästyskoirakokeisi in suhtaudutti in myönteisesti
myöntämällä koemaastoja koirakokeisi in. Jäsenistöä kehotetti in
pidättäytymään metsästyksestä koemaastoalueilla kokeiden
aikana.
Yhdistyksemme alueella järjestetti in seuraavat kokeet:
-Oulun seudun hirvikoirayhdistys ry;
hirvenhaukkukokeet 27.8, 13.10, 19.10, 2.1 1 . , 8.1 1 . , ja 26.12.2016
-Haukiputaan Kennelkerho ry; 1 .10. 2016
-Pohjois-pohjanmaan Beagle ry: 18.9.2016 ja 1 1 .2.2017
-Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry
17.9.2016 Yhdistyksen mestaruuskisat.
26.10.2016 Pi irinmestaruuskisat
8.12.2016 Hirvenhaukkokoe.
14.12.2016 Hirvenhaukkukoe.
-Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry
Koppelohaukut 20.8. Reposelässä
Olli Korhosen muistohaukut 21 .8. Reposelässä
Iltapäiväkoe perjantai 26.8.
I ltapäiväkoe perjantai 2.9.

I ltapäiväkoe torstai 8.9.
I ltapäiväkoe torstai 13.10.
Päiväkoe sunnuntai 23.10.
Päiväkoe lauantai 12.1 1 .

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, ri ista- ja eräpol-
kukilpailut, muuta)
-Omari ista-koulutusta kahteen otteeseen
-ammunnanvalvoj ien, metsästäjätutkinnon vastaanottaj ien sekä
metsästäjätutkintoon valmentavan koulutuksen kouluttaj ien
sekä metsästyksenvalvoj ien koulutusta.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(pei jaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistaj i in ja
sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)
-Yhdistys julkaisi 2 jäsenlehteä yhdessä alueen muiden seurojen
ja RHY: kanssa
-Järjestetti in perhe- ja virkistystapahtuma jäsenistölle
Halosenniemen koljon rannassa .
-Maaomistaj ille järjestetti in hirvipei jaiset 27.1 1 .2016
-Nettisivut: www.hmynetti .net

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit: merkki , merkin saaja ja päivä, vi irit: saaja ja päivä,
merkkipäivät, muut huomionosoitukset)
ks. pöytäkirjat.

Toimintakertomus 2016

La 4.3.17 klo 1 1 :00 Hirvenhi ihdon SM-katsastukset
Su 5.3.17 klo 12:00 HMY:n hirvenhi ihdon seuran mestaruuskilpailut

pakkasraja 15
La 18.3.17 klo 1 1 :00 HMY:n mestaruuspilkkikilpailut Laitakarin

edustalla (repolan)
Ti 2.5.17 klo 17:00 Ampumaradan talkoot
La 10.6.17 klo 10:00 Virkistäytymispäivä ja perinteinen onkikilpailu

Halosenniemen koljon rannassa
La 1 .7.17 klo 1 1 :00 SM-katsastukset mest.hirvi + Mets.luodikko
La 15.7.17 klo 1 1 :00 Hirvenjuoksun avoin SM- katsastus
Ke 2.8.17 klo 18:00 Hirvenkävely seuran mestaruuskilpailut
La 12.8.17 klo 10:00 Isohirvi , luodikko ja pudotuskilpailu
Su 27.8.17 klo 12:00 Haulikko
Ti 26.9.17 klo 17:00 Ampumaradan talkoot

HARJOITUSAMMUNNAT ISOHIRVI VAREPUTAALLA KLO 17:30
HARJOITUKSEEN TULEE ILMOITTAUTUA KLO 18:OO MENNESSÄ.
Ti 6.6.17 Kellon Metsästysseura
Ti 13.6.17 Kellon Metsästysseura
Ti 20.6.17 Kellon Metsästysseura
Ti 27.6.17 Kellon Metsästysseura
Ti 1 .8.17 Kellon Metsästysseura
Ti 8.8.17 Kellon Metsästysseura
Ti 15.8.17 Kellon Metsästysseura
Ti 22.8.17 Kellon Metsästysseura
Ti 29.8.17 Kellon Metsästysseura

TOIMENPITEET SYKSYN JAHTIIN
Ti 4.7.17 Kesäkokous Varepirtillä klo 18:00
Ke 23.8.17 Mennessä hirvi jahti in halukkaiden, tulee ilmoittautua ja

esittää asiakirjat porukkansa johtajalle. Ne jotka eivät kuulu
mihinkään porukkaan ilmoittautuvat puheenjohtajalle Martti
Järviselle samaan päivään mennessä.

La 2.9.17 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa puheenjohtajalle
Martti Järviselle.

Pe 15.9.17 Hirviporukoiden johtaj ien ja johtokunnan yhteinen palaveri
Vareputaalla klo 18:00

Ma 18.9.17 Hirvikokous Varepirtillä klo 18:00

Tapahtumia
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Aika: 26.1 .2017 klo 18:00
Paikka: Varepirtti
Läsnä: 21 jäsentä (li ite )

Kokouksen avasi puheenjohtaja Martti Järvinen klo 18.00

1 . Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
Kokouksen puheenjohtajaksi valitti in Martti Järvinen, sihteeriksi
Pasi Haapakangas ja pöytäkirjan tarkastaj iksi Pauli Greus ja
Veikko Finnig, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaski joina.

2. Todetaan kokouksen laillisuus;
Kokous todetti in laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi .

3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi;
Asialista hyväksytti in työjärjestykseksi

4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja
toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja
päätetään tilin hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta;
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (li ite) josta puuttui
ri istanhoitoli ite. Toimintakertomus hyväksytti in.
Puheenjohtaja esitteli taseen, tuloslaskelmavertailun,
tilierittelyn, toiminnantarkastaj ien lausunnon ja tilinpäätöksen,
joka hyväksytti in.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille;
Vastuuvapaus myönnetti in tilivelvollisille ja johtokunnalle.

6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
Puheenjohtajaksi valitti in yksimielisesti Martti Järvinen

7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
Erovuoroisista valitti in jatkamaan Antti Kärkkäinen, Juha Juusola,
Tapio Rautio ja Jouko Turunen. Erovuoroisen Jarkko Tapion tilalle
valitti in Kari Simppula.

8. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle
toimintavuodelle;
Toiminnantarkastaj iksi valitti in edelleen Mikko Kuosmanen ja
Sakari Ojala ja heidän varamiehikseen vi imevuotiset varajäsenet
Petteri Nikkinen ja Juha Ojala.

9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta
toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten
riistanhoitovelvoitteet, sekä päätetään mahdollisen
riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä, ja suuruudesta;
Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatimat toiminta- ja
taloussuunnitelmat (li itteet). Toimintasuunnitelmaan muutetti in
maininta että hallin pyynti on ki intiöperusteinen ja norppa
lupaperusteinen, lisäksi muutetti in kohta yleisten kokousten
lukumääräksi kolmen si jaan kaksi . Suunnitelmat hyväksytti in
näillä muutoksilla.

10. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun
suuruudesta;
Hyväksytti in li ittymismaksuksi 60 € ja jäsenmaksuksi 40 €

1 1 . Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, sekä
päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta;
Todetti in, että tulo- ja menoarvio on käsitelty kohdassa 9. Tulo-
ja menoarviot vahvistetti in muutoksitta. Päätetti in, että
toimihenkilöiden kulukorvaukset ovat:
Puheenjohtaja 500€/vuosi
Sihteeri/rahastonhoitaja 1200€/vuosi
Ampumajaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Maanvuokrajaoston puheenjohtaja 100e/ vuosi
Ri istanhoitojaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Majaisännälle 200€/vuosi - johtokunta esittää, että valitaan 2
majaisäntää. Ladunteki jälle 100€/ vuosi
Hirvilupakoordinoi ja 100€/vuosi
Muut toimijoiden kulukorvaukset säilyivät ennallaan

1 1 . Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten
erottamistapaukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen
7§:n mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen
ratkaistavaksi;
7§ mukaisia erottamistapauksia ei ollut. Todetti in, että uusia
jäseniä on johtokunta hyväksynyt 17 ja ainaisjäseniä 3.
Jäsenmaksun maksamatta täyttäneitä on johtokunta erottanut
15.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä
piirikokouksiin;
Suomen Metsästäjäli iton Oulun-pi irin Pi irihallitukseen
edustajaksi valitti in Tapio Jarkko ja hänen varajäsenekseen
Martti järvinen

14. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten

johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta
esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
Ei muita asioita listalla.

15. Valitaan tarpeelliset jaostot;
Li ite.
Käyti in läpi johtokunnan esittämät jaostot jotka hyväksytti in
li itteeseen kokouksen aikana lisätyillä henkilöillä Todetti in, että
jaostot voivat täydentää kokoonpanoaan tarvittaessa.

16. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä;
Ei esityksiä.

17. Keskustellaan 70 v. Juhlavuoden tapahtumista, ja muista
mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä;
Puheenjohtaja totesi että juhlavuoden tapahtuma vaati i jäsenten
ja johtokunnan akti ivista osallistumista ja panosta tapahtuman
järjestelyissä. Talkoita ennen tapahtumaa järjestetään useita ja
ni istä ilmoitetaan mm. seuran nettisivuilla ja hirvi johtaj ille
lähetettävillä puhelinviesteillä.
Keskustelti in jokivarren ja HMY:n seurojen välisistä
maanvuokrasopimusristiri idoista
ja todetti in että seurojen välille on syntynyt sopimuserimielisyys
ratkaistavaksi .

18. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.

H
M
Y

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN
Mestaruus pilkkikilpailut Repolan laitakarissa
la 18.3.2017 klo 1 1 :00

KARHURADAN HARJOITUSVUOROT
Keskivi ikko. klo 17:00 Huhtikuusta - Elokuun loppuun

TALKOOT AMMUMARADALLAVAREPUTAALLA
Toukokuun ti 2.5.2017 klo 17:00
Syyskuun ti 26.9.2017 klo 17:00

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN
KOTISIVUT internetissä.
Osoite on: www.hmynetti .net

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
KESÄKOKOUS ti 4.7.2017 klo 18:00

Koko perheen perinteinen virkistäytymispäivä
Halosenniemen Koljon rannassa ti 10.6.2017 klo 10:00
Onkikilpailu, makkaranpaistoa ja nuotiokahvit.

VALTIOMERKKI AMMUNNAT VAREPUTAALLA
Maanantaisin ja torstaisin klo 17:00 KATSO ri ista.fi
I lmoittaudu kokeeseen 1 ,5 h aikana paikan päällä.
Tiedustelut 040 595 7947

I lmoituksia

Talvikokouksen pöytäkirja

HOX
!

HUOM! HMY JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä oikeaa
VI ITENUMEROA! !

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

Jokainen jäsen on itse velvollinen huolehtimaan ajan tasalla
olevista osoitetiedoista.

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.

Seuraa postiasi ennen jäsenmaksun eräpäivää, ( joka on 31 .3 ) ja
ilmoita heti , jos et ole saanut lehteä ja/tai laskua.

Seuran toiminnan pyörittämisen kannalta on oleellista, että
jäsenmaksut maksetaan ajallaan, eikä vasta syksyllä.

Huomioi myös, että jäsenmaksun myöhästymisestä johtuva
laskun uudelleen syöttö/teko järjestelmään maksaa 20e,

johtokunnan päätöksen mukaisesti . Jäsenmaksun maksamatta
jättäminen on irtisanomisperuste.

Muistakaa pitää maksukuitti metsällä ollessanne mukana,
kuitissa tulee näkyä arkistointitunnus.

Jäsenmaksut
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H
M
Y

Toimintasuunnitelma 2017
YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)
Yhdistyksen jäsenmäärä pidetään maksavien jäsenten osalta n.
500:ssa.
Maanomistajajäseniä on n. 200, kunniajäseniä 14 ja ainaisjäseniä
17.
Yleisiä kokouksia pidetään kaksi .
Talvikokous (vuosikokous) tammikuussa.
Kesäkokous heinäkuussa.
Hirvikokous pidetään syyskuussa, mutta kuitenkin ennen
hirvenmetsästyksen alkua.
Johtokunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan 6-10
kappaletta.
Uusia maanvuokrasopimuksia pyritään tekemään.
Vanhentuneet sopimukset uusitaan.
Maanvuokrajaoston toimintaa tehostetaan.
Yhdistyksen ja ampumaradan toiminnan eteenpäin viemiseksi on
talkootöillä merkittävä osa ja talkoita järjestetäänkin tarpeen
mukaan.

RIISTANHOITO
(ri istanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja
parantaminen, ri istapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien
eläinten pyynti , pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus,
ri istaistutukset, talkoot, ri istavahinkojen estäminen, muuta)
Ri istavahinkoja pyritään estämään yhdessä RHY:n kanssa.
Ri istanhoitoa tullaan jatkamaan aikaisempien vuosien
mukaisesti . Ri istanhoitotyön organisoi ja ohjaa ri istanhoitojaosto
yhteistyössä RHY:n ja alueen muiden seurojen kanssa.
HMY on mukana edelleen merenranta-alueiden raivaus- ja
kunnostustyössä lintujen pesintäalueiden parantamiseksi .
Tehdään ri istapeltoja hirville, ruokintapaikkoja kauri ille, jäniksille
ja kanalinnuille.
Talkoilla suoritetaan kolmiolaskennat, ri istanhoitoruokinta ja
lisäksi ruokinnassa käytettävien automaattien ja lehtikerppujen
teko.
Telkänpönttöjen teko pönttösorvilla, mahdollisuuksien mukaan.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, ri istakolmiot,
vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta ri istan seurantaa,
havaintoja ri istakantojen tilasta)
Hirvikannan määrää seurataan ympäri vuoden.
Ri istahavainnot kirjataan Omari ista-palveluun
Hirvikanta määritellään maastolaskennalla tammikuussa ja
tarvittaessa talven aikana lentolaskennalla.
Suurpetoyhdysmiehenä toimii Kinnunen Hannu.
Ri istakolmiolaskenta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa.
Jäsenistö suorittaa ri istan määrällistä ja laadullista seurantaa
aina maastossa li ikkuessaan.

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen
järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)
Metsästyksen suunnittelu tapahtuu poikuearviointien pohjalta
kesäkokouksessa, jossa määritellään rauhoitettavat
ri istaeläimet sekä saaliski intiöt ja metsästysajat, jos on tarvetta
poiketa asetuksesta.
Hirvet pyydetään perinteisesti hirviseurueissa, omilla alueilla,
jotka kesäkokous vahvistaa, turvallisuusnäkökohdat huomioon
ottaen.
Vieras- ja kausikortteja myydään kesäkokouksessa päätettävällä
tavalla.
RHY:n valvojat, poli isi ja rajavartiolaitos suorittavat
metsästyksen valvontaa.
Hallin metsästys tapahtuu ki intiöperiaatteella.
Seurataan kauri in kannan kehitystä.
Norpan pyynti on lupa perusteinen. (Jos pyynti aloitetaan)

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)
Haulikkorataa rakennetaan, mikäli ympäristölupa saadaan
Ampumaradan näyttösuojan taulunkehyksiä korjataan.
Ti istaisin järjestetään hirviradalla harjoitusvuorot.
Hirvenhi ihto- ja juoksukilpailuja pidetään, samoin kuin seuran
mestaruuskilpailuja haulikko-, metso-, isohirvi- pudotuskilpailu
-, eräjuoksu-, ja ri istapolkukilpailuja.
JMS-seuran harjoitusammunnat heinäkuussa ti istaisin
Ampumakokeet ovat maanantaisin ja torstaisin.
Karhurata harjoitusammuntoja järjestetään.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)
Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ole, mutta
metsästyskoiratoimintaan yhdistys suhtautuu myönteisesti
myöntämällä koemaastoja koirakokeisi in ja tiedottamalla
jäsenistölle, että koirakokeita ei häirittäisi .
Annetaan anomuksesta koiran koulutuslupia.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, ri ista- ja
eräpolkukilpailut, muuta)
Osallistutaan Oulun ri istakeskuksen ja ri istanhoitoyhdistyksen
sekä Metsästäjäli iton Oulun-pi irin järjestämiin
koulutustilaisuuksi in.
Uuden haulikkoradan käyttöä varten järjestetään koulutusta.
Järjestetään EA-koulutusta

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(pei jaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistaj i in ja
sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)
Maanomistaj ille järjestetään hirvipei jaiset.
Perhe- ja virkistystapahtuma järjestetään jäsenistölle
perinteisen tavan mukaan.
Ollaan mukana joulurauhan ri istalle ja muille metsäneläimille
julistustilaisuudessa.
Metsästysseurojen tiedotuslehteä ”Haukiputaalainen
metsästäjä” julkaistaan jatkossakin.
Yhteistoimintaa eri alojen ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja
pyritään kehittämään.
Osallistutaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan.
Ylläpidetään yhdistyksen www sivuja.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, vi irit, muut huomionosoitukset)
Yhdistys huomioi toiminnassa mukana olleita, pyöreitä vuosia
täyttäviä henkilöitä.
Hmy:n 70-vuotisjuhlassa huomioidaan seuran toiminnassa
mukana olevia ja olleita henkilöitä.

TASE 31 .12.2016 31 .12.2015
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Vesili ittymä 6 393,60 6 393,60

Aineelliset hyödykkeet
Ampumarata 5 569,99 5 863,15
Majat 4 035,06 4 247,43
Sauna 889,23 936,03
Lahtivaja 72 024,04 69 764,44
Runkovesi johto 7 295,43 7 295,43
Koneet ja kalusto 1 956,37 2 547,83

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 98 163,72 97 047,91

SI JOITUKSET
Osuudet ja osakkeet 538,20 538,20

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset

Si irtosaamiset 0,00 2 400,00

Rahat ja pankkisaamiset
Käteiskassa 0,00 0,00
Osuuspankki 574075-41400 13 582,82 3 109,32

Rahat ja pankkisaamiset 13 582,82 3 109,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 121 ,02 6 047,52

Vastaavaa yhteensä 1 12 284,74 103 095,43

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 51 614,17 52 326,62
Tilikauden voitto (tappio) 7 613,05 -712,45

OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ 59 227,22 51 614,17

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 32 359,46 39 426,14
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 10 600,02 7 066,68
Ostovelat 0,00 0,00
Si irtovelat 10 098,04 4 988,44
Muut lyhytaikaiset velat 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMAYHTEENSÄ 53 057,52
51 481 ,26

Vastattavaa yhteensä 1 12 284,74 103 095,43

Tase
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Taas on vuosi vaihtunut ja on tullut aika katsoa mennyttä
metsästyskautta taaksepäin ja tulevaa optimistisesti eteenpäin.
Kulunut kausi oli ehkä kaiken muun ri istan paitsi hirven osalta
aikalailla mollivoittoinen.

Hirvilupia saati in enemmän kuin pitki in aikoihin. Hirviä oli koko
Haukiputaan aluella runsaasti ja vielä ni itä jäi ihan kohtuullinen
määrä juoksemaan. Luonnonvarakeskuksen tutki joiden mukaan
kannan kasvu taittui , mutta ei suinkaan romahtanut, mitä
hätäisimmät olivat jo ehtineet ennustella. Asia varmistuu ensi
kesänä, kunhan muuttohirvet palaavat ja pääsemme
ri istakameroilla tarkistamaan asian minkälainen tilanne
maastossa on.

Lintukantojen romahtaminen oli kyllä jo tiedossa ja syksyn
aikana si ihen saati in vahvistus. Kaikki tiedot mitä maastosta tuli ,
olivat sellaisia että metsissä sai kävellä näkemättä lintuakaan,
saali ista puhumattakaan. Ainostaan raitista ilmaa oli saali ina.
Kesäkokouksessa on varmaan tarkoin mietittävä nykyisten
vähäisten ki intiöiden pienentämistä.

Jäniskanta oli vähän kaksivaiheinen. Joissakin paikoissa jänistä
saattoi olla ihan hyvin ja jotkut alueet olivat täysin tyhj iä. Kyyhky
ja vesilintuja oli suunnilleen normaali määrä mutta onhan sekin
todettava, että vesilinnut ovat vuosien varrella pikkuhiljaa
vähentyneet.

Pienpetojen pyyntiä pitäisi saada tehostettua kun katsotaan
huomioon pienpetokilpailun tuloksia. I lmoittautuneita ei ollut
kovinkaan monta, mutta saalis oli kuitenkin aika hyvä. Tämähän
tarkoittaa, että iso osa seuran alueesta oli käyttämättä
pienpetojahti in.

Meillä on ollut vuosia puheissa uuden metsästysmajan
rakentaminen Kynkäälle. Nnyt se on on vihdoin saatu valmiiksi .
Maja on nyt kaikkien seuran jäsenten ja maanvuokraaj ien
käytössä. Avaimet ovat numerokoodilla avattavan
säilytyslokeron sisällä ja koodin saa tietoonsa johtokunnan
jäseniltä.

Talkoita on tehty ki itettävästi . Suuri ki itos talkoisi in
osallistuneille! Talkootyötä jäi vielä kyllä ensi kesäksikin. Edessä
on vielä pihan si ivoaminen ja tasoittaminen, rannan puhdistus,
grillikatoksen teko ja muita samankaltaisia töitä.

Majan käytöstä sen verran, että kaikki kävi jät muistaisivat
käyttää mökkiä ni inkuin omaansa, jotta se säilyisi
käyttökuntoisena yhtä kauan kuin edellinen eli yli 50 vuotta. Ensi
kesäksi on vielä tarkoitus saada rakennettua Nurmiojalle ri istan
ruokintapaikat vesilinnuille, hirville ja kauri ille. Ne tehdään
talkootyönä ni in paljon kuin mahdollista. Toivottavast
mahdollisimman moni pääsee osallistumaan edellä
mainitsemiini talkoisi in!

Hyvää kvättä ja kesää

Osku

Puheenjohtajan sana J
M
S

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN
Mestaruus pilkkikilpailut Repolan laitakarissa
la 18.3.2017 klo 1 1 :00

KARHURADAN HARJOITUSVUOROT
Keskivi ikko. klo 17:00 Huhtikuusta - Elokuun loppuun

TALKOOT AMMUMARADALLAVAREPUTAALLA
Toukokuun ti 2.5.2017 klo 17:00
Syyskuun ti 26.9.2017 klo 17:00

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN
KOTISIVUT internetissä.
Osoite on: www.hmynetti .net

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
KESÄKOKOUS ti 4.7.2017 klo 18:00

Koko perheen perinteinen virkistäytymispäivä
Halosenniemen Koljon rannassa ti 10.6.2017 klo 10:00
Onkikilpailu, makkaranpaistoa ja nuotiokahvit.

VALTIOMERKKI AMMUNNAT VAREPUTAALLA
Maanantaisin ja torstaisin klo 17:00 KATSO ri ista.fi
I lmoittaudu kokeeseen 1 ,5 h aikana paikan päällä.
Tiedustelut 040 595 7947

Jokivarren metsästysseuran sääntömääräinen Kesäkokous
Pidetään 22.7 klo.13.00 Kynkään kämpällä.

Pilkkikilpailut Jämsä suvannolla
Pilkkikilpailut järjestetään mahdollisuuksien mukaan, ri ippuen
jäätilanteesta yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa, ilmoitus
tarkemmin Rantapohja lehdessä.

Ammunnat
I lmakivääri harjoitusammunnat Jokelan koululla maaliskuun ajan
keskivi ikkoiltaisin klo.18.00 alkaen.
Lisätietoja Matti Örn p.040-755160

Riistapolkukilpailu
Järjestetään 19.5 klo.18.00 Mursun rannassa.
Sarjat kaiken ikäisille.Tervetuloa!

Harjoitusammunnat ilmoitetään seuran nettisivuilla.

Ilmoitukset tarkemmin seuran nettisivulla
www.jokivarrenmetsastysseura.com

I lmoitukset

Puheenjohtaja:
Osmo Sipola 0500-580140 osmo.sipola[ät]gmail.com
Sihteeri:
Juho Kaarivaara 044-53541 10 juho.kaarivaara[ät]netti .fi
Johtokunta:
Jukka Vänttilä 040-5590892 jukka.vanttila[ät]gmail.com
Kari Korpela 045-3264773 kari .heikki[ät]hotmail.com
Tarmo Timonen 040-5582669 tarmo.timonen[ät]elisanet.fi
Jani Hanhela 041-4581784 janskapomei[ät]gmail.com
Timo Meriläinen 0400-387093 t6j1merilainen[ät]gmail.com
Hannu Örn 040-5832173 hannu.orn[ät]mail.suomi.net
Onni Jämsä 0400-298650 onni jamsa[ät]pp.inet.fi
Anssi Mettovaara 040-5159662 anssi .mettovaara[ät]gmail.com
Risto Kurkela 0400-388970 risto[ät]pohjoissuomenraudoite.com

Riistanhoitojaosto: Aki Kuivala 040 6578554
Ampumajaosto: Jussi Jämsä 0400 933316
Vartiojaosto: Pasi Kurkela 040 4133527
Maanvuokrausjaosto: Jukka Jokitalo 040 5724451
Peijaisjaosto: Risto Kurkel 0400 388970
Majajaosto: Jari Jokitalo 044 2752656
Tiedotusjaosto: Tommi Lindström 040 5224218

Johtokunta ja jaostot

Sorsan keinopesä Li ippaalla. Kuva: Tommi Lindström.

Hirvet Onkamolla. Ri istakamerakuva: Tommi Lindström.

I iro ja Nessu kaadolla Jokivarressa. Kuva: Juho Kaarivaara.
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Paikka: Jokelan Koulu
Aika: 27.1 .2017 klo.19.00
Paikalla: 17 seuran jäsentä.

1 . Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.19.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Osmo Sipolan ja Juho
Kaarivaaran.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetti in kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi .

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitti in Onni Jämsä ja Hannu Sipola.

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytti in esityslista työjärjestykseksi .

6. Ilmoitusasiat
-Hirvilaskennassa Haukiputaalta löydetti in kellon alueelta 15,
hmy 39,ja Jms:n alueelta 27kpl.
-Rhy kokous 6.2.2017
-Kynkään kämppä valmis ja seuralaisten sekä
pienri istalupalaisten käytössä.
Kokouksessa nousi esi in, että kämpälle ei saa jättää roskia eikä
muutakaan yli-
määräistä tavaraa.

7. Esitetään ja vahvistetaan seuran toimintakertomus ja
tilinpäätös
Sihteeri esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Vahvistetti in molemmat.

8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille
Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.
Myönnetti in vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Esitetti in Osmo Sipolaa edelleen puheenjohtajaksi .
Osmo lupautui jatkamaan kesäkokoukseen asti jossa valitaan
uusi puheenjohtaja.

10. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali
Erovuorossa:
Hannu Örn, Onni Jämsä, Anssi Mettovaara, Risto Kurkela, Jukka
Vänttilä
Jatkavia:
Kari Korpela, Osmo Sipola, Tarmo Timonen, Jani Hanhela, Timo
Meriläinen
Esitetti in, että erovuoroiset jatkavat edelleen johtokunnassa.
Hyväksytti in.

1 1 . Toiminnantarkastajan valinta
Edellisvuonna toimineet Erkki Torvela ja Tapio Kurkela ovat
ilmoittaneet olevansa
käytettävissä. Esitetti in ja hyväksytti in, että edelliset jatkavat
toimessaan.

12. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen
kuluvaa toimikautta varten
Sihteeri esitteli toiminta- ja ri istanhoitosuunnitelman joka
vahvistetti in.

13. Yhdistyksen jäsen-, li ittymis- ja metsästysmaksun suuruus
Johtokunta esittää kuluvankauden jäsenmaksun suuruudeksi
30€.
Hyväksytti in yksimielisesti .

14. Toimintakauden tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Sihteeri esitteli tulo- ja menoarvion. Johtokunta esittää, että
ri istanruokinta, lannoitteet ja ri istapellot rahoitetaan omilla
kustannuksilla kuluvana vuonna.
Vahvistetti in toimintakauden tulo- ja menoarvio.

15. Käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset
Johtokunta esittää erotettavaksi seuraavat jäsenet:
Jäsen maksun kahteen kertaan maksamatta jättäneet:
Leo Tolonen, - Valtteri Vänttilä, Ari Koivukangas, Markku pöyskö,
Jani Lehtisaari
Vapautetaan seurasta:
Jouko Jussila, Rei jo Haapalahti
Hyväksytti in esitys ja erotetaan/vapautetaan kyseiset jäsenet.

16. Toimikuntien puheenjohtajien valinta
Edellisvuonna toimineet:
Ri istanhoitojaosto: Korpela Kari
Ampumajaosto: Jämsä Onni
Vartiojaosto: Kurkela Pasi
Maanvuokrausjaosto: Huttunen Kyösti

Pei jaisjaosto: Kurkela Risto
Majajaosto: Päkkilä Marko
Tiedotusjaosto: Lindström Tommi
Johtokunta esittää, että vanhat jatkavat toimessaan muutoin
mutta Maanvuokrausjaoston uudeksi vetäjäksi esitetään Jukka
Jokitaloa ja ammuntajaoston vetäjäksi Jussi Jämsää.
Kari Korpela on ilmoittanut olevansa estynyt ri istanhoitojaoston
vedosta.
Kokous esittää Kari Korpelan tilalle ri istanhoitojaostoon Aki
Kuivalaa. Kari on lupautunut ohjaaman uutta vetäjää tulevassa
tehtävässä.
Kokous esittää majajaoston uudeksi vetäjäksi Jari Jokitaloa.
Hyväksytti in esitykset yksimielisesti .

17. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten
johtokunnalle vähintään
kolme vi ikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa
mainitut asiat.
Ei tarvetta käsitellä.

18. Uusien jäsenten hyväksyminen.
Hakemuksen on jättänyt:
Veikka Viljamaa, I ikka Viljamaa, Veli-Matti Niskanen, Nina Sipola,
Lauri Nisula, Ville Aspegren, Timo Mällinen, Mauri Raappana, Jari
Krongvist, Juho Kurkela, Kimmo Väärälä, Kari Alatalo, Markku
Lehtola, Reima Loukkola, Tapio Haipus, Tuomo Kurkela, Mikko
Kääntö
Lisäksi Jussi Haikara, Sante Jämsä ja Taneli Jämsä hakee
pienri istalupaa seuran alueille. Johtokunta esittää yleiselle
kokoukselle seuraavaa: Hyväksytään kaikki
maanomistajajäsenet sekä muut seuran jäseneksi pääsyn ehdot
täyttävät seuran alueella yli kolme vuotta asuneet anojat jotka
mahtuvat jäsenki intiön puitteissa jäseniksi . Kaikki jäsenyyden
haki jat täyttävät kyseiset ehdot, seuran jäsenki intiö (370) täyttyy
haki joista ja ylittyy yhdellä joten Tuomo Mälliselle myönnetään
ri istalupa ja pyydetään hakemaan jäsenyyttä ensivuonna
uudelleen kun mahdollisesti jäsenyyksiä vapautuu. Ri istalupa
myönnetään anoj ille sekä Tuomo Mälliselle.
Hyväksytään maaomistuksia vastaan olevat jäsenyydet sille
ajalle, kun maat on vuokrattuna seuralle. Jäsenyys raukeaa
mikäli maat poistuvat vuokralta tai maan omistaja itse käyttää
jäsenyysoikeuden.
Hyväksytti in johtokunnan esitys.

19. Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
päättäminen
Esitetään rhy:n johtokuntaan Osmo Sipolaa ja varajäseneksi Onni
Jämsää.

20. Muut esille tulevat asiat
Pienpetokilpailu:
Pisteytys: Kettu, mäyrä, supikoira, näätä 50 pist. Minkki 30 pist.
Varis 2 pist.
Pienpetokilpailuun ilmoittautui :
Rei jo Hanhela 3 Näätää
Veikko Kovalainen 1 Minkki
Mika Sipola 3 Näätää ja 1 Minkki
Veli-Pekka Koskela 1 Näätä, 1 Mäyrä, 1 Kettu ja 2 Supikoiraa
Jari Jokitalo 1 Mäyrä
Marko Takkinen 3 Supikoiraa ja 3 Näätää
Pääpalkinnon 100€ saa Marko Takkinen ja toinen palkinto 50€
arvotaan muiden
osallistuj ien kesken.
Arpaonni suosi Jari Jokitaloa joka palkitaan toisella palkinnolla
50€.
Pienpetokilpailuun kannustamisesta keskustelti in yleisesti .
Kokouksessa nousi esille, että Haukiputaalaisen
metsästäjälehden paperiversion jakelu lopetettaisi in, johtokunta
mietti i ratkaisun ja valmistelee asiaa ni in, että halukkaat saisi
kuitenkin edelleen paperilehden.
Keskustelti in vireillä olevasta yhteismetsähankkeesta sekä
haukiputaan metsästysseurojen yhteistoiminnasta yleisesti .
Mikäli seuran jäsen haluaa Omari istapalvelun Jokivarren
Metsästysseuran osioon, pyydetään ilmoittamaan
metsästäjänumero Jukka Vänttilälle.

21 . Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.20.25
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Talvikokouksen pöytäkirja
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Yleistä:
- Jäseniä JMS:llä vuoden alussa 365 kpl
- Yleisiä kokouksia järjestetään sääntömääräisten kokousten
(vuosi- ja kesäkokous) lisäksi tarvittaessa hirvikokous. Lisäksi
järjestetään tarvittaessa muita kokouksia.
- Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.
- Maanvuokrausta pyritään tekemään ni in, että vuokraamatto-
mien alueiden pinta-ala jäisi mahdollisimman pieneksi ja
maanvuokraustoiminta pysyisi ajan tasalla.

Metsästysmaja:
- Kynkään kämpän vi imeistelyhommia hoidellaan loppuun tal-
koovoimin.

Riistanhoito:
- Erillistä ri istanhoitosuunnitelmaa ei tehdä, vaan jatketaan jäse-
nistön omaan akti ivisuuteen luottaen. Seura ei hanki vuonna
2017 siemeniä, nuolukiviä ym. tarpeita hirviporukoille.
- Ri istapeltoja pyritään tekemään talkootoiminnalla.
- Nurmiojan alueen projektia jatketaan mahdollisuuksien mukaan.
- Vartiointia suoritetaan metsästyksen yhteydessä.
- Järjestetään pienpetokilpailu, jonka käytännön järjestäminen
jätetään johtokunnan järjestettäväksi .

Riistanlaskennat ja riistakannat:
- Ri istalaskennat pyritään tekemään normaalisti .
- Petoyhdysmiehenä toimii Hannu Örn, Jukka Vänttilä, Vesa
Tammia ja Pasi Kurkela joille ilmoitetaan havainnot suurpedoista.

Metsästys:
- Metsästystä ohjataan rauhoitusalueilla ja ki intiöillä.
- Hirvieläinten metsästys pyritään järjestämään entisen tavan
mukaan yhteistyössä alueen muiden metsästysseurojen kanssa.
- Vieraskorttien myynnistä ilmoitetaan nettisivuilla.
- Valvontaa suoritetaan normaalisti .

Ampumatoiminta:
- Järjestetään harjoitus- ja kilpailuammuntoja tarvittava määrä.
- Järjestetään mahdollisesti ri istapolkukilpailu.
- Järjestetään JMS:n mestaruusammunnat.
- Järjestetään ilmakivääriharjoitusammuntoja Jokelan koululla.
I lmoitus tarkemmin Haukiputaalainen metsästäjä-lehdessä sekä
nettisivuilla.

Kenneltoiminta:
- Yhteistyötä kenneljärjestöjen kanssa jatketaan myöntämällä
koirakoealueita.

Koulutus ja neuvonta:
- Osallistutaan ri istakeskuksen ja RHY:n järjestämiin koulutusti-
laisuuksi in ja järjestetään omia tilaisuuksia tarpeen mukaan.

Tiedotus ja yhteistoiminta:
- Järjestetään hirvipei jaiset maanomistaj ille.
- Järjestetään yhteiset pilkkikilpailut kyläyhdistyksen kanssa en-
tisen tavan mukaan.
- Tiedotus hoidetaan Haukiputaalainen metsästäjä-lehdessä ja
tarvittaessa ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä. Seuran www
sivuja käytetään myös tiedotuksessa. Sivun osoite on
www.jokivarrenmetsastysseura.com.
- Seura toimii hälytysryhmänä vapaaehtoisessa pelastuspalve-
lussa Haukiputaan ri istanhoitoyhdistyksen alueella.
Yhdyshenkilönä toimii Jukka Vänttilä.

Huomionosoitukset:
- Pyritään muistamaan huomionosoituksin ansioituneita jäseniä.

Toimintasuunnitelma 2017
Hallinto ja jäsenet:
Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2016:
Osmo Sipola pj .
Jukka Vänttilä
Onni Jämsä
Anssi Mettovaara
Kari Korpela
Tarmo Timonen
Hannu Örn
Jani Hanhela
Timo Meriläinen
Risto Kurkela
Sihteeri : Juho Kaarivaara
Rahastonhoitaja: Lampila Oy
Toiminnantarkastajat: Erkki Torvela ja Tapio Kurkela

Johtokunta piti 6 kokousta.
Vuosikokous oli 29.1 .2016 ja kesäkokous 16.7.2016. Hirvikokous
pidetti in 10.9.2016.
Jäsenmäärä oli vuonna 2016 365 henkilöä.
Metsästysaluetta oli hirvieläinten metsästyksessä 7299 ha.
pienri istalle 7150 ha.
Metsästysmajana toiminut ja vanhan paikalle rakennettu uusi
Kynkään kämppä on rakennettu valmiiksi seuralaisten käyttöön.

Seuran muita jaostoja oli:
Riistanhoitojaosto
Ampumajaosto
Vartiotoimikunta
Maanvuokrausjaosto
Pei jaistoimikunta
Majatoimikunta
Tiedotusjaosto

Riistanhoito:
Jäniksiä on ruokittu heinällä.
Kesällä tehty ri istapeltoja lähinnä hirville.
Nuolukiviä laitettu maastoon maanomistajan luvalla.
Metsäkauri ita ruokittu maastossa.
Ruokitti in vesilintuja useassa paikassa.
Seuran pienpetoloukut ovat olleet käytettävissä.

Riistalaskennat ja riistakannat:
Suoritettu talvella hirvilaskenta maastolaskentana.
Suoritetti in myös ri istakolmio laskenta kesällä.

Metsästys:
Metsästysrajoituksia on ollut rauhoitusalueina ja ki intiöinä.
Hirvenmetsästys on suoritettu normaalina seuruemetsäs-
tyksenä. Kaatolupia 45, 22 vasaa ja 34 aikaista.
Vieraskortteja on myyty jonkin verran.
Valvontaa on suoritettu metsästyksen yhteydessä.
Järjestetti in pienpetokilpailu.

Ampumatoiminta:
Järjestetti in Vareputaan ampumaradalla 4 omat harjoitus-
ammunnat. Järjestetti in JMS:n mestaruusammunnat Vareputaan
ampumaradalla. Seuralla on ilmakiväärirata, joka si joitettu
Jokelan koululle. Tiloista maksetaan vuokraa kyläyhdistykselle.
Maalis-/huhtikuussa järjestetti in keskivi ikkoisin harjoitus-
ammuntoja koululla, joissa kävi keskimäärin 5 miestä/kerta.

Kenneltoiminta:
Osallistutti in kenneltoimintaan myöntämällä koemaastoja
seuran alueelta koirakokeisi in.
Koulutus ja neuvonta:
Pilkkikilpailut järjestetti in yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa.
Järjestetti in ri istapolkukilpailut Mursun rannassa.

Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Järjestetti in hirvipei jaat maanomistaj ille, jossa osallistuj ia noin
300 henkilöä.
Tiedotustoiminta hoidetti in Haukiputaalainen metsästäjä-lehden
kautta sekä ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä ja nettisivuilla.
Seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.
Hälytysryhmän runkona toimivat hirviporukat.

Joulurauhan julistus Riistalle:
Järjestetti in joulurauhan julistus ri istalle Jokelan koululla,
kylätoimikunta osallistui tapahtumaan osittain tarjoilun osalta.

Toimintakertomus 2016

Mäyräsaalis. Kuva: Veli-Pekka Koskela
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Talvikokous pidetti in 24.1 .2017 kovan pakkasen höystämänä ja varmaan
si itä johtuen väkeä ei nyt ollut ennätysmäärää, mutta kuitenkin 37
jäsentä. Kokouksessa käsitelti in normaalit vuosikokousasiat, kuten
tilinpäätös, talousarvio, toimintasuunnitelma ja henkilövalinnat.

Vi ime vuoden metsästys sujui i lman suurempia ongelmia.
Metsäkanalintukanta oli heikko. Hirvilupia anotti in poikkeuksellisen
paljon ja kaikki anotut luvat myös saati in. Aivan kaikkia myönnettyjä
hirviä ei saatu kaadetuiksi , mutta kaatoprosentti oli kuitenkin noin 90.
Pienpetopyynti onnistui erinomaisesti . Tämä on erittäin tärkeää varsinkin
vesilintujen ja metsäkanalintujen kannan parantamiseksi . Lämmin ki itos
pienpetopyynti in osallistuneille metsästäj ille.

Edellisenä vuonna järjestetti in hyviä koulutustilaisuuksia varsinkin
hirviporukoiden johtaj ille ja varajohtaj ille omari istatiedoston käytöstä.
Kaikki hirvihavinnot ja kaatoilmoitukset vieti in ensimmäistä kertaa
sähköiseen järjestelmään. Homma hoitui hyvin.

Hirvipei jaat onnistuivat hyvin ja ruokaili joita oli ennätykselliset 900
henkeä. Kello järjestää näitä pei jaita ki itoksena si itä, että maanomistajat
vuokraavat metsästysmaat seuran käyttöön. Tämä on hyvä perinne, jota
kannattaa vaalia jatkossakin.

Vuonna 2016 umpeutui vuokrasopimus Röyttäojan kodan maapohjasta.
Nyt se on jälleen vuokrattu seuran käyttöön 20 vuoden sopimuksella.
Kotahan on erinomainen tukikohta hyvine grillipaikkoineen.

Nyt alkaneena vuonna jatketaan sähköisten järjestelmien käyttöä ja
keskitytään Kalimen majan sekä Kylmäojan kämpän ja Röyttäojan kodan
kunnostamiseen.

Ki itän seuran jäseniä menneestä vuodesta ja kaikesta tekemästänne
talkootyöstä seuran hyväksi . Hyvää kesää!

Matti Roivainen

Puheenjohtajan sana

Pienpetopyynnin palkittuja. Kuva: Timo Korkeasalo

Tuloslaskelma 2016
Varainhankinta 01 16-1216 01 15-1215

Tuotot
Jäsen- ja Li ittymismaksut 22930,00 23264,00
Vierasluvat 680,00 660,00
Ampumatoiminta 0,00 76,00
Kenneljaosto 58,36 236,47
Kaurisjaosto 469,90 0,00
Hirvi jaosto , (Nahkamyynti 646,00) 769,72 401 ,39
Hirvenlihan myynti 5143,00 1266,00
SRVA Toiminta (Rhy) 300,00 0,00
Arpajaistuotot (Hirviliha arvat) 302,00 288,00
Kioskimyynti , (Pilkkikilpailu) 142,07 17,16
Koulutusluvat 0,00 0,00
Tarvikemyynt , (Kartat) 145,00 15,00

30940,05 26224,02

Kulut
Ampumatoiminta 407,80 647,96
Hirvipei jaat, kulut 2490,00 2563,02
Ri istanhoito 2862,80 3120,08
Poistot ki inteistöstä 4 % 451 ,20 472,70
Poistot kalustosta 20 % 899,34 740,60
Vartiointi , kameravalvonta 70,02 74,02
Muut kulut (veteraanihirvi 2015) 0,00 500,00
Maavuokrat 4519,09 3972,76
Ki inteistöjen hoito 2819,66 2765,83
Ki inteistövero 431 ,51 28,03
Tiedotustoiminta 3510,36 4270,14
Hallinto ja pankkikulut 6592,08 6474,99
Teiden kunnossapito 513,60 4007,72
Jätehuolto 350,89 149,26
Tarvikeostot, paidat ja lippalakit 0,00 0,00

25918,35 29787,1 1
Varainhankinta 5021 ,70 -3563,09
Si joitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 17,20 14,16
Kulut 0,00 0,00

Si joitus- ja rahoitustoiminta 17,20 14,16
Yleisavustukset 0,00 0,00

Tilikauden tulos 5038,90 -3548,93

K
M
S

Riistan ruokinta ohjeistus
- Kauri iden ruokinnan koordinoi kaurisjaoston vetäjä.

- ”Piha fasaaneja ” metsästysseura ei ruoki .

- Jäniksille voi hakea heiniä Meriläisen Laurilta.

- Kaikista ri istan ruokinnan jyvistä ja heinistä pitää soittaa joko

Rei jo Arvolalle 0400 758906 tai

Timo Korkeasalolle 045 1 102740.

Pienpetopyynti saarissa.
Pienpetopyyntiä Kellon edustan saarissa tekeviä ja si itä
ki innostuneita pyydetään ottomaan yhteyttä Janne Ahoseen puh.
040 7743 942.

Tarkoituksena on saada tietoa saarissa tapahtuvasta
pienpetopyynti in käytetystä miestyöajasta ja saali in määrästä.
Täten saisimme pyyntioikeutta tukevaa kirjallista tietoa ja
turvaisimme tulevat pyyntioikeutemme etenkin valtion
omistamilla mailla.

Pyynnistä ki innostuneita kerätään siksi , että saisimme tehtyä
täsmäiskuja entistä suuremmalla joukolla jolloin se oli
tehokkaampaa.

Valtiolla on omille mailleen ketun pyynti in poikkeuslupa johon
etsimme kans ki innostuneita osallistuj ia. Pyynti kestää ajavalla
koiralla 30.4 asti .

Pienpetopyynti saarissa

Vuoden ampuja ja metsästysseuralainen. Kuva: Timo Korkeasalo
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Toimintakertomus vuodelta 2016 K
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1 . Yleistä
Toimintavuosi 2016 oli seuran 62:s. Toimintaa jatketti in edelleen
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisi in
kulukorvauksi in. Yhdistys hoiti omin voimin laskujen käsittelyn,
kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen,
jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon.

Kevätkaudella valmistelti in uusi hirvisääntö ja jäsenten
palkitsemiskriteerit. Ne hyväksytti in kesäkokouksessa. Keväällä
pidetti in hirviporukoiden johtaj ille ja varajohtaj ille
koulutustilaisuus sähköisestä omari ista-ohjelman käytöstä.

Huhtikuussa pidetti in pilkkikilpailut Kiviniemen rannassa. Sää
suosi kilpailuja ja osallistuj ia oli yhteensä 54 henkeä.

Kesäkokous pidetti in heinäkuussa. Kokouksessa hyväksytti in
muun muassa uusi hirvisääntö ja palkitsemissääntö. Lisäksi
nimetti in uusi kunniapuheenjohtaja ja useita kunniajäseniä.

Hirvenmetsästys toteutetti in seuran itse hakemalla ja sille
myönnetyllä luvalla. Keväällä 2016 pidetti in neljä hirvenlihan
huutokauppaa, joissa myyti in v. 2015 pyydettyä lihaa.
Joulukuussa 2016 pidetti in vielä yksi hirvenlihahuutokauppa.
Yhteensä huutokaupoista saati in tuloja noin 5100,- €.

Perhepäivä järjestetti in Metsästäjäli iton suosituksen mukaisesti
elokuussa. Tilaisuudessa oli leikkimielisiä kilpailuja, etäisyyden
arviointia, laj in tuntemusta ja makkaranpaistoa.

Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt vähän
alle 600 jäsenessä. Varsinaisia jäseniä oli vuoden lopussa 552.
Uusia jäseniä otetti in vuoden aikana seuraan 22 kpl. Jäsenmaksu
ja li ittymismaksu olivat molemmat 40 euroa.

Tarvikemyynti on tapahtunut yleisten kokousten yhteydessä.
Karttoja ovat lisäksi myyneet Kyösti Manninen ja Esko Mäkelä.

2. Hallinto
Yleisiä kokouksia pidetti in kaksi , vuosikokous ja kesäkokous.
Johtokunta kokoontui 12 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana
toimi Matti Roivainen, sihteerinä ja varapuheenjohtajana toimi
Tapio Kivari , rahastonhoitajana Tapio Pikkuhookana, ri istanhoi-
tojaoston vetäjänä Rei jo Arvola avustajanaan Timo Korkeasalo,
vuokrausjaoston vetäjänä Kyösti Manninen, hirvi jaoston
vetäjänä Seppo Tikkala, valvontajaoston vetäjänä Janne Ahonen,
ki inteistöjaoston vetäjänä Pekka Forss, ampumajaoston vetäjänä
Rei jo Häkkinen ja tiedottajana Jarno Kiuttu.

3. Metsästys
Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja
sepelkyyhkyllä ilman ki intiötä.
Metsäkanalintujen metson, teeren ja pyyn osalta metsästysaika
oli asetuksen mukainen, ki intiö yhteensä 3 kpl / metsästäjä /
kausi , joista enintään yksi sai olla metso. Koppelo ja riekko olivat
rauhoitettuja. Jäniksen metsästysaika oli asetuksen mukainen,
ki intiö 5 jänistä/kausi/metsästäjä. Rusakko ei kuulunut ki intiöön.

Kaikelta metsästykseltä oli rauhoitettu Isonniemen alue, Kellon-
tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja
sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti oli
rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti .
Raitotien eteläpuolella oli pienri istan metsästys kielletty.

Hirvenmetsästys toteutetti in itse haetulla luvalla. Kellon
metsästysseuralle saati in yhteensä 70 pyyntilupaa. Pyynnissä
oli 51 aikuista ja 38 vasaa. Kaatamatta jäi 1 aikuinen ja 13 vasaa.
Kaurisjahdissa, jota on vetänyt Pekka Aikio, on kaadettu vuoden
vaihteeseen mennessä 4 aikuista ja 3 vasaa. Sovittu ki intiö on 10
aikuista ja 15 vasaa. Kaurisjahti päättyy 31 .1 . 2016.

Pienpetopyyntikilpailu järjestetti in myös, jolla aktivoidaan
jäseniä harventamaan pienpetokantaa ja samalla
mahdollistetaan ri istakannoille suotuisemmat elinympäristöt.

4. Jaostojen toiminta
Ampumajaosto järjesti ti istaisin Vareputaalla ammuntoja, joihin
kuuluivat myös seurojen omat merkkiammunnat
hirvenmetsästykseen osallistuj ille.
Kalimen peltihallissa harjoitelti in talvi- ja kevätkuukausina
ilmakivääriammuntaa.
Vareputaalla järjestetti in syyskuussa kaksipäiväiset seuran
Mestaruusammunnat, joihin osallistui 15 ampujaa.

Valvontajaosto suoritti valvontaa yhteistyössä merivartioston ja
poli isin kanssa. Valvonta tapahtui pääasiassa metsästyksen

yhteydessä. Kesällä 2016 suoritti 8 seuran jäsentä
metsästysvalvojan koulutuksen Limingan luontokeskuksessa.

Ri istanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti .
Ri istan ruokinta hoidetti in tutuille ruokintapaikoille.
Ri istakolmiolaskennat tehti in aikataulun mukaisesti talvella ja
kesällä Sydänmaalla ja Kotilohkossa. Vesilintujen pari- ja
poikuelaskennat suoritetti in Ristisuolla, Hekkalanlahdella, ja
Uikulajärvellä. Ri istapelloille jaetti in siemenet ja apulannat,
yhteensä 15 pellolle. Lehtikerppuja tehti in noin 150 kpl, jotka
jaetti in kauri iden ruokintapaikoille. Kauri iden ruokintaan
käytetti in kauri inpyyntimaksuna kerättyä rahaa.
Pilkkikilpailut pidetti in Kiviniemen rannassa, jossa oli
ennätysmäärä osallistuj ia. Jaosto kirjasi totuttuun tapaan
pienpetokilpailun ilmoitukset.

Hirvi jaosto hoiti sille perinteisesti kuuluvat tehtävät kuten
ri istapeltojen teot, hirvilaskennat sekä avusti
maanvuokrausjaostoa vuokrasopimusten tekemisessä.
Hirvikanta kasvoi voimakkaasti vi ime syksyyn saakka. Hyvästä
kannasta johtuen seuralla oli käytettävissä hirvilupia 70kpl
jakautuen 51 aikaisen ja 38 vasan lupaan.
Jahti in ilmoittautui 125 ampujaa ja 1 1 maanomistajaa. Saali iksi
saati in 50 aikaista ja 25 vasaa. Vasaprosentti oli 32 prosenttia.
Sonnien osuus aikuisista oli 62 %. Lupien käyttöaste oli 89.3 %,
mikä oli varsin korkea alkuodotuksi in nähden. Koko
Riistanhoitoyhdistyksen alueella ammutti in 176 kpl hirviä. Lupien
käyttöaste nousi koko Rhy:ssä 90 prosentti in. Näin korkeita
kaatomääriä on vi imeksi ollut 2008-2010. Metsästäj ien
suorittama kannan leikkaus tulee näkymään talvehtimaan
jäävässä kannassa.
Saalisilmoitukset hirvenmetsästyksen osalta tehti in Omari ista-
ohjelman avulla. Vaikka uuden tietotekni ikan käyttöönotossa oli
omat haasteensa, selvitti in muutoksesta kuitenkin kunnialla.

Hirvipei jaat pidetti in marraskuun pikkupakkasessa. Kellon
Nuorisoseuralla kävi jöitä oli noin 900 henkilöä. Keitosta saati in
positi ivista palautetta, varsinkin keiton lihaisuutta ki itelti in.
Hirvi jaosto ki ittää kaikkia talkoisi in osallistuneita.

Kaurisjaosto perustetti in tammikuun talvikokouksessa. Se on
huolehtinut kauri iden ruokinnasta talvella 2016 yhteensä 18
ruokintapisteellä. Lisäksi on ollut yksityisiä ruokki joita.
Kaurisporukkaan osallistuj ilta peritti in metsästyskaudella
2016/2017 25 euron suuruinen kauri in ri istanhoitomaksu.
Maksuista kertyi 43 metsästäjän osalta 1075 €, joka tullaan
käyttämään kauri iden talviruokintaan talvella 2017.
Metsästyskaudelle 2016 oli sovittu kaatolupien määräksi 10
aikuista ja 15 vasaa, joista vuoden loppuun mennessä oli
kaadettu 3 aikuista ja 7 vasaa.

Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvi jaoston kanssa maiden
vuokrausta. Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita
hirvenmetsästyksessä 21480 hehtaaria ja muussa
metsästyksessä 25000 hehtaaria.

Ki inteistöjaosto on suorittanut vuoden aikana tavanomaista
ki inteistöjen kunnossapitoa. Lisäksi se järjesti puuntekotalkoot
Kylmäojan kämpällä ja si ivoustalkoot Kalimen majalla.

Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa Haukiputaalainen
metsästäjä -lehden tekoon ja postitukseen sekä tehnyt
yleiskokousten ja seuran tapahtumien lehti-ilmoituksia.
Tiedotusjaosto on pyrkinyt tiedottamaan kaikista
ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista seuran kotisivuilla ja
ylläpitänyt metsästysaluekarttaa.
Kellon metsästysseuran kotisivut löytyvät osoitteesta
www.kellonmetsastysseura.fi .

Kenneljaosto järjesti näyttelyharjoitukset kesäkaudella Kalimen
majalla torstaisin, vetäjänä toimi Seppo Helin. Jaosto järjesti 18.6.
Koirien Match Show:n, johon osallistui 40 koiraa. Kettukokeiden
palkintotuomarikurssi ja jatkokoulutus vanhoille tuomareille
pidetti in elokuussa, kouluttajana toimi Eino Kaarlela. Jäniksen
ajokokeita pidetti in seuraavasti : 22.1 1 . Ultracom koira- ajokoe,
joka oli samalla Seuran Jänismestaruus- ajokoe, johon osallistui
13 koiraa. Voittaja sai Ultracom- tutkapannan ja tutkaohjelman.
Lisäksi pidetti in Jäniksen kahden vi ikon koe Beagleille, joihin
osallistui yksi koira. Ketun ajokokeita pidetti in seuraavasti : 30.1 .
Pohj-Pohjanmaan Ajokoirakerhon kettumestaruusajokoe, johon
osallistui 10 koiraa. 5.1 1 . järjestetti in Kettu PM- koe, joka oli
samalla Seuran Kettumestaruusajokoe, johon osallistui 8 koiraa.
Kenneljaoston tulos vuonna 2016 on + 58,36 €. Kenneljaosto
ki ittää lähialueen metsästysseuroja, jotka antoivat koemaastoja
käyttöön.
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Aika: 24.01 .2017 klo 18.00…19.15
Paikka: Kalimen maja
Läsnä: 37 seuran jäsentä, osallistujalista li itteenä

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Seuran puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen. Valitti in
sihteeriksi Tapio Kivari ja pöytäkirjan tarkastaj iksi ja
ääntenlaski joiksi Esko Mäkelä ja Raimo Tammi.

§ 2 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi .

§ 3 HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksytti in monistettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi

§ 4 ESITETÄÄN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS,
TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO EDELLISELTÄ TILIKAU-
DELTA JA PÄÄTETÄÄN TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILIN-
PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA
Käsitelti in ja hyväksytti in seuran toimintakertomus (li ite 1) ja
tilinpäätös vuodelta 2016. Luetti in toiminnantarkastajan Arto
Hakalan lausunto (li ite 2), jossa esitetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2016. Tuloslaskelma (li ite 3)
ja tase ( li ite 4 ) ovat pöytäkirjan li itteinä. .

§ 5 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
JOHTOKUNNALLE JAMUILLE TILIVELVOLLISILLE
Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle vuodelta
2016.

§ 6 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Valitti in johtokunnan puheenjohtajaksi yksimielisesti Matti
Roivainen.

§ 7 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI
EROVUOROISTEN TILALLE
Johtokunnan jäseniksi valitti in uudelleen erovuorossa olleet
Rei jo Arvola, Pekka Forss ja Jarno Kiuttu. Uusiksi jäseniksi valitti in
Hannu Paso ja Sami Manninen, joka voitti äänestyksessä Seppo
Tikkalan äänin 20-16, yhden henkilön äänestäessä tyhjää.

§ 8 TOIMITETAAN TOIMINNANTARKASTAJAN JA HÄNEN HENKI-
LÖKOHTAISEN VARAMIEHENSÄVAALI ALKANEELLE
TOIMINTAVUODELLE
Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valitti in Arto Hakala ja
hänen varamieheksi Mikko Isohookana.

§ 9 VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA
ALKANUTTA TOIMINTAVUOTTAVARTEN, SEKÄ PÄÄTETÄÄN
METSÄSTYSAMMUNNAN HARJOITTELUSTA
Hyväksytti in toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

§ 10 PÄÄTETÄÄN SEURAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN
SUURUUDESTA
Päätetti in pitää ennallaan 40 €:ssa seuran li ittymis- ja
jäsenmaksun määrä.

§ 11 PÄÄTETÄÄN KANNATTAVIEN HENKILÖJÄSENTEN VUOTUI-
SESTA JA KERTAKAIKKISESTA KANNTTAJAJÄSENMAKSUSTA SEKÄ
KANNATTAVIEN YHTEISÖJÄSENTEN VUOTUISESTA JA KERTA-
KAIKKISESTA KANNATTAJAJÄSENMAKSUSTA
Päätetti in suositella kannattajajäsenmaksuksi henkilöjäsenille
100,- € ja yhteisöjäsenille 200,- €.

§ 12 VAHVISTETAAN ALKANEEN VUODEN TULO- JA MENOARVIO
Hyväksytti in johtokunnan esitys vuoden 2017 tulo- ja
menoarvioksi .

§ 13 NIMETÄÄN TARPEELLISET JAOSTOT
Päätetti in pitää nykyinen jaostorakenne entisellään.

§ 14 KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISET SEURAN JÄSENTEN
VETOOMUKSET EROTTAMISTAPAUKSISSA
Todetti in, että tällaisia tapauksia ei ole.

§ 15 VALITAAN SEURAN EDUSTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEEN
Todetti in, että erovuoroisia seuran edustaj ia tai heidän
varamiehiä ei ollut.

§ 16 KÄSITELLÄÄN MUUT JOHTOKUNNAN TAI JÄSENTEN JOHTO-
KUNNALLE VÄHINTÄÄN KOLME VIIKKOA ENNEN KOKOUSTA
ESITTÄMÄT JA KOKOUSKUTSUSSAMAINITUT ASIAT
Tämän kohdan mukaisia asioita ei ollut.

§ 17 KESKUSTELLAAN MUISTAMAHDOLLISISTA ESILLE TULE-
VISTAASIOISTA, JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ
Matti Roivainen kertoi , että Röyttäojan varressa olevan
mutterimajan maa- alueen vuokrasopimusta ollaan uusimassa.
Hän totesi , että Kalimen lahtivaja on tarkoitettu vain
ri istaeläimien käsittelyyn. Lisäksi hän kertoi , että Korkein Oikeus
oli päättänyt peruuttaa variksen ja harakan poikkeamisluvat
pyynnin jatkoajalle.

Talvikokouksen pöytäkirjaK
M
S

Raimo Tammi kysyi metsästysoikeudesta Kraaselin saaressa.
Todetti in, että saaren sisäosat on pääosin vuokrattu seuralle
kaikkeen metsästykseen mutta Kraaselin ranta-alue ja Rapakari-
Onganranta toistaiseksi vain hirven ja pienpetojen pyynti in.
Huom! Metsästysoikeustilanne näkyy tarkemmin seuran
kotisivujen kartoilla.
Käyti in keskustelua kolarieläinten pyytämisestä seuran alueella.
Todetti in suosituksena, että kaikki kolarieläinten SRVA-
pyytäminen tapahtuu Jouni Savilaakson johdolla. Hän voisi toimia
asiassa myös ensisi jaisesti yhteyshenkilönä.

§ 18 HUOMIONOSOITUKSET
Palkitsemiskriteerien mukaisesti kunniajäseneksi voidaan nimetä
sellainen seuran jäsen, jolla on pitkäaikainen ja ansiokas työ
seuran johtokunnassa tai jaoston puheenjohtajana vähintään 10
ajan. Lisäksi henkilön tulee olla vähintään 65 vuotta.
Todetti in, että em. kriteerit täyttyvät Rei jo Häkkisen osalta, joten
kokous nimesi hänet seuran kunniajäseneksi .
Valitti in vuoden ampujaksi Pekka Aikio, vuoden ri istanhoitajaksi
Mikko Halonen ja vuoden metsästysseuralaiseksi Ari Maukku.
Jaetti in vuoden pienpetokilpailun palkinnot (li ite ): Voittaja oli
Ismo Mäkelä tuloksella 6 kettua ja 4 supia.

§ 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja ki itti osallistuj ia ja päätti kokouksen noin klo 19.15.

Olisiko sivulla aineistoa lehteen
julkaistavaksi?

Valokuvia tai juttuja.

Ota yhteyttä lehden toimitukseen
jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi

045-6783330

Tase 2016
VASTAAVAA Tilivuosi Ed.vuosi
Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet 2310,03 2310,03
Rakennukset 10825,00 1 1276,20
Koneet ja kalusto 3597,30 3563,08

Aineelliset hyödykkeet 16732,33 17149,31
Pysyvät vastaavat 16732,33 17145,31

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Myyntisaamiset 0,00 0,00
Lainasaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00
Si irtosaamiset 0,00 0,00

Saamiset 0,00 0,00
Rahoitusarvipaperit
Rahat ja pankkisaamiset

Kassatili 141 ,00 188,00
pankkitili 1 7956,24 12453,36

Rahat ja pankkisaamiset 18097,24 12641 ,36
Vaihtuvat vastaavat 18097,24 12641 ,36
VASTAAVAA 34829,57 29790,67

VASTATTAVAA
Oma pääoma

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

Vapaat rahastot 0,00 0,00
Edellisten tilikausien voitto 9010,79 12556,32
Tilikauden voitto/tappio 5038,90 -3545,53
Oma pääoma 34829,57 29790,67

Vieras pääoma
Pitkäaikainen 0,00 0,00
Lyhytaikainen

Lainat rahalaitoksilta 0,00 0,00
Saadut ennakot 0,00 0,00
Muut lyhyta. velat 0,00 0,00
Si irtovelat 0,00 0,00

Lyhytaikainen 0,00 0,00
Vieras pääoma
VASTATTAVAA 4829,57 29790,67
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YLEISTÄ
Seuran toimintaa johdetaan yhdessä johtokunnan ja jaostojen
kanssa. Johtokunta toimii edelleen luottamusmiesperiaatteella
muodollisin kulukorvauksin. Johtokunnan jäsenen kokouspalkkio
on 10 € / kokous. Kulukorvauksia maksetaan vuodessa
seuraavasti : puheenjohtaja 500 €, sihteeri 300 €, rahastonhoitaja
300 €, hirvi jaoston vetäjä 300 €, ampumajaoston vetäjä 300 €,
johtokunnan jäsen 300 €, maanvuokraustiedoston hoitaja 150 €,
tilintarkastaja 60 €. Muina korvauksina maksetaan: auto 0, 25 €
/km, moottorikelkka 0, 60 € /km, pienpetokilpailu 0, 30 € / piste
sekä metsästysmaavuokraa 0, 10 € /ha/vuosi . Kirjanpitoasiat
hoidetaan seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-ohjelmalla.
Jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen laskutus tapahtuu Jarno Kiutun
kehittämällä ohjelmalla.
Toiminnan painopistealueita ovat edelleen pienri istan ja
hirvenmetsästys, ri istanhoito, maanvuokraustoiminta, ammunta
sekä muut metsästykseen li ittyvät toiminnot.
Metsästysmahdollisuuksia pyritään luomaan kaikille
seuralaisille mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti .
Pienpetokilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan.

JAOSTOJEN TOIMINTA
Riistanhoitojaosto suorittaa ri istakolmiolaskennat ni in talvella
kuin kesälläkin sekä hoitaa pari- ja poikuelaskennan vesi-
linnuille.
Jaosto jatkaa ri istan ruokintaa entisillä paikoilla ja tarvittaessa
si irtää ni itä uusille paikoille.
Hankitaan ri istapeltojen siemenet ja apulannat, kalkit sekä
nuolukivet ja jaetaan ne hirviporukoille. Jakelu metsästäj ille ja
ruokinta tapahtuu ri istanhoitojaoston toimintavuodelle laatiman
suunnitelman mukaisesti .
Kesällä tehdään lehtikerppuja noin 200 kpl, jotka jaetaan talvella
jäniksille ja kauri ille.
Jaosto järjestää pilkkikilpailut keväällä 2017 sekä kirjaa pienpe-
tokilpailun ilmoitukset.
Jatkossa ilmoitukset tulee tehdä multimediaviesteinä vuoro-
kauden kuluessa kaadosta.

Ampumajaosto hoitaa seuran kilpailut ja harjoitukset kaikissa
ammuntamuodoissa.
Ruutiaseammunnat järjestetään Vareputaan ampumaradalla.
I lmakivääriammuntaa jatketaan Kalimen lahtivajassa
edellyttäen, että tilat myös si ivotaan ampumajaoston toimesta.
Jaosto järjestää kesällä seuran mestaruusammunnat.
Ammunnoista ilmoitetaan tarkemmin Haukiputaalainen
metsästäjä-lehden kevään numerossa.

Hirvi jaosto hoitaa hirvisäännön määrittelemät tehtävät sekä
hoitaa hirvipei jaisten järjestelyt, ri istapellot ja avustaa
maanvuokrajaostoa sopimusten teossa. Metsästyksen
turvallisuutta parannetaan kunnostamalla hirvitorneja tarpeen
mukaan ja si irtämällä ni itä metsästyksen kannalta parempiin
paikkoihin, painopistealueena on Pikkulohko. .
Hirvi jahdissa si irrymme taas kantaa kasvattavalle linjalle vuoden
2016 kantaa leikkaavan metsästyksen si jaan. Leikkaaminen
tapahtui sidosryhmien vaatimuksesta ja metsästäjät onnistuivat
tässä tehtävässä esimerkillisesti .
Metsästäj ien koulutusta ja ampumataitoa parannetaan.
Omari ista- ohjelmaan merkitään tulevana syksynä kaikki jahti in
osallistuvat ampujat.

Kaurisjaosto kartoittaa kauri iden todellisen määrän alueittain.
Kauri iden talviruokintaa harjoitetaan läpi talven ruokinta-
paikkojen tarpeellisuuden mukaan. Kauri iden talviruokintaan
tarvittavat ruuat hankki i kaurisjaosto. Yhteydenotot ruokinnan
osalta ohjataan Pekka Aikiolle. Jaosto käyttää osallistumis-
maksuina keräämänsä rahat kauri iden talviruokintaan.

Ki inteistöjaosto hankki i Kalimen majalle uuden kamiinan ja
selvittää Röyttäojan kodan ja Kylmäojan kämpän
lämmityslaitteiden kunnon ja tarvittaessa korjaa tai uusi i ni itä.
Lisäksi selvitetään Kalimen lahtivajan lattian pinnoitteen
uusimista.

Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvi jaoston ja johtokunnan
jäsenten kanssa saattaa vuokrasopimukset ajan tasalle Myös
tulevana vuotena jatketaan vuokrasopimusten tekoa erityisesti
yksityisten maanomistaj ien ja perikuntien osakkaiden kanssa,
unohtamatta pienempiäkään maa-alueita.

Valvontajaosto suorittaa kevät- ja kesäaikana koirakurin
valvontaa, joka on tärkeää pesimärauhan takaamiseksi . Ko.
valvonta toteutetaan suunniteltuina valvontaiskuina koulu-
tettujen metsästyksenvalvoj ien toimesta. Metsästyksen valvon-
taa suoritetaan edelleen pääasiassa metsästyksen yhteydessä.

Tiedotusjaosto tiedottaa seuran tapahtumista paikallislehdessä
ja osallistuu Haukiputaalainen metsästäjä-lehden tekoon. Jaosto
ylläpitää seuran kotisivuja ja tiedottaa ajankohtaisista asioista
kotisivuilla. Lisäksi jaosto ylläpitää jäsen- ja maanvuokra-
rekistereitä sekä kehittää metsästysaluekarttaa metsästäj ien
käyttöön.

Kenneljaosto järjestää näyttelyharjoitukset kesäkaudella
Kalimen majalla torstaisin klo 18 - 19 vetäjänä Seppo Helin.
Järjestetään kettuajokokeiden palkintotuomarikurssi . Jaosto
järjestää yhden jäniksen ajokokeen, joka on samalla yleinen
seuran mestaruuskoe. Järjestetään yleinen Kettu Ultracom
koira- ajokoe, joka on samalla seuran kettumestaruusajokoe,
jossa palkintona on voittajalle Ultracom tutkapanta ja
tutkaohjelma. Em. ajokokeet järjestetään ennen hirvi jahtia.
Lisäksi järjestetään ketun ja ilveksen kokokauden ajokoe.
Peritään vieraan seuran järjestämästä, koko kauden
ajokokeeseen osallistuvalta Koiranomistajalta 10 €:n maksu
Kellon Metsästysseuran alueella. Oman seuran järjestämään
normaali in ajokokeeseen osallistuva koiranomistaja maksaa
osallistumismaksun. Yhteistyötä muiden seurojen kanssa
jatketaan myöntämällä alueita koirakokeisi in.

Talous
Talousarvio on laadittu 40 euron jäsenmaksun mukaan.
Tavoitteena on ylläpitää seuralle kohtuullista taloudellista
valmiutta. Pyritään järjestämään kaksi hirvenlihahuutokauppaa.

Talosarvio 2017
Rahan lähteet

Si irto vuodelta 2016 18097,24
Jäsenmaksut (550 x 40) 22000,00
Li ittymismaksut ( 23 x 40) 920,00
Hirvenlihan myynti 2500,00
Hirvi jaosto + Nahkamyynti 1 100,00
Vierasluvat 700,00
Ampumatoiminta 0,00
Arpajaistuotot 300,00
Tarvikemyynti 100,00
Korkotuotot 20,00

Rahan lähteet yhteensä 45737,24

Rahan käyttö
Ampumatoiminta 400,00
Hirvipei jaat, kulut 2500,00
Kenneljaosto (netto) 200,00
Riistanhoito (Pienpetop.609,00) 3000,00
Kaurisjaosto (netto) 200,00
SARV Toiminta (netto) 200,00
Tiemaksut ja auraus 5000,00
Hallinto ja pankkikulut 6500,00
Ampumaradan muutostyöt 0,00
Maavuokrat 4500,00
Kiinteistöjen hoito 3000,00
Tiedotus- ja yhteistoiminta 3500,00
Vartiointi 100,00
Jätehuolto 350,00
Uudet laitteet ja kalusto. 3000,00
(Kamina, Puhallin hallin)

Rahan käyttö yhteensä 32450,00
Siirto vuodelle 2018 13287,24
Yhteensä 45737,24

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

Kesäkokous Kalimenmajalla.
to 20.7.2017 klo 18.00

Pilkkikilpailut 1 .4.2017 alk. klo 10
Kiviniemen rannassa

Riistapeltojen tekijät
Siementen ja apulantojen jakelu
13.5.2017 klo 15.00 Kalimen majalla

Karttoja myyvät
Esko Mäkelä p. 040-8381842
sekä Kyösti Manninen p. 0400-2861 1 1 .

Lakkeja ja paitoja voi ostaa seuran majalla järjestettävien tapahtumien
yhteydessä tai tiedustelemalla joltain johtokunnan jäseneltä.

K
M
S

Toimintasuunnitelma 2017
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Puheenjohtaja
Matti Roivainen 050 5354720
matti .roivainen[ät]elisanet.fi

Sihteeri
Tapio Kivari 040 5075999
tapio.kivari[ät]gmail.com

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana 050 3055814
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com

Valvontajaosto
Janne Ahonen 040 7743942
janne[ät]sahkotyoahonen.fi

Ampumajaosto
Hannu Paso 0400 199701
hannu.paso[ät] luukku.com

Maanvuokrausjaosto
Kyösti Manninen 0400 2861 1 1
kyosti .manninen[ät]suomi24.fi

Tiedotusjaosto, jäsenrekisteri
ja maanvuokrarekisteri
Jarno Kiuttu 045 6783330
jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo 045 1 102740
timokorkeasalo[ät]gmail.com

Riistanhoitojaosto
Reijo Arvola 0400 758906
rei jo.arvola[ät]hotmail.fi

Hirvijaosto
Sami Manninen 040 7078414
sami.mannninen[ät]saunalahti .fi

Kiinteistöjaosto
Pekka Forss 045 6706392
pekka.forss[ät]gmail.com

JohtokuntaK
M
S

I lvesperheen syömä kauris. Kuva: Pekka Aikio

Palautusosoite:
Haukiputaan ri istanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi

Nimi Kettu Supi Näätä Minkki Pisteet
1 Ismo Mäkelä 6 4 0 0 500
2 Olavi Pori 0 5 0 1 280
3 Jari Savilaakso 3 0 0 0 150
4 Ari Maukku 1 1 0 1 130
5 Pekka Manninen 0 1 1 0 100
6 Petri Kotisaari 0 2 0 0 100
7 Anne Nyman 0 0 0 3 90
8 Tapani Niskanen 0 0 1 1 80
9 Markku Kourunen 1 0 0 1 80
10 Hannu Paso 1 0 0 1 80
1 1 Rei jo Holopainen 0 0 0 2 60
12 Timo Korvala 0 0 0 2 60
13 Lasse Takkula 0 0 1 0 50
14 Sami ja Janne Manninen 0 0 1 0 50
15 Jarkko Veteläinen 1 0 0 0 50
16 Timo Kauppinen 0 1 0 0 50
17 Tapio Kivari 0 0 0 1 30
18 I ikka Halonen 0 0 0 1 30
19 Marko Hätälä 0 0 0 1 30
20 Veikko Lotvonen 0 0 0 1 30

YHTEENSÄ 13 14 4 16 2030

PISTEET : Kettu 50p. Supi 50p. Näätä 50p. Minkki 30p.

Pienpetokilpailun pisteet 2016

Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suur-
petohavainnot. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen mahdo-
llistaa laadukkaiden arvioiden tuottamisen suurpetojen luku-
määrästä ja ni iden levittäytymisestä.

Tassu on suurpetohavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu sovel-
lus. Havaintoja järjestelmään voivat kirjata suurpetoyhdys-
henkilöt. Järjestelmän tavoitteena on nopeuttaa suurpeto-
havaintojen päätymistä tutkimuksen käyttöön. Ajantasaisuuden
lisäksi Tassun toivotaan lisäävän erityisesti suurpetokannoista
saatavan tiedon määrää ja laatua. Tämä on tarpeen, jotta
suurpetojan runsaus ja alueellinen jakautuminen olisi
helpommin ja tarkemmin arvioitavissa.

Suurpetoyhdyshenkilöiden ilmoittamat havainnot ovat perusta
vuosittain tehtäville arvioille suurpetojen määristä.

Kun havaitset suurpedon, toimi näin:

1 . Määritä laj i ja yksilömäärä ni in huolellisesti kuin osaat

2. Mittaa jälj istä etutassun leveys (suden jäljestä myös pituus)

3. I lmoita havaintosi yksityiskohdat ja tarkka si jainti petoyhdys-
henkilölle (mieluimmin havaintopaikkaa lähinnä asuvalle)

Paikallisen petoyhdyshenkilön nimen ja puhelinnumeron saat
Suomen ri istakeskuksen verkkosivulta tai alueen ri istanhoito-
yhdistyksen toiminnanohjaajalta. I lmoittamalla havaintosi peto-
yhdyshenkilölle osallistut ri istantutkimukseen.

Ri istanhoitoyhdistyksen nimeämät petoyhdyshenkilöt ovat
koulutettuja asiantunti joita, jotka ovat perehtyneet suurpetojen
jälkien ja jätösten tunnistamiseen. Yhdyshenkilöverkosto on
luotu 1970-luvulla, ja nykyisin si ihen kuuluu noin 1700
metsästyksen ja ri istanhoidon harrastajaa. Havaintoja kirjataan
vuosittain kymmeniä tuhansia, joten kyseessä on todella mittava
vapaaehtoistyömäärä.

Sähköisen Tassu-järjestelmän kautta petoyhdyshenkilöt ilmoit-
tavat havainnot suurpetotutkimuksen käyttöön. Erityisen arvok-
kaita tutkimukselle ovat havainnot pentueista ja pesinnästä sekä
asutuksen lähellä li ikkuvista suurpedoista.

Ri istanhoitoyhdistyksen nimeämät petoyhdyshenkilöt ovat:

Mikko Halonen Rei jo Arvola Timo Korkeasalo

0409622096 0400758906 0451 102740

Suurpetohavaintojärjestelmä

Kenneljaosto
Seppo Helin 050 5354720
soramaankennel1998[ät]gmail.com

Kaurisjaosto
Pekka Aikio 040 7787387
aikio.pekka[ät]gmail.com

Muut jaostot

Harjoitusammunnat isohirvi Vareputaalla klo 17:30
Harjoitukseen tulee ilmoittautua klo 18:00 mennessä.
Ti istaisin 6.6, 13.6, 20.6, 27.6, 1 .8, 8.8, 15.8, 22.8 ja 29.8.2017

KMS:n järjestämät harjoitusammunnat




