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Yrjö Mosorin lahjoittaa tauluja Haukiputaan metsästysyhdistykselle 70 -vuotis juhlassa. Kuva:Raija Järvinen
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Hallitus

Puheenjohtaja

Järvinen Martti
040-5957947

Jäsenet

Jääskeläinen Joni
040-0153759
Jouko Ojala
0400-581463
Timo Korkeasalo
040-51102740

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 500Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
1000€ rahaa hankkeen tukemista varten. Avustussumma
j.jaaskelainen.jjsi[ät]gmail.com
muotoutuu lopullisesti hankkeen suuruuden ja toteutustavan
mukaan. Avustus voidaan jakaa myös useamman osallistujan
Keisarinpolku 12, 90850 Martinniemi kesken. Avustettavasta hankkeesta on laadittava loppuraportti
jouko.ojala0 [ät]gmail.com
hallitukselle. Hakemukset on palautettava sähköpostilla tai
kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun mennessä. RHY:n
Leantie 3, 90850 Martinniemi
hallitus valitsee avustettavat hankkeet kokouksessaan.
Keikamotie 5, 90800 Oulu
jarvinen.martti[ät]gmail.com

timo.korkeasalo[ät]gmail.com

Roivainen Matti
050-5354720

Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
matti.roivainen[ät]elisanet.fi

Sipola Osmo
0500-580140

Pateniementie 39, 90800 Oulu
osmo.sipola[ät]gmail.com

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeen panee ampumakokeita
Vareputaan ampumaradalla 2017

Seppo Tikkala
0400-864132

Nikintie 3 A 7, 90820 Kello
tikkala83[ät]hotmail.com

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

Jukka Vänttilä
040-5590892

Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
jukka.vanttila[ät]gmail.com

Örn Hannu
040-5832173

Suutarintie 6, 90840 Haukipudas
hannu.orn[ät]mail.suomi.net

Toiminnanohj. Tomi Jokivirta
rahastonhoitaja 040-5237544

Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
tomi.jokivirta[ät]eduouka.fi

Lehden toimitus Jarno Kiuttu
045-6783330

jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot
Koulutukset ja tutkinnot ilmoitetaan:
riista.fi-> metsästys -> tapahtumahaku.
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Riistanhoidon tukeminen

Ampumakokeet

Vko
32
33
34
35
35
36
37
38
39

Maanantaisin
pvm klo
7.8. 17:00
14.8. 17:00
21.8. 17:00
28.9. 17:00
3.9. 14:00(sunnuntai)
4.9. 17:00
11.9. 17:00
18.9. 17:00
25.9. 17:00

Torstaisin
pvm klo
10.8. 17:00
17.8. 17:00
24.8. 17:00
31.8. 17:00
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.

17:00
17:00
17:00
17:00

Jousiammuntakokeet
Jousiammuntakokeet ilmoitetaan elokuun aikana riista.fisivustolla.

Puheenjohtajan sana
Kiitokset huomionosoituksista ja osallistumisestanne yhdistyksen 70 -vuotisjuhlaan. Juhlassa muistimme toiminnassa kauan
mukana olleita jäseniä ja talkoolaisia. Toimintamme edellytys on
aktiiviset jäsenet, yhdessä tehden saamme paljon aikaiseksi,
kiitos siitä.
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 metsästysseurojen alueilla ovat avainasemassa. Näihin tietoihin Suomen
Luonnonavarakeskus ja Suomen riistakeskus tekee päätöksensä.
Joko olet kirjautunut. Oma riista – palveluun? Se on sähköinen
järjestelmä, jonka kautta metsästykseen liittyvät ”paperi” asiat
tullaan hoitamaan tulevaisuudessa. Järjestelmä on tullut jäädäkseen näihin metsästys asioihin.
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.
Hirvilupia saatiin anomuksen mukaisesti, 55 kaatolupaa.
Terveisin
Martti Järvinen

Erkki Pitkänen loihtinut monenlaista käyttöä hirvensarvelle.
Kuva: Raija Järvinen

Ilmoituksia

Johtokunta
Puheenjohtaja

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

Varapuheenjohtaja Jouko Ojala

0400 581 463

Jäsenet

Pasi Haapakangas
Esa Kauppila
Jouko Ojala
Kari Simppula
Antti Kärkkäinen
Juha Juusola
Joni Jääskeläinen
Tapio Rautio
Jouko Turunen
Heikki Haapala

044 052 5526
040 015 9216
040 058 1463
040 362 0994
040 539 6345
040 520 8430
040 015 3759
040 753 9436
040 038 4121
040 779 6850

Jukka Tapanainen
hmysihteeri[ät]gmail.com

044 345 6770

Sihteeri

Kirjanpito ja tiliasiat HH- Yrityspalvelu
Heikki Helekoski
040 771 1898
heikki.helekoski[ät]pp.inet.fi
Ampuma yht. henk. Martti Järvinen
Maja- ja ampumarataisännät

Hannu Kinnunen
Mauno Haapala

040 595 7947
045 601 6134
040 532 5933

Jäsenmaksut
HUOM! HMY JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä oikeaa
VIITENUMEROA!!
Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähköpostilla sihteerille, hmysihteeri[ät]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.

VAREPUTAAN AMPUMARATA
AMPUMA - AJAT:

ma - la Klo 09:00 – 21:00
su
Klo 12:00 – 21:00
Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY
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HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT
Osoite on: www.hmynetti.net

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
- ke 23.8.17 mennessä hirvijahtiin 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 johtajien ja johtokunnan yhteinen
palaveri Vareputaalla klo 18.00.
- ma 18.9.16 Hirvikokous Vareputaalla klo 18.00.
HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2017

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

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY TALVIKOKOUS
pidetään to 25.1.2018 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat

HUOM ! HUOM ! JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä
VIITENUMEROA!!
Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset
tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme.
hmysihteeri[ät]gmail.com
PIENPETOJA PYYTÄNEET

Ilmoittakaa saalistietonne la 13.1.2018 mennessä Arto Rautiolle
sähköpostilla arto.rau[ät]gmail.com tai puh. 040 741 2061.

RIISTANHOITOJAOKSEN

Kokouksen ajankohta katso kotisivuilta

TALKOOT AMPUMARADALLA VAREPUTAALLA

Syyskuun ti 26 päivän klo 17:00 Moottorisaha, raivaussaha, vesuri, kirves,
rautaharava, lehtiharava, lapio, rautakanki, vasara ja ym. työkaluja
mukaan

Veteraaneja juhlassa. Vasemmalta: Nehvonen Pekka, Huru Paavo, Väisänen Aatto ja Mosorin Yrjö ja pj Martti järvinen. Kuva: Raija Järvinen 3
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Kesäkokouksen pöytäkirja

HMY:n kesäkokous Varepirtillä ti 4.7.2017 klo 18:00.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Järvinen avasi kokouksen klo 18:03
Jaettiin muistamiset, Haapala Jouko ja Katiska Pekka.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valitaan Martti Järvinen, sihteeriksi Jukka Tapanainen
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi.
5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Haapakangas, Rautio Tapio.
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 rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen
mukaisesti, mutta metsästykseltä rauhoitettaisiin Kiiminkijoen

eteläpuoli rautatiestä merenrantaan lokakuun loppuun. Rauhoitus ei koske rusakkoa. Lisäksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Putaankyläntie 18741, Häyrysenniementien ja ns.
Martinniemen radanpohjan välisen alueen. Ajavien koirien
kouluttaminen olisi sallittua ko. alueilla ilman asetta.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten
mukaista ja ilman rajoituksia.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
13. Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet
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
- jänis: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- sorsalinnut: asetuksen mukainen, ei kiintiötä.
- kyyhky: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- metsäkanalinnut:
metso, teeri tai pyy: 1kpl / metsästäjä/ kausi
Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu.
- ketun ja supin metsästys asetuksen mukaan, ei kiintiötä
- kauriin metsästys kolme aikuista, kolme vasaa.
- fasaani: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
Hyväksytään esitykset 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 20.8.2017 klo 12:00 –
24:00 30 €. Muulloin päiväluvan hinnaksi johtokunta esittää 20
€. Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava johtokunnan
esityksen mukaan isäntä mukana.
Luvan voi maksaa verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella
varustettu kuitti kelpaa tositteeksi. Viestikentässä tulee olla
jahtipäivä, ja jahdissa mukana olevan seuran jäsenen nimi
mainittuna.
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 esitykset yksimielisesti.
Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:
Hirvikokous pidetään ma18.9.2017 klo 18.00 Varepirtillä.
Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää porukoiden
johtajille 23.8. mennessä suoritetut jäsenmaksu- ja
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
23.8.
Porukoiden johtajien on ilmoitettava porukkansa 2.9. mennessä

Kesäkokouksen pöytäkirja

19. Hirvijahdin aloittaminen
Kesäkokous esittää, että hirvijahdin aloitusajankohta ratkaistaan
hirvikokouksessa.
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
20. Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti.
21. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää.
Hirvikoirien koulutusta saa suorittaa hirvijahdin aikana vain
yhdistyksen puheenjohtajan luvalla asianmukaisesti oransseihin
varusteisiin pukeutuneena.
Hyväksytään esitykset yksimielisesti.
Lisäksi esitetään, että hirvikoirien koulutus lopetetaan viikkoa
ennen hirvijahdin alkua.
17. Koemaastoanomusten käsittely
Johtokunta esittää seuraavat koemaastoanomukset ja Hyväksytään esitykset yksimielisesti.
suosittelee, että koetoimintaa ei kokeiden aikana häiritä:
22. Muut esille tulevat asiat
Peijaisten ajankohta: 25.11 ja 26.11, TAI 18.11 ja 19.11.
Rantapohja-alueen
Hirvikoirayhdistys
ry.
järjestää -keskusteltiin yhteismetsän tilanteesta
hirvenhaukkukokeita syksyllä 2017 seuraavasti.
-keskusteltiin valtionmerkkiammunnoista
23.9.2017 Yhdistyksen mestaruuskisat. Kokeen keskuspaikka
23.
Kokouksen päättäminen
Haukipudas
Puheenjohtaja
päätti kokouksen klo 19:48
29.11.2017 Hirvenhaukkukoe. Kokeen keskuspaikka Ii
6. 12.2017 Rantapohjaottelu. Kokeen keskuspaikka Kiiminki
13.12.2017 Hirvenhaukkukoe. Kokeen keskuspaikka Kiiminki
Anomme kohteliaimmin seuraltanne kyseisiin kokeisiin yhtä tai
Onkikilpailun tulokset
korkeintaan kahta koemaastoa jokaiseen kilpailuun.
HMY:N Virkistäytymispäivä ja perinteinen onkikilpailu 10.6.2017.
OSTY:n (Oulun seudun terrieri yhdistys)
Kysyn teiltä mahdollisuutta maastojen käyttöön lajiimme. Kokeet Halosenniemen koljon rannassa
olisivat ajankohtaiset kesällä 2018 mutta mielellään hyvissä ajoin Nuoret;
asiassa etenisin.
1. Juuso Ailio
1,137 kg
Nyt kesällä 2017 kävisimme pienellä porukalla harjoittelemassa 2. Roope Leivo
0,706 kg
maastoissa.
Naiset;
Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry, 9.9. Oulu (Haukipudas?), 1. Marjatta Haapala
0,987 kg
Pikkutilikku-kisa, 20.8. Oulu (Jääli), OK-haukut.
2. Maire Ojala
0,687 kg
3. Susanna Ojala
0,297 kg
Pohjois-pohjanmaan beagleyhdistys 23.9, 7.10, 4.11, 17.12, 27.1.
Miehet;
1. Mauno Haapala
2,100 kg
Hyväksytään esitykset yksimielisesti.
2. Esa Kauppila
1,012 kg
3.
Hannu
Kinnunen
0,843 kg
18. Seuralle kaadettavien hirvien määrä
0,587 kg
Johtokunta esittää, että varsinainen määrä päätettäisiin 4. Erkki Pitkänen
0,584 kg
hirvikokouksessa. Asia käsiteltäisiin lopullisesti 18.9. klo 18.00 5. Martti Järvinen
6. Tapio Kauppi
0,439 kg
hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteisessä palaverissa.
7. Pekka Nehvonen
0,428 kg
Hyväksytään esitys yksimielisesti.
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 mukaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät, että päivämäärät pystytään
helposti lukemaan. Kotikoneella maksetuissa kuiteissa pitää
näkyä arkistointitunnus.

Puheenjohtajan nuijan lahjoittivat KMS, JMS ja RHY. Kuva: Raija Järvinen
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Johtokunta

Puheenjohtajan sana
Kesäkokouksessa Osku siirtyi puheenjohtajan paikalta pois,
kuten vuosikokouksessa jo sovittiin. Pyysivät sitten minua
jatkamaan tehtävässä. Lupasin alkaa. Kiitos Oskulle hyvin
hoidetusta puheenjohtajan jaksosta! Oskun aikana tehtiin
merkittäviä päätöksiä ja toimenpiteitä, joista yksi merkittävin oli
Kynkään kämpän uusiminen. Tämän uusimisen taloudelliset
vaikutukset ja velvoitteiden hoito on hoidettava kunnialla ja siksi
johtokunta joutuu esimerkiksi taloudellisia päätöksiä tehdessään
huomioimaan tämän. Jäsenistöltä toivotaan pitkäjänteisyyttä
asian hoitamiseen. Huomioidaan kuitenkin että kämppä on
kaikkien jäsenten käytössä, eli käyttäkää kämppää ja saunaa.
Kuitenkin muistutan, että kämppä on kaikkien jäsenten
vastuullisessa käytössä, joten pidetään se siistinä ja hyvässä
kunnossa niin, että seuraavilla vierailla on hyvä saapua sinne.
Hoidetaan roskat pois, polttopuita sisään seuraaville, kämppä
siistiksi jne. Eli jätetään se parempaan kuntoon aina kun sinne
tullessa se oli. Eli perinteisellä autiotupa-periaatteella. Näin
saadaan säilytettyä kämpän siisteys ja viihtyvyys.
Kesä etenee ja syksy lähenee. Hirviluvat on anottu ja ne saatiin
anomuksen mukaisesti. Meille tuli siis 55 pyyntilupaa.
Hirvenpyynti olisi mahdollista alkaa vahtimismetsästyksenä jo
1.9, mutta kesäkokouksen päätöksen mukaisesti aloitamme sen
16.9. Käytännön järjestelyt päätämme sitten hirvikokouksessa.
Merkittävää muutosta ei liene muutoin luvassa kuin tuo
peltopyynnin toteuttaminen ja pankin käyttö. Koska lupia on
kohtuullisen paljon, joudumme sen vuoksi harkitsemaan tarkaan
todellisen pyyntimäärän. Katsomme todellisen hirvitilanteen
jahdin alkuvaiheessa ja avaamme pankkia tarpeen mukaan.
Pienriistapyynti etenee myös totuttuun tapaan. Pienten
kanalintukantojen vuoksi kiintiö on pieni. Johtokunnalla on
kesäkokouksen päätöksen mukaisesti valtuus muuttaa kiintiöitä
kolmiolaskentojen tulosten varmistuttua. Käytännössä tämä
koskee kanalintukantoja. Eli odotamme laskennan tuloksia ja
ministeriön päätöksiä ja tarpeen mukaan muutamme sitten
kiintiötä. Tiedotamme mahdollisista muutoksista sitten.
Lopuksi muistuttaisin hylsyjen vaaroista tuotantoeläimille. Eli jos
ammumme riistaa pelloilta, niin muistetaan kerätä hylsyt ja
muut mahdolliset roskat pois pelloilta, ettei ne esimerkiksi
rehunteon yhteydessä joudu eläinten ruokintapöydälle ja sitä
kautta aiheuta vahinkoa. Huolehtimalla näistä pienistä jutuista,
on metsästäjillä tulevaisuudessakin mahdollisuus käyttää
alueita metsästämiseen. Toki emme jätä muutakaan roskaa
luontoon. Jos jaksaa kantaa eväitä ja muuta tavaraa repussa
jahtipaikoille, jaksaa ne varmasti kantaa myös pois sieltä.
Mukavaa loppukesää ja jahtisyksyä.
Jukka

Kuva: Jukka Vänttilä

Puheenjohtaja:

Jukka Vänttilä
040-5590892
Vainiontie 5, 90840 Haukipudas

jukka.vanttila[ät]gmail.com

Juho Kaarivaara
044-5354110
Takalontie 729, 90910 Kontio

juho.kaarivaara[ät]netti.fi

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

osmo.sipola[ät]gmail.com
kari.heikki[ät]hotmail.com
tarmo.timonen[ät]elisanet.fi
janskapomei[ät]gmail.com
t6j1merilainen[ät]gmail.com
hannu.orn[ät]mail.suomi.net
onni.jamsa[ät]pp.inet.fi
anssi.mettovaara[ät]gmail.com
risto[ät]pohjoissuomenraudoite.com

Sihteeri:

Johtokunta:

0500-580140
045-3264773
040-5582669
041-4581784
0400-387093
040-5832173
0400-298650
040-5159662
0400-388970

Riistanhoitojaosto:
Ampumajaosto:
Vartiojaosto:
Maanvuokrausjaosto:
Peijaisjaosto:
Majajaosto:
Tiedotusjaosto:

Aki Kuivala
Jussi Jämsä
Pasi Kurkela
Jukka Jokitalo
Risto Kurkela
Jari Jokitalo
Tommi Lindström

040 6578554
0400 933316
040 4133527
040 5734451
0400 388970
044 2752656
040 5224218

Riistapolkukilpailu 19.5.2017
YLEINEN
1 Aki Kuivala
2 Juha Jämsä
3 Olli Huttunen

76p
56,5p
54p

YLI 60v
1 Osmo Sipola
2 Aimo Kärkkäinen
3 Pekka Nehvonen

79,5p
76p
45,5p

Nuoret
1 Neela Jämsä
2 Uula Jämsä
3 Valtteri Huttunen
4 Matias Huttunen
5 Tuukka Huttunen

43p
36p
3p
3p
2p

Kuva: Jukka Vänttilä

Paikka: Kynkään kämppä
Aika: 22.7.2017
Paikalla: 18 seuran jäsentä

Kesäkokouksen pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.09
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Osmo Sipola ja sihteeriksi
Juho Kaarivaara
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin Aimo Kärkkäinen ja Hannu Sipola
5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
6. Mahdollinen Rhy:n puheenvuoro
Ei pidetty.
7. Metsästysajat ja saaliskiintiöt:
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavat metsästysajat ja
kiintiöt:
- jänis ja rusakko, ei kiintiötä.
- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi, Pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 2 kpl /
kausi / metsästäjä, toinen saa olla Metso.
Koppelo rauhoitettu. Pyyn metsästys vapaasti.
- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin
metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi, mäyrä ja näätä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun
ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle mikäli toisen
seuran jäsentä ei ole mukana metsästyksessä.
- kauris, Pyynti asetuksen mukaan. Kiintiö
2kpl/metsästäjä/kausi. Kaurisjahtiin mennessä on
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä
aluetta voi käyttää kauriin pyyntiin.
- hylje Kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin
saatua 3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa
riistanhoitokeskukseen.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä
mainitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta. Kauriin
saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys yksimielisesti.
Hirven metsästys
Anottiin 55 pyyntilupaa Jokivarren metsästysseuralle. Lupia
myönnettiin anotusti.
Johtokunta esittää hirvenmetsästystä aloitettavaksi 16.9
”peltopyynnillä”.
Johtokunta pyytää kesäkokoukselta valtuutusta hirvijahdin
käytännönjärjestelyjen sopimisen siirtämisestä hirvikokoukseen.
Hirvijahtiin ilmoittautuminen kesäkokoukseen mennessä
porukoiden johtajille. Uudet jäsenet Osmo Sipolalle.
Hirvipalaveri pidetään 2.9.2017. Johtajat klo.10 ja muut klo.11.
Seuran mestaruusammunnat klo.12.
Keskusteltiin peltopyynnin aloitusajasta yleisesti ja kyseltiin
porukoiden kantaa.
Vesa Jokitalo esitti riistakamera seurantaa hirvikannasta jonka
perusteella määriteltäisiin hirvipankin käyttö. Keskusteltiin
yleisesti hirvipankin käytöstä.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys hirvijahdin aloituksesta.
Myönnettiin valtuutus siirtää hirvijahdin käytännönjärjestelyjen
sopiminen hirvikokoukseen mukaan lukien ”hirvipankin” käyttö.
Koiran koulutus saa jatkua 8.10 asti.
8. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2016- 2017:
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 lukuunottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä
lukuunottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikankaantien alueella rauhoitetaan pienriistan metsästykseltä kaikki
peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.
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Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäviksi rauhoitusalueet metsästyskaudelle 2017-2018 edellisvuoden malliin.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää kesäkokoukselle, 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.
Pikkulohkoon ja yhteisalueille ei myönnetä vieraslupia.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
10. Maastoanomukset
Rantapohjan hirvikoirayhdistys anoo yhden tai kaksi maastoa
23.9, 29.11 ja 6.12 kokeisiin.
Pohjois-pohjanmaan Beagle Ry anoo maastoja 23.9 kerhon
mestaruuskilpailuihin,
7.10
piirin
mestaruuksiin,
4.11
noviisikokeeseen, 7.12.2017 kinkkukilpailuihin ja 27.1.2018
yleiseen kokeeseen.
Kellon metsästysseura Ry hakee koemaastoa Mettonen ja Liipas
jäniksen ajokokeeseen 17.9.2017.
Oulunseudun pystykorvakerho Ry anoo koemaastoa kokeisiin
20.8, 22.8, 9.9, 22.9, 20.10, 19.11, 3.12.2017 ja 6.1.2018
Oulun Erä- ja Kennelkerho anoo seuralta kahden koemaaston
käyttölupaa suomenajokoirien kennelpiirin Oulun alueen
karsintakokeeseen sunnuntaina 1.10.2017.
Johtokunta esittää myönnettäväksi alueet kaikkiin anomuksiin
sillä edellytyksellä, että koirakokeet eivät saa estää seuran
jäsenten metsästystä samanaikaisesti.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys ja myönnettiin lisäksi
pyynnöstä jäniksen ajolupa Ervastille.
11. Seuran puheenjohtajan valinta
Esitettiin Jukka Vänttilää joka on antanut suostumuksen
mielihyvin.
Hyväksyttiin uudeksi puheenjohtajaksi Jukka Vänttilä.
12. Mahdollinen johtokunnan jäsenmäärän täydentäminen
puheenjohtajan valinnan vuoksi
Jukka Vänttilän tilalle johtokuntaan esitettiin Osmo Sipolaa,
esitys hyväksyttiin.
13. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin yleisesti metsästyksestä ja seuran toiminnasta.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52
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Rauhoitusalueet 2017- 2018

Saaliskiintiöt kaudelle 2017-2018

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 lukuunottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä
lukuunottamatta.
Kaikki laidunalueet: kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikankaantien alueella rauhoitetaan pienriistan metsästykseltä kaikki
peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.

- jänis ja rusakko, ei kiintiötä.
- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi, Pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 2 kpl / kausi
/ metsästäjä, toinen saa olla Metso. Koppelo rauhoitettu. Pyyn
metsästys vapaasti.
- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi, mäyrä ja näätä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun
ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle mikäli toisen
seuran jäsentä ei ole mukana metsästyksessä.
- kauris, Pyynti asetuksen mukaan. Kiintiö 2kpl/ metsästäjä/
kausi. Kaurisjahtiin mennessä on selvitettävä ko. alueen
hirvenmetsästyksen johtajalta mitä aluetta voi käyttää kauriin
pyyntiin. Kauriin saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi
Kurkelalle.
- hylje Kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa riistanhoitokeskukseen.
Johtokunnalla on mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta. Muutoksista
ilmoitetaan seuran nettisivuilla.
Huomioithan myös ministeriön asettamat rauhoitukset ja
mahdolliset metsästysaikojen muutokset.

Ilmoitukset
Hirvijahti aloitetaan 16.9.2017 peltopyynnillä
Mestaruusammunnat
Seuran mestaruusammunnat Varepirtillä Lauantaina 2.9.2017 klo
12.00.
Hirvikokous ja ammunnat 2.9.2017
Johtajat klo 10.00 ja jäsenet klo 11.00.
Jokivarren metsästysseuran vuosikokous
26.1.2018 klo 19.00 Jokelan koululla
TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA, TERVETULOA!
Vierasluvat
Vierasluvalla
voi
metsästää
ainoastaan
Jokivarren
metsästysseuraan kuuluvan jäsenen mukana. Vieraskiintiö on
sama kuin seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.
Pikkulohkoon ja yhteisalueille ei myönnetä vieraslupia.
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.
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: Fi7357401340001454
Hinta 10 euroa per päivälupa
(8 kpl vierasta voi seuran jäsen käyttää per kausi).
Seuraa tiedotuksia ja lue lisää toiminnasta JMS nettisivuilta ja
Facebookista.
www.jokivarrenmetsästysseura.com
Onkamon Vanhakorvesta on varastettu metsästysseuran
ruokinta-automaatilta riistakamera 7.6 – 14.6 välisenä ajanjaksona. Kamera on Burrel S10 HD. Havainnot numeroon: 040522 4218.
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Metsäkaurispukki. Kuva: Tommi Lindström

Kynkään kämpällä. Kuva: Jukka Vänttilä
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Kynkään kämpällä. Kuva: Jukka Vänttilä

Kynkään kämpällä. Kuva: Jukka Vänttilä

Kuva: Jukka Vänttilä

Kuva: Jukka Vänttilä
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Metsästysajat, -alueet sekä rajoitukset metsästyskaudella 2017-2018

1. Vesilinnut:
Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Ei kiintiöitä.
2. Sepelkyyhky:
Metsästys alkaa Haukiputaantien itäpuolella 10.8. ja muualla
20.08.2017, ei kiintiötä
3. Metsäkanalinnut:
Teeren ja pyyn metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metso,
koppelo ja riekko rauhoitettu. Kiintiöt päätetään seurojen
yhteiskokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten ja RKTL:n
suosituksen perusteella. Johtokunta käsittelee kiintiöitä vielä
8.9.2017 jälkeen Riistakeskuksen tiedotuksen jälkeen.
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 20172018 on Kotilohkon hirvialue 2. Alue on merkitty KMS:n
kotisivuilla.
6. Kettu, supi ja näätä:
Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu
01.01.2018 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti
toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle.
Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran
johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS:n
naapuriseurojen kanssa. Supi ja näätä; pyynti kuten kettu.
7. Pienpetopyynti:
Sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan
lukien.
8. Hylkeenpyynti:
Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa
ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa, ei kuitenkaan
kaupalliseen jahtiin.
9. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet:
Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja kotilohkossa poisluettuna
ketun pyyntiä, jossa rautatien itäpuolella ja saarissa voi käyttää
luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin.
Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä
hylkeenpyyntiä.
Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta
rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin
kohdalle, josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta
oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen
välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
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.
10. Vieraslupakäytäntö;
-Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netissä KMS:n
kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2016 ja 03.09.09.2017 sekä jänikselle ja ketulle 03.-09.09.2017 ja 26.11.02.12.2017, luvan hinta 50 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran
jäsenillä.
-Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen,
luvan hinta 10 €/päivä. Ketulle ei ole kiintiö-rajoitusta. 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.
11. Hirvenmetsästys:
Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin
(05.09.2017) 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 on torstaina 07.09.2017, johon
mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta.
Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava
johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan
siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan
omariista.fi -palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi
kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan
kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin
ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Hirven haukuttaminen kielletty koko seuran alueella 7- 13.10. 2017. Peltopyynti
omalla hirvijaoston kokouksessa nimetyllä riistapellolla alkaa
30.9 2017 ja varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 14.10
2017.
12. 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.
Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien
kauriiden määrä on 10 aikuista ja 15 vasaa. Pyynnin järjestämisestä
tulee
kesälehteen
ilmoittautumispäivämäärä.
Kauriinpyynnissä 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.

Martti Kiuttu pölkyttää riistapeltoa. Kuva: Ismo Mäkelä

Ilmoituksia
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Kellon Metsästyseuran nettisuvut löytyy osoitteesta
http://www.kellonmetsastysseura.fi
Talvikokous Kalimenmajalla.
ti 23.1.2018 klo 18.00
Hirvipeijaat
la 11.11.2017 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.
Kaurisjanti 2017
Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Pekka Aikiolle p.0407787387 viimeistään 25.8 mennessä. Ilmoittautuessa pitää olla
osallistumismaksu (25€) maksettuna seuran tilille(FI45 5740
3040 0046 55). Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti.
Palaveri Kalimenjalla 27.8 klo 18
Vieraslupa
maksetaan verkkopankissa seuran tilille. Tositteeseen tulee
kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laji(jos
kettu), 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

.
Kyngäs. Kuva: Tommi Lindström

KMS Järjestämät harjoitusammunnat Vareputaalla klo 17:30
Harjoitukseen tulee ilmoittautua klo 18:00 mennessä.
Tiistaisin 1.8, 8.8, 15.8, 22.8 ja 29.8
Jäsenmaksua maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenumero!!
Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset
sähköpostilla tai tekstiviestitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
Seura ei saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet sitä itse
ilmoita.

Koulutus- ym. luvat kaudelle 2017– 2018
15.08.2017 Oulun Kanakoirakerho
Marika Tanskanen
Vesityöpaikka, Alakyläntien varsi
Jtk: Myönnetään, maksutta
20.08.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Olli Korhosen muistohaukut
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto
22.08.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto
09.09.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Pikkutilkku-kisa
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto
17.09.2017 Kenneljaosto
Tapio Pikkuhookana
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com
Yleinen jäniskoe
Jtk: Myönnetään, maksutta
22.09.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin[ät]gmail.com
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

23.09.2017 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry
Pekka Nykänen
p.0400 281209
Yhdistyksen mestaruuskisat
Jtk: Myönnetään, maksutta
23.09.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Kerhonmestaruus
Jtk: Myönnetään, maksutta
30.09.2017 Kenneljaosto
Tapio Pikkuhookana
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com
Yleinen ketun ajokoe
Jtk: Myönnetään, maksutta
07.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Piirinmestaruus
Jtk: Myönnetään, maksutta
20.10.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Iltapäiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto
04.11.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Noviisikoe
Jtk: Myönnetään, maksutta

19.11.2017

Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Päiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto

03.12.2017 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto
17.12.2017 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Jtk: Myönnetään, maksutta
06.01.2018 Oulun Seudun Pystykorvakerho ry
Heikki Niemelin
heikki.niemelin[ät]gmail.com
Päiväkoe
Jtk: Myönnetään, 10 €/maasto
27.01.2018 Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Alpo Kaisto
alpo.kaisto[ät]osao.fi
Yleinen koe
Jtk: Myönnetään, maksutta
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Palautusosoite:

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi

K
M
S

Kesäkokouksen pöytäkirja

Aika:
20.07.2017 klo 18…19.10
Paikka: Kalimen maja
Läsnä: Yhteensä 44 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo
§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Matti Roivainen avasi kokouksen ja totesi runsaan osallistujamäärän.
§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi
Tapio Kivari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa
ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Mäkelä ja Seppo Tikkala.
§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti,
joten se voitiin todeta
päätösvaltaiseksi.
§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen esityslistaksi.
§ 5 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi katsauksessaan mm,
-että metsästyslakiin ml. hirvenmetsästykseen on tullut merkittäviä muutoksia. Metsästäjä- lehdessä on muutoksista hyvä
yhteenveto
-että metsäkanalintujen metsästysajat tullaan kertomaan riistakeskuksen toimesta vasta 8. syyskuuta.
-että KMS on saanut 84 hirven pyyntilupaa
-että JMS:n kanssa pyritään neuvottelemaan rajasopimus metsästyskauden jälkeen
§ 6 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET
SEKÄ KIINTIÖT
Hyväksyttiin metsästysjärjestelyt johtokunnan esityksen pohjalta. Kokouksen tekemät pienet tarkennukset on huomioitu
tämän pöytäkirjan liitteessä 1: kohdissa 3, 5 ja 10.
§ 7 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
Hyväksyttiin kokouksessa tarkennettu muotoilu, joka on luettavissa liitteessä 1: kohdassa 10.
§ 9 HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 11.
§10 KAURIINMETSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 12.
§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN
SEURAN ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset koirien koulutusluvat veloituksetta muutoin paitsi Oulun Seudun Pystykorvakerholta veloitetaan koulutuksesta 10 €/maasto/krt.
§ 12 MUUT ASIAT
-Hannu Orava valitti, että Sydänmaalla porot haittaavat merkittävästi hirvenmetsästystä
-Esko Mäkelä kysyi mahdollisuudesta saada seuralta siemeniä
vesilintujen ruokintaan kesäaikana.
-Mikko Rautio esitti, että haittalinnuista voisi saada pisteitä
pienpetokilpailussa
§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 19.10

Johtokunta
Puheenjohtaja

Matti Roivainen

050 5354720

matti.roivainen[ät]elisanet.fi
Sihteeri

Tapio Kivari

040 5075999

Tiedotusjaosto, jäsenrekisteri
ja maanvuokrarekisteri

Jarno Kiuttu
045 6783330
jarno[ät]kellonmetsastysseura.fi

tapio.kivari[ät]gmail.com

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan

Rahastonhoitaja

timokorkeasalo[ät]gmail.com

Timo Korkeasalo

Tapio Pikkuhookana 050 3055814
tapio.pikkuhookana49[ät]gmail.com Riistanhoitojaosto
Reijo Arvola

Valvontajaosto
Janne Ahonen

040 7743942

045 1102740
0400 758906

reijo.arvola[ät]hotmail.fi

janne[ät]sahkotyoahonen.fi

Hirvijaosto

Ampumajaosto

sami.mannninen [ät]saunalahti.fi

Hannu Paso

0400 199701

Sami Manninen

040 7078414

hannu.paso[ät]luukku.com

Kiinteistöjaosto

Maanvuokrausjaosto

pekka.forss[ät]gmail.com

Kyösti Manninen

0400 286111

Pekka Forss

045 6706392

kyosti.manninen[ät]suomi24.fi

Muut jaostot
Kenneljaosto

Seppo Helin
050 5354720
soramaankennel1998@gmail.com

Kaurisjaosto
Pekka Aikio

040 7787387

aikio.pekka[ät]gmail.com

Puheenjohtajan sana

Kesäkokouksessa oli hyvä osanottajamäärä. Tupa oli täynnä
väkeä. Todettiin, että metsästyslait muuttuvat. Hirvenmetsästyksen osalta muutoksista on tiedotettu jo aiemmin. Viimeisimmässä Metsästäjä-lehdessä oli erittäin hyvä liite metsästyslain
muutoksista. Se kannattaa ottaa talteen ja lukea hyvin ja
ajatuksella.
Kanalintujen ( metso, teeri, pyy, riekko ) metsästysajat alkavalle
metsästyskaudelle päätetään ja päivitetään Riistakeskuksen
toimesta vasta 8.9.2017 sivuilla www.riista.fi. Vasta tällöin
tiedämme, miten tuota riistaa voidaan metsästää. Tästä asiasta
myös seuramme johtokunta tiedottaa jäseniään. Kokous totesi,
että kanalintukanta näyttää huonolta. Kolmiolaskenta heinäelokuun taitteessa antaa sitten tarkempia viitteitä tilanteesta.
Hirvenmetsästys aloitetaan vasta 30.09.2017 peltopyynnillä,
joka jatkuu 13.10. saakka. Uusi laki sallisi hirvenmetsästyksen
alkavaksi jo 1.9.2017 alkaen, mutta seuramme käsityksen
mukaisesti aloitusaika on aivan liian aikainen. Hirvijaosto on
määritellyt kullekin porukalle riistapellon. Varsinainen hirvijahti
alkaa 14.10.2017 ja päättyy vuoden lopussa. Hirvilupia
myönnettiin tänä vuonna ennätysmäärä, 84 pyyntilupaa.
Päätöksessä ei millään tavalla ole rajoitettu aikuisten tai vasojen
määrää. Yhdellä aikuisen luvalla saa kaataa kaksi vasaa.
Koulutusluvista osa määriteltiin maksullisiksi, mutta ne hakemukset, joissa on valtaosa seuran omia jäseniä, päätettiin
hyväksyä maksutta. Tarkemmin näistä kokouspöytäkirjassa.
Hyvää kesää ja jahtisyksyä.

Matti Roivainen
puheenjohtaja
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