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VAREPUTAAN AMPUMARATA
AMPUMA - AJAT: ma - la Klo 09:00 – 21 :00

su Klo 1 2:00 – 21 :00
Muina aikoina ampuminen on KI ELLETTY

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT
Osoite on: www.hmynetti .net

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2018
ke 1 .8.1 8 klo 1 8:00 H irvenkävely seuran mestaruuskilpailut
la 1 1 .8.1 8 klo 1 0:00 I sohirvi , luodikko ja pudotuskilpailu
su 26.8.1 8 klo 1 2:00 H aulikko

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY TALVIKOKOUS
pidetään to 24.1 .201 9 klo 1 8.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

PIENPETOJA PYYTÄNEET
I lmoittakaa saalistietonne la 1 2.1 .201 9 mennessä Arto Rautiolle
sähköpostilla arto.rau[ät] gmail.com tai puh. 040 741 2061 .

RIISTANHOITOJAOKSEN
Kokouksen ajankohta katso kotisivuilta

TALKOOT AMPUMARADALLAVAREPUTAALLA
Syyskuun ti 25 päivän klo 1 7:00 Moottorisaha, raivaussaha,
vesuri , kirves, rautaharava, lehtiharava, lapio, rautakanki , vasara
ja ym. työkaluja
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I lmoituksia

Ri istanhoidon tukeminen
RH Y avustaa uusia ri istanhoitohankkeita H aukiputaan RH Y:n
alueella. Avustusta voi anoa H aukiputaan RH Y:en kuuluva henkilö
vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo olemassa
olevalla ri istanhoidollisella toimenpiteellä. Avustus on 500-
1 000€ 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. H akemukset on palautettava sähköpostilla tai
kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun mennessä. RH Y:n
hallitus valitsee avustettavat hankkeet kokouksessaan.
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Puheenjohtaja Martti Järvinen 040 595 7947
jarvinen.martti[ät] gmail.com

Varapuheenjohtaja Jouko Ojala 0400 581 463

Jäsenet Pekka Katiska 040 51 0 4321
Esa Kauppila 040 01 5 921 6
Jouko Ojala 040 058 1 463
Kari Simppula 040 362 0994
Antti Kärkkäinen 040 539 6345
Juha Juusola 040 520 8430
Joni Jääskeläinen 040 01 5 3759
H annu Kinnunen 045 601 61 34
Jouko Turunen 040 038 41 21
H eikki H aapala 040 779 6850

Sihteeri Jukka Tapanainen 044 345 6770
hmysihteeri[ät] gmail.com

Kirjanpito ja tiliasiat H H - Yrityspalvelu
H eikki H elekoski 040 771 1 898
heikki .helekoski[ät] pp.inet.fi

Ampuma yht. henk. Martti Järvinen 040 595 7947

Maja- ja ampuma-
rataisännät H annu Kinnunen 045 601 61 34

Mauno H aapala 040 532 5933

Johtokunta

Puheenjohtaja:
Matti Roivainen N ikintie 3 A 2, 90820 Kello
050-5354720 matti .roivainen[ät] elisanet.fi

Jäsenet:
Martti Järvinen Keikamotie 5, 90800 Oulu
040-5957947 jarvinen.martti[ät] gmail.com

Joni Jääskeläinen H antunpolku 5, 90850 Martinniemi
0400-1 53759 j . jaaskelainen.j jsi[ät] gmail.com

Jouko Ojala Keisarinpolku 1 2, 90850 Martinniemi
0400-581 463 jouko.ojala0[ät] saunalahti .fi

Timo Korkeasalo Leantie 3, 90850 Martinniemi
045-1 1 02740 timo.korkeasalo[ät] gmail.com

Osmo Sipola Pateniementie 39, 90800 Oulu
0500-5801 40 osmo.sipola[ät] gmail.com

Sami Manninen Pöllömutka 2, 90820 Kello
040-707841 4 sami.manninen[ät] saunalahti .fi

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

H annu Örn Suutarintie 6, 90840 H aukipudas
040-58321 73 hannu.orn[ät] mail.suomi.net

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

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

H allitus

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

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

H aukiputaan ri istanhoitoyhdistys toimeen panee ampumakokeita
Vareputaan ampumaradalla 201 8

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

Maanantaisin Torstaisin
Vko pvm klo pvm klo
32 6.8 1 7:00 9.8 1 7:00
33 1 3.8 1 7:00 1 6.8 1 7:00
34 20.8 1 7:00 23.8 1 7:00
35 27.8 1 7:00 30.8 1 7:00
35 2.9 1 4:00(sunnuntai)
36 3.9 1 7:00 6.9 1 7:00
37 1 0.9 1 7:00 1 3.9 1 7:00
38 1 7.9 1 7:00 20.9 1 7:00
39 24.9 1 7:00 27.9 1 7:00

Ampumakokeet

Pienpetopyynti
Jousiammuntakokeet ilmoitetaan:
ri ista.fi-> metsästys -> tapahtumahaku.

Jousiammuntakokeet

Pienpetokisassa tänä vuonna sarja myös nuorille (alle 1 8v).

Riistanhoitoyhdistyksen tarjoushirvi
H aukiputaan ri istanhoitoyhdistyksen seurojen hirviluvista yksi
lupa käytetään ri istanhoitoyhdistyksen tarjoushirveen. Olosuh-
teiden mukaan kaadetaan joko yksi aikuinen hirvi tai kaksi vasaa.
H irvestä tai hirvistä voi jättää tarjouksen ri istanhoitoyhdis-
tykseen suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä lukee ”RH Y:n
tarjoushirvi”. Tarjoukseen kirjoitetaan tarjottava rahamäärä/kg ja
tarjoajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero). Tarjous käsittää
kokonaisen hirven ruhon. Tarjous on sitova. Tarjoukset tulee
jättää 1 5.1 0 mennessä. Lihat toimitetaan tarjouksen voittaneelle
leikeltynä ja pussitettuna erikseen sovittuna ajankohtana. RH Y:n
hallitus pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tarjous.
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H MY:n kesäkokous Varepirtillä ti 1 0.7.201 8 klo 1 8:00.

1 . Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetti in lailliseksi ja päätösvaltaiseksi .

3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valitti in Martti Järvinen ja sihteeriksi Rei jo
Si ipola.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksytti in työjärjestykseksi .

5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitti in pöytäkirjantarkastaj iksi Matti H imanka ja Erkki Pitkänen,
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaski joina.

6. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien kaikkea ri istaa 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 hi ittisuora hevosille ja li ikuntamahdollisuudet myös
hi ihtäj ille, moottorikelkkaili joille ja lenkkeili jöille.)
Kokous: Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen .

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
Ki iminki joen pohjoispuolella tie nro 847 sillasta Laitakarin
pohjoiskärjen aallonmurtajan maan puoleiseen päähän,
Vahtolanlahti mukaan lukien. Samoin rauhoitetaan Martinlahti
(Tukkilahti), linjalta vanha tehtaanpi ippu Villenniemen kärki ja
H alosenlahden perukka Paloniemen nokasta kiviarkun kautta
Tommiin H alosenlahden perukka koordinaatit: (eteläpuolen
koordinaatit N 72351 33, E 4221 81 ja pohjoispuolen koordinaatit N
7235677, E 422501 ) Turvallisuuden vuoksi kiellettäisi in luotiaseen
käyttö seuran rautatien länsipuolella olevilla vesialueilla
vesilinnun metsästyksessä.
Kokous: Määritelmään muutos koska tehtaanpi ippu on purettu.
Villenniemen kärki , vipukan tie ja voimalinja joka päättyy
vanhalle voimalaitikselle. Määritelmä tehtaanpi ippu ja Villen-
niemen kärki poistuu.

8. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta
ki intiöitä.
Kokous: H yväksytty johtokunnan esitys.

9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 1 0.8. Johtokunta
esittää, että metsästykseltä rauhoitetaan Ki iminki joen poh-
joispuolella H aukiputaantie 847, Martinniementie 8460,
Putaankyläntie 1 8741 sekä H aukiputaantien 847 länsipuoliset
alueet aina I in rajaan saakka. Lisäksi rauhoitetaan Rivinokan ja
jätevesipuhdistamon laskuputken välinen merenranta-alue.
Rauhoitus olisi voimassa 20. päivään elokuuta klo 1 2.00 saakka.
Koko pyyntikaudeksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi
Kellonrajan ja jätevesipuhdistamon laskuputken välisen meren-
ranta-alueen. Lisäksi H alosenlahden perukka, koordinaatit:
(eteläpuolen koordinaatit N 72351 33, E 4221 81 ja pohjoispuolen
koordinaatit N 7235677, E 422501 )

Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö
metsästykseen ei olisi luvallista ennen puintia ilman maano-
mistajan lupaa.
Kokous: H yväksytty johtokunnan esitys.

10. Pienriistan rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että pienri istan metsästykseltä rauhoitetaan
I nkonnokantien ja Rivinnokan välinen alue kokonaan sekä
Ki imingintien 8460, H aukiputaantien 847 ja Martinniemen
ratapenkan välinen alue. Samoin johtokunta esittää
rauhoitettavaksi Suokkosentien, rautatien, H aukiväylän 848 ja
H aapatien välisen alueen sekä H uom ei ole vuokrattu
pienri istalle; Jokipi in Rn:o 1 36 ns. Vanhatalon sarkan, Martimossa
ns. H äyrysen sarkan Rn:o 1 8:44, Vareputaalla ns. H eikkisen sarat
Rn:o 1 8:24 ja 82:1 , Leo Koskelan saran Saarnioja Rn:o 1 1 :1 80, sekä
Tuomo Kärkkäisen omistamat H aukiputaantie 847 länsipuoliset
alueet. Kaikelta metsästykseltä johtokunta esittää rauhoitet-
tavaksi Si ipolan yhteinen -alueen 7:8 (Vanhala yhteinen –alue).
Kokous: H yväksytti in johtokunnan esityksen mukaisesti . Muutos
tulee rekisterinumeroihin kunnes maanomistajat saavat
yhteismetsältä uudet viralliset rekisterinumerot.

1 1 . Jäniksen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen
mukaisesti , mutta metsästykseltä rauhoitettaisi in Ki iminki joen
eteläpuoli rautatiestä merenrantaan lokakuun loppuun.
Rauhoitus ei koske rusakkoa. Lisäksi johtokunta esittää
rauhoitettavaksi Putaankyläntie 1 8741 , H äyrysenniementien ja
ns. Martinniemen radanpohjan välisen alueen. Ajavien koirien
kouluttaminen olisi sallittua ko. alueilla ilman asetta.
Kokous: H yväksytti in johtokunnan esityksen mukaisesti .

12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten
mukaista ja ilman rajoituksia.
Kokous: H uomioitava: On ilmoittauduttava seuran
puheenjohtajalle mikäli ajo si irtyy toisen seuran alueelle. Koskee
ketun ja supikoiran ajoa.

13. Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä metsästettäisi in
asetusten mukaisesti , mutta ajat tarkistettaisi in samoiksi
naapuriseurojen kanssa. Metson osalta johtokunta esittää, että
metsästys on mahdollista jos naapuriseurat aloittavat
metsästyksen. Tällöin johtokunta edellyttää, että saaliski intiöt ja
metsästysajat ovat yhteneväiset naapuriseurojen kanssa.
Koppelon ja riekon metsästyksen johtokunta esittää
rauhoitettavaksi kokonaan. Metsäkanalintujen metsästykseltä
johtokunta esittää rauhoitettavaksi Ki iminki joen eteläpuolella
rautatien länsipuoliset alueet sekä Ki iminki joen pohjoispuolella
H aukiputaantie 847, Martinniementie 8460, Putaankyläntie
1 8741 sekä H aukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina I in
rajaan saakka. Turvallisuuden vuoksi kielletään kiväärin käyttö
rautatien länsipuolella linnun metsästyksessä. Koirien koulutus
sallittaisi in ilman asetta rauhoitetuilla alueilla ni ille, joilla on
metsästysoikeus yhdistyksen maihin. H uomattavaa on, että
koirien kouluttaminen on sallittua vain asetuksen määrittämissä
rajoissa.
Kokous: H uomioitavaa, että N s. vanha yhteispyyntialue muiden
seurojen kanssa on purettu.
Yhteismetsä sopimuksen vuoksi:

- H irvenpyynti ; rautalinjan länsipuoleinen alue si irtyy
Jokivarren metsästysseuralle sovitulla tavalla.

- Pienri ista ; rautalinjan länsipuoleinen alue säilyy H aukiputaan
metsästysseuran pyyntialueena.

14. Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että hirvenpyyntialueet ovat entiset
länsiosassa. I täpuolen alueista keskustellaan.
Kokous: Keskustelti in sydänmaan alueen hirvenpyynnistä.
Sovitti in , että syyskokouksessa
johtokunta ja hirviporukoiden johtajat sopivat pyyntialueille
tarvittavat muutokset.

15. Saaliskiintiöt
- jänis: asetuksen mukainen, ei ki intiötä
- sorsalinnut: asetuksen mukainen, ei ki intiötä.
- kyyhky: asetuksen mukainen, ei ki intiötä
- metsäkanalinnut: metso, teeri tai pyy: 1 kpl / metsästäjä/ kausi .

Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu .
- ketun ja supin metsästys: asetuksen mukaan, ei ki intiötä
- kauri in metsästys: kolme aikuista, kolme vasaa.
- fasaani : asetuksen mukainen, ei ki intiötä
kokous: Kauri in osalta pyynti asetuksen mukaiseksi .
Kevätpyynnissä saaliski intiö on 2 kpl nuorta pukkia.
Syyspyynnissä saaliski intiö on 3 kpl aikuista ja 3 kpl vasaa.
Muilta osin esitys hyväksytti in.

16. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla seuran jäsenillä on oikeus
lunastaa vieraslupa kolmena päivänä sorsalintujen
(merenranta-alueille) sekä jäniksen metsästykseen 1 .1 1 . alkaen.
Oman seuran alueella asuville johtokunta esittää myytäväksi
sorsastukseen kausilupia 1 00 €/kausi merenranta-alueille.

Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8.201 8 klo 1 2:00 –
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 loput-
tua aina 28. päivään helmikuuta seuran jäsenellä on oikeus käyt-
tää ilman maksua vieraita ketun, supikoiran ja minkin pyynnissä,
kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistuj ien
nimet. Johtokunta esittää, että vieraslupia myyvät: I lkka Rautio,
Tommi H aarala, Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno H aapala.
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Kesäkokouksen pöytäkirja

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Kokous : H yväksytti in johtokunnan esitys. H uomioitavaa , että
vieraslupia saatavana myös kyyhkylle.
Huom ! Vieraalla aina isäntä mukana ja maksetussa kuitissa
isännän nimi.

17. Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa: H irvikokous pide-
tään ma 24.9.201 8 klo 1 8.00 Varepirtillä. H irvi jahti in halukkaiden
tulee ilmoittautua ja esittää porukoiden johtaj ille 29.8. mennessä
suoritetut jäsenmaksu- ja ri istanhoitomaksukuitit sekä voimas-
saolevat valtionmerkki- ja seuranmerkkikuitit ja aseenkantoluvat.
N e, jotka eivät aikaisemmin ole olleet jahdissa mukana tai eivät
tiedä, mihin porukkaan kuuluvat, i lmoittautuvat seuran
puheenjohtaja Martti Järviselle samaan päivään mennessä eli
29.8. Porukoiden johtaj ien on ilmoitettava porukkansa 8.9.
mennessä em. mainitulle henkilölle. Jos ilmoitus myöhästyy, sitä
ei voida käsitellä tai jos hirvimerkin suoritus, jäsenmaksukuitti tai
ri istanhoitomaksukuitti tai aseenkantoluvan merkintä puuttuu
johtajan ilmoituslomakkeesta jonkun henkilön osalta, ei po.
henkilöä voida hyväksyä hirvenpyynti in. Pe 21 .9.1 8 hirvipo-
rukoiden johtaj ien ja johtokunnan yhteinen palaveri Varepirtillä
klo 1 8.00. N s. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee jokainen porukka
hirvisäännön mukaisesti . Kuittien on oltava ni in selvät, että
päivämäärät pystytään helposti lukemaan. Kotikoneella
maksetuissa kuiteissa pitää näkyä arkistointitunnus.
Kokous: Muutoksia Päivämääri in:

- H irvi jahti in halukkaiden tulee ilmoittautua porukoiden
johtaj ille 20.8.201 8 mennessä.

- Porukoiden johtaj ien ilmoitettava porukkansa puheenjohtaja
Martti Järviselle 30.8.201 8 mennessä.

- Uudet ja ne metsästäjät jotka eivät vielä tiedä porukoitaan,
ilmoittautuvat puheenjohtaja Martti Järviselle 20.8.201 8
mennessä.

- Johtokunnan ja johtaj ien kokous on 21 .9.201 8 klo 1 8.00
varepirtillä.

H irvenmetsästys aletaan asetuksen mukaisesti .

18. Koemaastoanomusten käsittely
Johtokunta esittää seuraavat koemaastoanomukset ja suositte-
lee, että koetoimintaa ei kokeiden aikana häiritä: Oulun läänin
pelastuskoirayhdistyksen maastojen käyttöanomus H MY:lle per-
jantai-ilta 7.9. ja lauantai 8.9.201 8. Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
anoo koemaastoja seuraavasti : 22.9.201 8, 1 1 .1 1 .201 8 ja 1 5.1 2.201 8.
Rantapohja-alueen H irvikoirayhdistys ry anoo yhtä tai korkein-
taan kahta koemaastoa seuraavasti : 29.9-201 8, 25.1 0.201 8 ja
1 2.1 2.201 8. N outajakoirayhdistys ry anoo maastoja jäljestämis-
kokeita varten 4. - 5.8.201 8.
Kokous: H yväksytti in esityksen mukaisesti .

19. Seuralle kaadettavien hirvien määrä
Johtokunta esittää, että varsinainen määrä päätettäisi in hirviko-
kouksessa. Asia käsiteltäisi in lopullisesti 24.9.201 8 klo 1 8.00

hirviporukoiden johtaj ien ja johtokunnan yhteisessä palaverissa.
Kokous: Asia käsitellään 21 .9.1 8 ja 24.9.1 8 pidettävissä kokouksissa.

20. Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää asetuksen mukaista aloitusta.
Kokous: H yväksytti in esitys. Johtokunta antaa päätöksen
jaettavien hirvien määrästä/ porukka elokuun alkupuolella.

21 . Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti .
Kokous: H yväksytti in esitys.

22. Kauriin metsästys
Asetuksen mukaisesti .
Kokous: H yväsytti in esitys. Saaliski intiöt kohdan 1 5 mukaisesti .

23. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää.
H irvikoirien koulutusta saa suorittaa hirvi jahdin aikana vain
yhdistyksen puheenjohtajan luvalla asianmukaisesti oransseihin
varusteisi in pukeutuneena. Lisäksi esitetään, että hirvikoirien
koulutus lopetetaan vi ikkoa ennen hirvi jahdin alkua.
Kokous : H yväksytti in esitys.

24. Muut esille tulevat asiat
Pei jaisten ajankohta: 1 8.1 1 . ja 25.1 1 .
Kokous : Varaus tehtävä ri ittävän aikaisin.

25. Kokouksen päättäminen

Kesäkokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja:
Jukka Vänttilä 040-5590892 jukka.vanttila[ät] gmail.com
Sihteeri:
Juho Kaarivaara 044-53541 1 0 juho.kaarivaara[ät] netti .fi
Johtokunta:
Osmo Sipola 0500-5801 40 osmo.sipola[ät] gmail.com
Kari Korpela 045-3264773 kari .heikki[ät] hotmail.com
Aki Kuivala 040-6578554 alikki86[ät] suomi24.fi
Jani H anhela 041 -4581 784 janskapomei[ät] gmail.com
Timo Meriläinen 0400-387093 t6j1 merilainen[ät] gmail.com
H annu Örn 040-58321 73 hannu.orn[ät] mail.suomi.net
Onni Jämsä 0400-298650 onni . jamsa[ät] pp.inet.fi
Anssi Mettovaara 040-51 59662 anssi .mettovaara[ät] gmail.com
Risto Kurkela 0400-388970 risto[ät] pohjoissuomenraudoite.com

Riistanhoitojaosto: Aki Kuivala 040 6578554
Ampumajaosto: Juha Jämsä 0400 93331 6
Vartiojaosto: Pasi Kurkela 040 41 33527
Maanvuokrausjaosto: Jukka Jokitalo 040 5724451
Peijaisjaosto: Risto Kurkela 0400 388970
Majajaosto: Jari Jokitalo 044 2752656
Tiedotusjaosto: Tommi Lindström 040 522421 8

Johtokunta ja jaostot
Naiset.
1 . Pirjo Ojala 40gr
2. Satu Rautio 20gr
3. Leena Soininen Arv.

Miehet
1 . Veikko Kovalainen 1 60gr
2. Kimmo Pentti 1 20gr+suurin kala-palkinto
3. Jani Ojala Arv.

Nuoret
1 . Lasse Ojala 60gr
2. Eino H iltunen Arv.
3. Ti ia Kurkela Arv.

Kala ei ollut syönnillään,mutta keli kuitenkin oli hyvä. N uorten
sarjassa palkinnon saivat kaikki osallistuneet ja aikuisten sarjas-
sa arvotti in ni in, että kolme parasta sai kuitenkin palkinnon.

Pilkkikilpailun tulokset

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
- ti 20.8.1 8 mennessä hirvi jahti in halukkaiden tulee ilmoittautua

ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle.
N e, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat
puheenjohtajalle Martti Järviselle samaan päivään mennessä.

- pe 30.8.1 8 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa
puheenjohtajalle Martti Järviselle.

- ke 21 .8.1 8 H irviporukoiden johtaj ien ja johtokunnan yhteinen
palaveri Vareputaalla klo 1 8.00.

H irvikokouksen ajankohta päätetään edellä mainitussa
kokouksessa.

H irviluvat saati in anomuksen mukaan 45 lupaa.

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

I lmoituksia

Alkaa edellisellä sivulla.
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Paikka: Kynkään kämppä
Aika: 20.7.201 8
Paikalla: 20 seuran jäsentä

1 . Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1 3.03

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valitti in puheenjohtajaksi Jukka Vänttilä ja Juho Kaarivaara

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

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Matti Petäjäkangas ja Tero Timonen

5. Työjärjestys
H yväksytti in esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6. Metsästysajat ja saaliskiintiöt:
Johtokunta esittää kesäkokouksille seuraavat metsästysajat ja
ki intiöt:

- jänis ja rusakko, ei ki intiötä.
- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei ki intiötä.
- hanhi , Pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei ki intiötä.
- metsäkanalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ki intiö 1 kpl /

teeri tai metso kausi / metsästäjä. Koppelo rauhoitettu. Pyyn
metsästys vapaasti . Jätetään johtokunnalle mahdollisuus
rauhoittaa pyynti mikäli ri istakolmiolaskennat antavat
aihetta.

- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin

metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi , näätä ja mäyrä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun

ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo
si irtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.

- kauris, Pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista ki intiötä,
seurakohtainen ki intiö 1 0kpl. Kaurisjahti in mennessä on
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä
aluetta voi käyttää kauri in pyynti in. Ruokintapaikan
läheisyydessä metsästys kielletty.

- hylje Ki intiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saali in saatua
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa ri istanhoitokeskukseen.

Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä
mainitut metsästysajat ja ki intiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa ki intiöitä mikäli
ri istakolmiolaskennat antavat si ihen aihetta.
Kauri in saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.
Keskustelti in kanalintutilanteesta. Kokouksessa esitetti in, että
rauhoitettaisi in kanalinnut kokonaan, äänestetti in täysrauhoi-
tuksen ja rauhoituksen välillä. Johtokunnan esityksen puolesta
oli 1 4, rauhoituksen kannalla 3, joten hyväksytti in johtokunnan esitys.
H yväksytti in johtokunnan esitys muutoin yksimielisesti .H irven
metsästys
Anotti in 45 pyyntilupaa Jokivarren metsästysseuralle. Lupia
myönnetti in anotusti .
Johtokunta esittää hirvenmetsästystä aloitettavaksi lauantaina
1 5.9 ”peltopyynnillä”. Muu pyynti aloitetaan 1 3.1 0.
Johtokunta pyytää kesäkokoukselta valtuutusta hirvi jahdin
käytännönjärjestelyjen si irtämisestä hirvikokoukseen.
H irvi jahti in ilmoittautuminen elokuun loppuun mennessä
porukoiden johtaj ille. Uudet jäsenet Jukka Vänttilälle.
H irvipalaveri pidetään 1 .9.201 8. Johtajat klo 1 0 ja muut klo 1 1 .
Seuran mestaruusammunnat klo 1 2.00
Käsitelti in hirvenmetsästysasia ja myönnetti in hirvikokoukselle
valtuudet järjestellä hirvenmetsästys.

7 . Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2017- 2018:
Onkamonjärvi : kaikki metsästys kielletty.
Kurkelansaari : pienri istan metsästys kielletty.
Ki iminki joen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjois-
ranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja
H MY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirven-
metsästystä sekä pienpetojen ja turkisri istan loukkupyyntiä.
H anhisaari : Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuun
ottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikan-
kaantien alueella rauhoitetaan pienri istan metsästykseltä kaikki
peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäviksi rauhoitus-
alueet metsästyskaudelle 201 8-201 9 edellisvuoden malli in.
H yväksytti in johtokunnan esitys rauhoitusalueista edellisvuoden
malli in.

8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää kesäkokoukselle, että jatketaan edellis-
vuosien malli in ni in, että vierasluvan voi maksaa suoraan seuran
tili lle. 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. Vieras käyttää isännän
ki intiötä.
H innaksi esitetään 1 0 euroa per päivälupa ja 8 kpl vierasta voi
seuran jäsen käyttää per kausi .
H yväksytti in johtokunnan esitys.

9. Maastoanomukset
Kellon metsästysseura Ry:n kenneljaos hakee kahta koemaastoa
Mettonen ja Li ipas suomen ajokoirien kennelpi irin oulun alueen
karsintakokeeseen lauantaina 29.9.201 8.
Veli-Pekka Kummala anoo koirankoulutuslupaa pienpetopyynti in
tulevalle kaudelle.
Risto Ervasti anoo jäniksen ajatuslupaa tulevalle kaudelle.
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys anoo maastoja hirven-
haukkukokeisi in 29.9, 25.1 0 ja 1 2.1 2.201 8.
Johtokunta esittää myönnettäväksi koirankoulutusluvat ja
koemaastoalueet kaikki in anomuksi in sillä edellytyksellä, että
koirakokeet ja koirankoulutus eivät saa estää seuran jäsenten
metsästystä samanaikaisesti .
Myönnetti in esityksen mukaan.

10. Muut esille tulevat asiat
Keskustelti in metsästysalueista.

1 1 . Kokouksen päättäminen

Kesäkokouksen pöytäkirja

Yleinen:
1 . Aki Kuivala 86 pistettä

YLi 60v
1 .Osmo Sipola 1 08 pistettä
2.Aaro Annala 1 07 pistettä
3.Aimo Kärkkäinen 1 07 pistettä
4.Pekka N ehvonen 84 pistettä
5.Veikko Kovalainen 47 pistettä

Riistapolkukilpailun tulokset

Hirvijahti aloitetaan 15.9.2018 peltopyynnillä

Mestaruusammunnat
Seuran mestaruusammunnat Varepirtillä Lauantaina 1 .9.201 8 klo
1 2.00.

Hirvikokous ja ammunnat 1 .9.2018
Johtajat klo 1 0.00 ja jäsenet klo 1 1 .00.

Jokivarren metsästysseuran vuosikokous
25.1 .201 8 klo 1 9.00 Jokelan koululla
TOI VOTAAN RUN SASTA OSAN OTTOA, TERVETULOA!

Vierasluvat
Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan Jokivarren
metsästysseuraan kuuluvan jäsenen mukana. Vieraski intiö on
sama kuin seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän ki intiötä.
Pikkulohkoon ja yhteisalueille ei myönnetä vieraslupia.

Vierasluvan voi maksaa suoraan seuran tili lle. 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: Fi7357401 340001 454

H inta 1 0 euroa per päivälupa
(8 kpl vierasta voi seuran jäsen käyttää per kausi).

Seuraa tiedotuksia ja lue lisää toiminnasta JMS nettisivuilta ja
Facebookista. http://jokivarrenmetsastysseura.blogspot.fi

I lmoitukset

J
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S
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Aika; 1 9.07.201 8 klo:1 8.00
Paikka; Kalimen maja
Läsnä; Paikalla 43 jäsentä, li ite

§ 1 . KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen ja toivotti läsnä-
oli jat tervetulleiksi kesäkokoukseen.

§ 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄ-
KIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA.
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Matti Roivaisen, sihteeriksi Pertti
Similän, pöytäkirjan tarkastaj iksi Esko Mäkelän ja Raimo Tammi
jotka toimivat myös ääntenlaski joina.

§ 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todetti in lailliseksi ja päätösvaltaseksi , i lmoitus Ranta-
pohja lehdessä 5.7.201 8.

§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
H yväksytti in kokouksen esityslista.

§ 5. PUHEEN JOHTAJAN KATSAUS
Puheenjohtaja Matti Roivainen alusti kokousta katsauksilla JMS,
H MY ja KI I MI N GI N Erä välisi in H irvialueneuvotteluihin, Kalimen
majanmurtoihin ja uusien muodostettavien luonnonsuojelualui-
den säädösvalmistelutyöhön.
Hirvialueet-ja luvat;
JMS / KMS väliset alueraja- ja yhteislupaneuvottelut olivat erit-
täin haasteelliset ja eivät johtaneet molempia osapuolia hyväk-
syttävään sopimukseen. Sopimusneuvotteluissa KMS ehdotti
sopimuspohjaksi vuoden 2009 sopimusluonnosta.
KMS/ H MY/ Kiimingin Erän ja muiden seurojen aluerajaneuvot-
telut on sujuneet jouhevasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä.

K

M

S

Syksy lähestyy ja samalla jahtikausi käynnistyy. Kesäkokous
käsitteli metsästysjärjestelyihin kuuluvat asiat ja ne voi lukea
pöytäkirjasta. Kesä on ollut erittäin helteinen ja kuiva. Siksi
metsästäj ien on oltava erityisen tarkkana nuotioiden kanssa. Jos
metsäpalovaroitus on voimassa, ni in nuotioita ei saa ollenkaan
sytyttää.

Kevään aikana on ollut paljon erilaisia neuvotteluja ja muita
aktiviteetteja. Voisi todeta, että osallistuj ia kaivataan erilaisi in
tapahtumiin, kuten esimerkiksi perinteiseen kevään ri istapolku-
kilpailuun. Myös ri istakolmiolaskentoihin tarvitaan osallistuj ia,
että voidaan saada laskennat suoritettua. N euvotteluista
voitaisi in mainita eri alueneuvottelut. KMS:n kanssa neuvotelti in
mm. hirvenmetsästysalueista, mutta tulokseen ei vielä päästy.
Tämän syksin oslalta JMS oli valmis hyväksymään ns. 2009
sopimuksen, mutta jostain syystä KMS ei hyväksynyt
yhteistyössä pohjustettua tulosta. Jatketaan neuvotteluja vielä,
että hirvi jahdin osalta voitaisi in sopia selkeät linjaukset ja jahdin
turvallisuus voitaisi in taata. Yhteismetsän sopimushan laajentaa
JMS:n hirvialueen ns. rautalinjaan saakka ja koko yhteismetsän
alue on Kellon aluetta lukuunottamatta yhteinen pienri istan
pyynnissä JMS:n ja H MY:n kesken. Lisäksi sovitti in hyvässä
yhteisymmärryksessä Jakkukylän eräukkojen kanssa Liesjärven
osalta hirvialue järkeväksi ja pienri istan osalle ni in, että
Liesjärven alue on molemmille yhteinen.

Aktiviteetteja si is ri ittää koko vuoden osalle. N yt syksyn tullessa
painottuu kuitenkin metsästys ja si ihen li ittyvät toiminnot.
Muistetaan kunnioittaa maanomistaj ien omaisuutta ja ollaan
roskaamatta luontoa. Erityisesti kerätään hylsyt pois ni iltä
alueilta, joilta tehdään rehua tuotantoeläimille!

Jukka

Puheenjohtajan sana

Jokainen seura pyytää omilla lupa alueillaan ja näin ollen
yhteisiä pyyntialueita ei ole.
Jokainen seura sai anomansa pyyntiluvat KMS 60 lupaa, H MY 45
lupaa ja JMS 45 lupaa.
Kalimen majanmurrot;
KMS:n Kalimen majalle on tehty kaksi murtoa ensimmäinen ke.
1 8.04.201 8 yöllä. 0n yritetty murtautua sisälle, si inä kuitenkaan
onnistumatta muuta kuin särkeä ulko-ovi joka uusitti in.
Toinen murto tapahtui ke. 09.05.201 8 yöllä jolloin uusi ovi
murretti in ja päästi in majan sisälle. Majasta anastetti in täytetty
Kanahaukka, muuta vahinkoa ei havaittu oven rikkomisen lisäksi .
Murroista on tehty rikosilmoitukset ja korjausanomukset vakuu-
tusyhtiölle.
Uusien muodostettavien luonnonsuojelualueiden säädösval-
mistelutyö;
KMS:n johtokunnan toimesta on 7.5.201 8 laadittu kannanotto
alueelle suunniteltujen uusien luonnonsuojelualueiden muodos-
tamiseksi valtion omistamille maille. Käytännössä H irvenpyynti
loppuisi kaikilla suunnitelluilla luonnonsuojelualuilla kokonaan,
koska vain alueelle sallittaisi in vain hirven ajopyynti . Samoin
Metsähallituksen omistamilla saarilla H ylkeen pyynti loppuisi
kokonaan.
Kannan ottokirjelmä on toimitettu luonnonsuojelualuetta
valmisteleville virkamiehille ja alueen kansanedustaj ille (M
Vehkaperälle, Antti Kurviselle, M-L Talvitielle, P Orpolle sekä
Ministeri K Ti ilikaiselle).

§ 6. PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET
SEKÄ KIINTIÖT.
Metsästysjärjestelyt kaudella 2018-2019.

- jänis ja rusakko, ei ki intiötä.
- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei ki intiötä.
- hanhi , Pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei ki intiötä.
- metsäkanalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ki intiö 1 kpl /

teeri tai metso kausi / metsästäjä. Koppelo rauhoitettu. Pyyn
metsästys vapaasti . Jätetään johtokunnalle mahdollisuus
rauhoittaa pyynti mikäli ri istakolmiolaskennat antavat
aihetta.

- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin

metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi , näätä ja mäyrä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun

ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo
si irtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.

- kauris, Pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista ki intiötä,
seurakohtainen ki intiö 1 0kpl. Kaurisjahti in mennessä on
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä
aluetta voi käyttää kauri in pyynti in. Ruokintapaikan
läheisyydessä metsästys kielletty.

- hylje Ki intiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saali in saatua
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa ri istanhoitokeskukseen.

Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä
mainitut metsästysajat ja ki intiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa ki intiöitä mikäli
ri istakolmiolaskennat antavat si ihen aihetta.
Kauri in saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.

Saaliskiintiöt kaudelle 2018-2019

Soran levitystä kämpän edustalle Kuva:Juho Kaarivaara

Kesäkokouksen pöytäkirja

Onkamonjärvi : kaikki metsästys kielletty.

Kurkelansaari : pienri istan metsästys kielletty.

Ki iminki joen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjois-
ranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja
H MY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuunottamatta hirven-
metsästystä sekä pienpetojen ja turkisri istan loukkupyyntiä.

H anhisaari : kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä
lukuunottamatta.

Kaikki laidunalueet: kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikan-
kaantien alueella rauhoitetaan pienri istan metsästykseltä kaikki
peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.

Rauhoitusalueet 2018- 2019

J
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Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Kesäkokouksen pöytäkirja K
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1 . Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti , ei
ki intiöitä.
2. Sepelkyyhky; Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti
3. Metsäkanalinnut; Teeren, metson ja pyyn metsästyksessä
ki intiö on 2kpl/kausi/metsästäjä. Toinen linnuista voi olla metso.
Teeri rauhoitettu kokonaan H aukiputaantien länsipuolella. Ei
koske kuitenkaan saaria. Koppelo ja Riekko rauhoitettu.
4. Peltolinnut; Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukai-
sesti . Peltopyyn metsästys on kielletty.
5. Jänis; Metsästysaika asetuksen mukaisesti . Metsäjänistä saa
pyytää 5kpl/kausi/metsästäjä,1 kpl/päivä/metsästäjä, 2kpl/
päivä/seurue. Rusakko ei kuulu ki intiöön. Rauhoitusalue kaudelle
201 8—201 9 on Kotilohkon hirvialue 2. Alue on merkitty KMS
kotisivuille.
6. Kettu, supi, näätä; Metsästys asetuksen mukaisesti . Jalkana-
rupyynti sallittu 01 .01 .201 9 alkaen. Ketun ajokoirametsäs-
tyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo si irtyy
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 kaikilla seuran alueella rauhoitus-
alueet mukaan lukien.
8. Ilvekselle haetaan 2 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
9. Hylkeenpyynti; Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja
alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti . KMS:n jäsen voi
ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
10. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; Pienoiskiväärin ja met-
sästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-
alueella ja kotilohkoissa poissuljettuna ketun pyynti , jossa
rautatienitäpuolella ja saarissa voi käyttää luotiasetta pyynti-
kojusta alaspäin suuntautuvi in laukauksi in. Rajoitukset eivät
myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä.
I sonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta
rajoittaa etelässä H ietaperäntie, idässä I soniementie 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 sekä Virpiniementien
eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsäs-
tykseltä, pois lukien pienpetopyynti . Raitotien eteläpuolella on
pienri istan metsästys kielletty.

§ 7. VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
11 . Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa
vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( https://kellon
metsastysseura.fi): vesilinnuille 20.08-26.08.201 8 ja 03.-
09.09.201 8 sekä jänikselle ja ketulle 03-09.09.201 8 ja 26.1 1 .-
02.1 2.201 8, luvan hinta 50€/vi ikko ja ki intiöt samat kuin seuran
jäsenillä.
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsäs-
tysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästys-
kaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen,
luvan hinta 1 0€/päivä. Ketulle ei ole ki intiörajoitusta. Metsästys
edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Ri istanhoitoharjoitteli jat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8
kpl metsästyskaudessa, hinta 1 0€/päivä. Ki intiöt ri istan määri in
metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä.
Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys
edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

§ 8. HIRVENMETSÄSTYS
12. Hirvenmetsästys; H irvenmetsästykseen osallistuvien on
toimitettava ti istaihin (21 .08.201 8) mennessä todistukset ammu-
tusta hirvikokeesta, valtion ri istanhoitomaksusta ja seuran jä-
senmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen
suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja met-
sästäjät joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan
päivämäärään mennessä hirvi jaoston vetäjälle ja toimittavat
samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50v
maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäj iä ilmoit-
tautuvat hirvi jaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä.
Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Poru-
koiden johtaj ien palaveri on torstaina (23.08.201 8), johon men-
nessä paperit on tarkastettava johtaj ien toimesta. Valokopiot
kaikkien hirvenmetsästäj ien papereista on tuotava johtaj ien
kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan si itä, että
kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan omari ista. fi palve-
luun annettujen ohjeiden mukaisesti . Kaatoilmoitukset on lähe-

tettävä myös tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua
hirvi jaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja
näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhtei-
sesti sovittavi in tapahtumiin. H irven haukuttaminen harjoitus-
tarkoituksessa on kielletty 01 .1 0-1 2.1 0.201 8 välisenä aikana
kaikilla lohkoilla. Peltopyynti vahtimalla omalla hirvi jaoston
kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01 .09.-1 2.1 0.201 8 välisenä
aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 1 3.1 0.201 8
ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 1 5.01 .201 9.

§ 9. KAURIINMETSÄSTYS
13. Kauriinmetsästys; Kauri inmetsästyksessä kaikki Kellon met-
sästysseuran kaurisporukan jäsenet noudattavat kauri in kan-
nanhoidollisen metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina
ajo-ja kyttäyspyynti . Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen
majan kohdalla pohjois-eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-län-
sisuunnassa noin 1 ,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta ( p. 040-
7787387). Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti . Metsäs-
tykseen osallistumisesta peritään 20€ suuruinen maksu talvi-
ruokintaa varten. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut.
Metsästettävien kauri iden määräksi ehdotetaan 30 yksilöä.
Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (p. 046-81 0
8729) ( ari .maukku[ät] mail.suomi.net ) I lmoittautumisen päivä-
määrä tulee kesän lehteen. Kauri inmetsästyksessä on luotiaseen
käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. Luotiaseella metsästet-
täessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys
tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Sallittu haulikoko on 4,5mm
ja ampumamatka 25m. Jos tilanne vaati i , johtokunta voi
keskeyttää metsästyksen.
Kokouksen kuluessa I smo Mäkelä esitti muutosehdotuksen
johtokunnan esittämään kauri in metsästysesitykseen, että
kaurismaksu 20€ poistetaan koska muillakaan seuroilla ei ole ko.
maksua ja jahti päättyy kun 30 kauri in saaliski intiö toteutuu.
I smo Mäkelä esitystä kannatetti in.
Suoritetussa äänestyksessä;

Johtokunnan esitys sai 30 ääntä
I smo Mäkelän esitys sai 7 ääntä

Päätös; Johtokunnan esitys hyväksytti in

§ 10. KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMISEEN
SEURAN ALUEELLA, AJAT, ALUEET JA HINTA
Kellon Metsäsysseuran ry / kenneljaoston anomus ( li ite 1 )
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry anomus ( li ite 2 )
Oulun Läänin pelastuskoirayhdistyksen anomus ( li ite 3 )
Rantapohja-alueen H irvikoirayhdistyksen anomus ( li ite 4 )
Päätös; Johtokunta ei hyväksynyt Rantapohja-alueen H irvikoira-
yhdistys ry:n anomuksesta 29.9.201 8 olevaa yhdistyksen mesta-
ruuskisan ja rantapohja-ottelun kokeen maastoanomuskohtaa.
Perustelu. osuu samalle alueelle ja aikaan kun KMS.llä on
Jäniksen ajokoe (Oulun pi irin karsintakoe).
Muilta kohdin johtokunta hyväksyi kaikki anotut oheiset maas-
toanomukset.
Päätös; Kokous hyväksyi johtokunnan päätöksen.

§ 11 . MUUT ASIAT
Ei muita asioita
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 1 8.52

7-8.9.2018
Oulun läänin pelastuskoirayhdistys
Kirsi Maansaari
Pelastuskoirakokeet (I soniemen alue)

22.9.2018
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Samppa Kaisto
Kerhonmestaruus

23.9.2018
Kellon Metsästysseura
Tapio Pikkuhookana
Mäyräkoirien ajokoe

29.9.2018
Kellon Metsästysseura
Tapio Pikkuhookana
Jäniksen ajokoe

25.10.2018
Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys
Pasi H öyhtyä
H irvenhaukkukoe

10.1 1 .2018
Kellon Metsästysseura
Tapio Pikkuhookana
Ketun ajokoe

1 1 .1 1 .2018
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Samppa Kaisto
N ovi isikoe

15.12.2018
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
Samppa Kaisto
Kinkkukisa

8.12.2018
Kellon Metsästysseura
Tapio Pikkuhookana
Jäniksen ajokoe

12.12.2018
Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys
Pasi H öyhtyä
H irvenhaukkukoe

Koulutus- ym. luvat kaudelle 201 8– 201 9

Alkaa edellisellä sivulla.
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Petoyhteyshenkilöt
Mikko H alonen 040 9622096
mikko.halonen[ät] asennussuunta.fi

Timo Korkeasalo 045 1 1 02740
timokorkeasalo[ät] gmail.com

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

Kenneljaosto
Seppo H elin 050 5354720
soramaankennel1 998[ät] gmail.com

Kaurisjaosto
Ari Maukku 046 81 08729
ari .maukku[ät] mail.suomi.net

H elteinen kesäkokous pidetti in hyvässä hengessä 43 jäsenen
voimin. Elämme muutosten aikaa. Metsästyslain muutokset
tuntuvat voimakkaimmin hirvenmetsästyksessä. Pyynti alkaa jo
syyskuun alussa kyttäyspyynnillä pelloilta, jatkuen 1 2.1 0. saakka.
Varsinainen hirvi jahti alkaa 1 3.1 0. ja jatkuu vuoden loppuun.
Vuoden 201 9 alusta hirvi jahti jatkuu ilman koiraa kahden vi ikon
ajan.

Kanalintujen ( metso, teeri , pyy, riekko ) osalta metsästysaika on
vielä avoin. Asetuksen muutos tulee vasta 07.09.201 8. Metsäs-
täj ien tulee seurata tarkkaan päätökset Ri istakeskuksen verkko-
sivuilta osoitteesta www.ri ista.fi .

Ympäristöministeriö on aloittanut yhteistyössä Metsähallituksen
kanssa valtion maiden luonnonsuojelu-

alueiden laajentamisen muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla
sekä Perämeren rannikkoalueilla. Suunnitteilla on Sydänmaan
lohkoilla I sokallion alueet sekä kotilohkojen Uikulan ja Kummun-
lampien alueet. N yt aiottaisi in kieltää kaikki metsästys hirven-
ajoa ja pienpetopyyntiä lukuun ottamatta. Tilannehan olisi täysin
mahdoton. H irvenmetsästyksessä ei ole käytössä ajopyynti
nykypäivänä, vaan pyynti tapahtuu koirametsästyksenä sekä
miespassituksella. Tämä kaikki olisi kielletty, kuten metsäkana-
lintujen pyynti ja jänisjahti .

N yt aiotaan kieltää kaikki metsästys kaikissa H aukiputaan ja
Kellon edustan, valtion omistamissa saarissa. H aukiputaan ja
Kellon edustan saaret, luodot ja karikot ovat vesilintujen
pyynnille ja hylkeenpyynnille välttämättömät. Metsähallituksen
omistamat luodot ja karikot ovat mahdollistaneet kenen tahansa
Suomen kansalaisen metsästysmahdollisuuden alueella,
kuulumatta jäsenenä mihinkään metsästysseuraan.

H ylkeenpyynti on haastavaa ja saali in talteen ottamiseksi on
välttämätöntä sallia metsästys luodoilla ja karikoilla. Avomerellä
on mahdotonta pyytää hylkeitä, koska saalis vajoaa syvyyksi in.
Jatkuvasti kasvava hyljekanta tulee olemaan rasite ammatti-
kalastaj ille ja kalastuksen harrastaj ille. Mikäli hylkeenpyynti
luodoilla ja karikoilla loppuu, ni in hylkeiden määrä kasvaa rajusti
ja tilanne on täysin kestämätön.

Kellon metsästysseuran johtokunta on käsitellyt luonnonsuoje-
luasiaa kokouksessaan toukokuun alkupuolella ja on esittänyt,
että nykyisestä esityksestä luonnonsuojelualueiksi luovutaan ja
asia laitetaan uuteen valmisteluun huomattavasti suppeam-
pana. Lisäksi on informoitu hallituksen ministereitä ja alueemme
kansanedustaj ia.

Kellon metsästysseuran majalla on tehty ilkivaltaa kahteen
otteeseen, huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alkupuolella.
Johtokunta on päättänyt antaa 500 euron palkkion sille, jonka
vihjeestä teki jä tai teki jät saataisi in selville. Vihjeet allekir-
joittaneelle.

Matti Roivainen
puheenjohtaja

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

Talvikokous Kalimenmajalla.
ti 24.1 .201 9 klo 1 8.00

Hirvipeijaat
la 1 0.1 1 .201 8 klo 1 4:00-1 8:00
Kellon N uorisoseuralla.

Hirvimetsälle lähtijät
Tarvittavat asiapaperit 21 .8.201 8 mennessä porukanjohtajalle.
H irvi jaosto kokoontuu 23.3.201 8 klo 1 8:00

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

Kaurisjanti 2018
Kauri in pyynti in haluavat ilmoittautukaa Ari Maukulle
p.04681 08729 vi imeistään 1 5.8. mennessä. I lmoittautuessa pitää
olla osallistumismaksu (20€) maksettuna seuran tili lle (FI 45 5740
3040 0046 55). Jälkeenpäin tulleita ilmoituksia ei hyväksytä.
I lmoittautumiset henkilökohtaisesti . Kaurisjahdin aloitus kokous
pidetään kalimen majalla 22.8. klo.1 8:00.

Vieraslupa
maksetaan verkkopankissa seuran tili lle. Tositteeseen tulee
kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laj i(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: FI 45 5740 3040 0046 55

KMS Järjestämät harjoitusammunnat Vareputaalla klo 17:30
H arjoitukseen tulee ilmoittautua klo 1 8:00 mennessä.
Ti istaisin 7.8, 1 4.8, 21 .8 ja 28.8.201 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.

I lmoituksiaK

M

S

Palautusosoite:

H aukiputaan ri istanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi

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

Sihteeri
Pertti Similä 0400 209487
pertti .simila[ät] hotmail.com

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana 050 305581 4
tapio.pikkuhookana49[ät] gmail.com

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

Ampumajaosto
H annu Paso 0400 1 99701
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 1 02740
timokorkeasalo[ät] gmail.com

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

Hirvijaosto
Sami Manninen 040 707841 4
sami.mannninen[ät] saunalahti .fi

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

Johtokunta

Muut yhteystiedot




