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Koulutukset ja tutkinnot ilmoitetaan: 
riista.fi-> metsästys -> tapahtumahaku.

Metsästäjätutkinnot

Puheenjohtaja:
Jukka Vänttilä
040-5590892 jukka.vanttila(ät)gmail.com

Jäsenet:
Joni Jääskeläinen
0400-153759  jaaskelainen.jon(ät)gmail.com

Sami Manninen
040-7078414 sami.manninen(ät)saunalahti.fi

Maukku Ari
046-8108729 amaukku(ät)gmail.com

Mielikäinen Antti
040-5654677 anttimielikainen(ät)hotmail.com

Jouko Ojala
0400-581463 jouko.ojala0(ät)gmail.com

Similä Pertti
0400-209487 pertti.simila(ät)hotmail.com

Sipola Osmo
0500-580140 osmo.sipola(ät)gmail.com

Örn Hannu
040-5832173 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

Hallitus

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeita Vare-
putaan ampumaradalla 2021
Elokuu
2.8, 5.8, 9.8, 12.8 16.8, 19.8, 23.8, 26.8, 30.8
Syyskuu
2.9, 6.9, 9.9, 13.9, 16.9, 20.9, 23.9, 27.9, 30.9
Ammunnat alkaa klo17 ja ilmoittautuminen 18.30 mennessä. 
Maksut pankkikortilla.  

Ampumakokeet

KETTU SUPI NÄÄTÄ MINKKI MÄYRÄ HILLERI
2004 34 5 5 7
2005 18 1 5 4
2006 22 17 6 13
2007 34 19 6 24
2008 31 30 10 21
2009 29 13 8 17
2010 8 15 16 7
2011 10 16 16 17
2012 18 9 14 26
2013 15 6 14 23
2014 34 7 10 16
2015 17 21 5 23 0
2016 23 26 31 20 4
2017 23 7 24 28 0
2018 20 8 18 22 1
2019 41 3 8 28 0
2020 33 6 9 31 3 2

Pienpetopyynti

Jousiammuntakokeet ilmoitetaan riista.fi-sivustolla.

Jousiammuntakokeet

Pienpetokisassa tänä vuonna sarja myös nuorille (alle 18v).

Harrastustodistus
Riistanhoitoyhdistykset myöntävät todistuksia aktiivisesta louk-
ku- tai luolapyynnin harrastamisesta. Todistus vaaditaan haetta-
essa käsiaselupaa loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen. 
Todistuksen antamisesta, on se sitten myönteinen tai kielteinen, 
peritään lainmukainen 27€ maksu.
Ampuma-aseita koskevassa asetuksessa määritellään käsia-
seella tapahtuvan ampumaharrastuksen aktiivisuuden vaati-
mukset. Jos käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin har-
rastamiseen, aktiivinen harrastus osoitetaan riistanhoitoyh-
distyksen todistuksella. Tämän todistuksen antaminen kuuluu 
riistanhoitoyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin.
Todistushakemuksesta voidaan pyytää lausunto esimerkiksi ha-
kijan metsästysseuralta tai muulta vastaavalta taholta, jos se on 
erityisestä syystä tarpeen.
https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/harrastustodistuslomake/
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TOIMINTA-AJATUS:
Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamak-
susta annetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksa-
neiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen 
toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen 
riistakeskus ohjaa ja valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa.
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämi-
sestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtois-
toiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille 
säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtä-
vät määritellään riistahallintolaissa.
A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA 
PAINOPISTEALUEET 
Nykyisten toimintojen turvaaminen ja säästöjen kartuttaminen 
tuleville vuosille. Koulutusta ja valistustoimintaa jatketaan nuo-
rison ja muiden sidosryhmien kanssa. Riistakantojen elinolosuh-
teiden parantaminen vesilintujen, metsäkanalintujen, jänisten ja 
metsäkauriiden osalta. Panostetaan pienpetopyyntiin. Jatketaan 
nykyisten riistanhoitokohteiden hoitoa ja selvitetään mahdollisia 
uusia riistanhoitokohteita. 
B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA
1. HALLINTO
Hallitus kokoontuu ainakin 3 kertaa ja tarvittaessa useammin 
asioiden vaatiessa. 
2. EDUSTUS
Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuu puheenjoh-
taja (varalla varapuheenjohtaja) ja toiminnanohjaaja sekä tilai-
suuden aiheen mukaan erikseen nimettävät henkilöt (esim. val-
vonta, SRVA jne).
3. TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjaaja toimii RHY:n sihteerinä ja rahastonhoitajana. 
Toiminnanohjaaja järjestää RHY:n lakisääteiset tehtävät ja niistä 
tiedottamisen.
4. TOIMISTO
Toimisto sijaitsee toiminnanohjaajan osoitteessa.
5. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkinnot järjestetään paikallisten koulujen tiloissa. 
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä tutkintotilaisuuksia. 
Tutkinnon vastaanottajina toimivat RHY:n hallituksen valitsemat 
ja Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt.
6. METSÄSTÄJÄKURSSIT
Metsästäjäkurssit järjestetään paikallisten koulujen tiloissa. 
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä koulutustilaisuuk-
sia. Kouluttajina toimivat metsästäjätutkinnon vastaanottajat.
7. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidetään Haukiputaan metsästysyhdis-
tyksen ampumaradalla Vareputaalla. Ampumakokeiden järjes-
täminen ostetaan palveluna HMY:ltä. Ampumakokeet aloitetaan 
jo tammikuussa, jolloin valtionmaille hirvenmetsästykseen aiko-
vat saavat suorittaa ampumakokeen. Ampumakoetilaisuuksia 
järjestetään noin 30 kertaa. 
Jousiampumakokeet pidetään Kalimen majalla. Jousiampumako-
keiden järjestäminen ostetaan palveluna KMS:lta. Jousiampuma-
kokeita järjestetään noin 10 kertaa.
Kokeiden vastaanottajina toimivat RHY:n hallituksen valitsemat ja 
Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt.
8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvontaa suoritetaan läpi vuoden. Tehdään yhteistyötä alueen met-
sästysseurojen, poliisin ja merivartioston kanssa. Valvojina toimi-
vat RHY:n hallituksen valitsemat ja Riistakeskuksen hyväksymät 
henkilöt. Hankitaan RHY:lle valvonnassa käytettäviä takkeja.
Suoritetaan valvontaiskuja teemoittain: talvimetsästys, kyyhkyn-
metsästys, vesilintujen metsästys, kanalintujenmetsästys ja 
hirvenmetsästys. Lisäksi tehdään muutamia isompia valvonta-
tapahtumia.
9. KOULUTUS, NEUVONTA 
Osallistutaan Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin. Järjeste-
tään koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Järjestetään koulutus-ta 
hirvenmetsästäjille ennen jahdin alkua. Panostetaan erityisesti 
koulujen ja seurojen nuoriso- ja erätoiminnan kehittämiseen ja 
hankitaan välineistöä opetustoimintaan.
Järjestetään sorsien keinopesärakennus-koulutus sekä mah-
dollisuuksien mukaan kauris-koulutusta.
10. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN 
Jatketaan merenrantojen kunnostustöitä. Pohditaan uusien koh-
teiden perustamista. 
Panostetaan pienpetopyyntiin. Järjestetään nuorille (alle 18 v) 
oma pienpetokilpailu.
Tuetaan riistanhoidon kehittämistä. 
Jatketaan lintujen-, kauriin- ja jäniksen ruokintaa. 

11. RIISTAKANTOJEN HOITO 
Riistalaskennat (riistakolmiot, peltokolmiot, vesilintujen piste-
laskenta) suoritetaan yhteistyössä metsästysseurojen kanssa.
Suurpedoista tehdään ilmoitus tuoreeltaan petoyhdysmiehelle. 
Tulokset kirjataan Tassu-järjestelmään.
Neuvotellaan yhteneväiset metsästysajat ja kiintiöt pienriistan 
metsästykseen. 
Suositellaan taantuneiden riistalajien rauhoittamista osin tai ko-
konaan.
Ei suositella luotiaseen käyttämistä vesialueilla, poikkeuksena 
hylkeen- ja norpan metsästys.
RHY:n alueella hirvikanta on huolestuttavan heikko. RHY suosit-
telee malttia lupia anottaessa.
12. SRVA-TOIMINTA
Pidetään yllä RHY:n SRVA-organisaatiota. Osallistutaan toimin-
nan kehittämiseen ja järjestetään ammuntaharjoituksia. Kirja-
taan tapahtumat oma-riistaan.
13. HIRVIRATA JA MUUT AMPUMARADAT
RHY:llä ei ole ampumarataa. Tehdään yhteistyötä HMY:n kanssa 
Vareputaan ampumaradalla (hirvirata, SRVA-rata). HMY ja KMS 
järjestävät harjoitusammuntoja. Kehitetään jousiammuntamah-
dollisuuksia Kalimella.
14. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Tiedotetaan toiminnasta Riista.fi-sivustolla, Metsästäjälehdessä 
ja Haukiputaalainen metsästäjälehdessä. Pidetään tiiviisti yh-
teyttä paikallisiin seuroihin. Osallistutaan seurojen vuosiko-
kouksiin.
15. MUU TOIMINTA 
Julistetaan joulurauha riistalle (jouluaatoksi ja joulupäiväksi) 
vuorovuosin seurojen kanssa.

Toimintasuunnitelma 2021

VASTAAVAA 2020 2019
Rahat ja pankkisaamiset

Pankkitili 1 16 756,15 14412,03
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 16 756,15 14412,03
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 16 756,15 14412,03

VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 756,15 14412,03

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Ed. tilikausien yli/alijäämä 14412,03 12771,76
Tilikauden yli/alijäämä 2344,12 1640,27

Oma pääoma yhteensä 16 756,15 14412,03
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ennakonpidätys- ja sotuvelat
Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 756,15 14412,03

Varsinainen toiminta 2020 2019
Tulot

Valtionavustus 12 956,00 11 114,00
Metsästäjätutkinto 4 700,00 2 500,00
Metsästäjätutkintoon valm. koulutust. 5 600,00 3 240,00
Ampumakoe 8 420,00 13 790,10
Ampuma-aselain mukaiset harrastustod. 108,00
Muut tulot 100,00 261,00

Tuotot yhteensä 31 776,00 31 013,10
Menot

Hallinto -1 013,30 -2 285,18
 Yhteistoiminta ja huomionosoitukset -50,00
 Toiminnanohjaus -6 813,60 -6 049,65

Toimisto -1 999,33 -1 986,34
Metsästäjätutkinto -1 841,28 -1 707,12
Metsästäjätutkintoon valm. koulutust. -860,18 -1 141,46
Ampumakoe -6 420,60 -10 439,80
Metsästyksenvalvonta -3 242,75 -489,00
Koulutus -1 623,37 -855,45
Riistanhoito -4 670,47 -4 068,83
Muut menot -275,00
Menot yhteensä -28 759,88 -29 072,83

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä 3 016,12 1 940,27
Varainhankinta
Menot
Menot yhteensä -672,00 -300,00
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä -672,00 -300,00
Tilikauden tulos 2 344,12 1 640,27
Tilikauden yli-/alijäämä 2 344,12 1 640,27

Tuloslaskelma 2020

Tase 2020
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Lounas-kahvila Nyymanni 24.6.2021, klo 14:30.
1. Kokouksen avaaminen
RHY:n puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 14:30. 
Palkittiin pienpetopyytäjiä (Pentti Manninen, Vesa Mielikäinen, 
Janne Heinikoski). Muistettiin ansioituneita RHY:n hallituksen 
puheenjohtajia ja hallituksen jäseniä (Martti Järvinen ja Matti 
Roivainen). Riistapäällikkö Harri Hepo-oja käytti Riistakeskuksen 
Oulun alueen puheenvuoron. Riistakeskus palkitsi 
toiminnanohjaaja Tomi Jokivirran Riistakeskuksen kultaisella 
ansiomerkillä.
2. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Vahvistetaan ääniluettelo
Edustajamäärä 3, äänimäärä 3.
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa 
varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden varalle
Valittiin puheenjohtajaksi Matti Roivainen.
5. Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri 
varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle
Valittiin sihteeriksi Ari Maukku.
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Maukku ja Joni Jääskeläinen.
7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin ääntenlaskijoiksi Ari Maukku ja Joni Jääskeläinen.
8. Vahvistetaan kokouksen esityslista
Vahvistettiin kokouksen esityslista.
9. Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esi-
tetään ja hyväksytään toimintakertomus  
Kuultiin toimintakatsaus ja toimintakertomus puheenjohtajan 
esittämänä. Hyväksyttiin toimintakatsaus ja -kertomus. 
10. Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toimin-
nantarkastuskertomus 
Kuultiin riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös toiminnanohjaajan 
esittämänä sekä toiminnantarkastuskertomus puheenjohtajan 
esittämänä.
11.  Vahvistetaan tilinpäätös
Vahvistettiin tilinpäätös.
12.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 
toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille sekä muista toimen-
piteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantar-
kastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja 
muille tilivelvollisille.
13.  Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma
Kuultiin kuluvan vuoden talousarvio toiminnanohjaajan esittä-
mänä ja toimintasuunnitelma puheenjohtajan esittämänä. Vah-
vistettiin kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
14.  Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
15.  Päätetään hallituksen jäsenten määrä
Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8), lisäksi hal-
litukseen kuuluu yksi (1) maanomistajajärjestön edustaja.
16. Todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten erovuoroi-
suusjärjestys ja toimikaudet
Ari Maukku (Mikko Halonen) 2020-2023
Jouko Ojala (Tuomo Kurkela) 2020-2023
Jukka Vänttilä (Aimo Kärkkäinen) 2018-2021
Martti Järvinen (Jouko Turunen) 2018-2021
Sami Manninen (Tapio Pikkuhookana) 2018-2021
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko) 2019-2022
Osmo Sipola (Onni Jämsä) 2019-2022
17.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 
sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen
Hallituksen puheenjohtaja Matti Roivainen (Reijo Arvola), 
toimikausi 2018-2021. Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Jukka 
Vänttilä (Osmo Sipola) 2021-2024.
18.  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet
Valittiin erovuoroisten Martti Järvinen tilalle Antti Mielikäinen 
(Vesa Vilppola) 2021-2024, Sami Mannien tilalle Sami Manninen 
(Hannu Paso) 2021-2024 ja Matti Roivaisen tilalle Pertti Similä 
(Timo Korkeasalo) 2021-2024.jestöjä edustava hallituksen jäsen: 
Hannu Örn (Juha Sipola) 2018-2021.
19. Valitaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava 
hallituksen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen 
Maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen: Hannu Örn 
(Juha Sipola) 2018-2021. Valittiin Hannu Örn (Juha Sipola) 2021-
2024.

20.  Valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- 
ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen 
määräämä tilintarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi Jaakko Myllylä (Arto Rautio)
21. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varae-
dustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen (sekä tar-
vittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakun-
nallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen)
Järjestetään tarvittaessa uusi kokous kyseistä valintaa varten.
22. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyk-
sen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät 
ja kokouksen esityslistalle otetut asiat;
Ei esityksiä.
23. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslis-
talle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuulu-
vat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
Ei esityksiä.
24. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riista-
keskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä asioista;
RHY:lle tehtävät aloitteet: ei aloitteita.
Aluekokoukselle tehtävät aloitteet:  ei aloitteita
25. Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä.
Ei esityksiä.
26. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:12.

Vuosikokous

R
H
Y

Toimintakertomus 2020
Riistanhoitoyhdistyksen alue on Oulun kaupungin Haukiputaan ja 
Kellon suuralueet.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueen maapinta-ala on 45716 
hehtaaria.
Riistanhoitoyhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 on 1595 henkilöä.
HALLINTO
Hallitus nimi (henkilökohtainen varajäsen) toimikausi
Puheenjohtaja: Matti Roivainen (Reijo Arvola) 2018-2021
Varapuheenjohtaja: Martti Järvinen 2018-2021
Jäsenet: Ari Maukku (Mikko Halonen) 2020-2023
Jouko Ojala (Tuomo Kurkela) 2020-2023
Jukka Vänttilä (Aimo Kärkkäinen) 2018-2021
Martti Järvinen (Jouko Turunen) 2018-2021
Sami Manninen (Tapio Pikkuhookana) 2018-2021
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko) 2019-2022
Osmo Sipola (Onni Jämsä) 2019-2022
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Hannu Örn(Juha Sipola) 2018-2021
Metsähallituksen määräämä jäsen (ML 8 §:n alueella)
Toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta
Rahastonhoitaja Tomi Jokivirta
Toiminnantarkastajat  Jaakko Myllylä (Arto Hakala)
Hallituksella oli 3 kokousta, riistanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli
 Ei edustajaa
Suomen riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelu-
tilaisuuksissa riistanhoitoyhdistystä edustivat: 
Tomi Jokivirta, Joni Jääskeläinen, Pertti Similä, Jukka Vänttilä
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämi-
sestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtois-
toiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille 
säädetyt julkiset hallintotehtävät.
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Riistanhoitoyhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia 6 kpl. 
Metsästäjätutkinnon suoritusyrityksiä yhteensä 235 kpl. Hyväk-
syttyjä 174 kpl.
Riistanhoitoyhdistyksellä on 14 Suomen riistakeskuksen nimit-
tämää metsästäjätutkinnon vastaanottajaa.
2. Ampumakoe
Ampumakokeiden järjestäminen ostettiin palveluna HMY:ltä. 
Ampumakoetilaisuudet pidettiin Haukiputaan metsästysyhdis-
tyksen ampumaradalla Vareputaalla. Ampumakokeet aloitettiin jo 
tammikuussa, jolloin valtionmaille hirvenmetsästykseen aikovat 
saivat suorittaa ampumakokeen. 
Ampumakokeiden järjestäminen ostettiin palveluna KMS:lta. 
Jousiammuntakokeet järjestettiin Kalimen majalla.
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Riistanhoitoyhdistys järjesti 25 kpl rihlatun luotiaseen ampu-
makoetilaisuuksia. Suoritusyrityksiä yhteensä 420 kpl. Hyväk-
syttyjä suorituksia 383 kpl.
Riistanhoitoyhdistys järjesti jousikokeita 2 kpl. Suoritusyrityksiä 
yhteensä 0 kpl. Hyväksyttyjä suorituksia 0 kpl.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin 
osallistuminen
Riistanhoitoyhdistys osallistui 1 riistavahinkojen maastotarkas-
tukseen, joista 1 kpl koski hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja ja 0 
kpl suurpetovahinkoja.
Riistanhoitoyhdistyksellä on 3 Suomen riistakeskuksen nimittä-
mää RHY:n edustajaa riistavahinkojen maastokatselmuksissa.
4. Metsästyksen valvonta
Valvonta suoritettiin ja yhteistyötä suoritettiin poliisin ja meri-
vartiolaitoksen kanssa. Vesi- ja maalinnustuksen aloituksessa 
valvontaa tehostettiin. Lisäksi valvottiin erityisesti hirvenpyyntiä 
ja talvimetsästystä. Hankittiin välineistöä valvonnan edistämi-
seksi. Pidettiin metsästäjätutkinnon vastaanottajille koulutus 
(osall.9hlö).
Riistanhoitoyhdistys osallistui 41 metsästyksenvalvontatapah-
tumaan. Tavattiin 134 metsästäjää ja annettiin 0 näyttömääräystä. 
Riistanhoitoyhdistyksellä on 23 Suomen riistakeskuksen nimit-
tämää metsästyksenvalvojaa.
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
Annettiin lausunnot ja kommentit hoitosuunnitelmiin niiden val-
misteluvaiheessa. Verotussuunnittelua tehtiin seurojen yhteis-
työllä. Riistatietoa hankittiin laskennoilla.
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän 
metsästyksen edistäminen (annetut lausunnot, suositukset, 
ohjeet)

- Alueen hirvilupien määrää vähennettiin
- Neuvoteltiin alueen seurojen kanssa kestävän verotuksen mu-

kaiset kiintiöt pienriistalle sekä kauriille
- Suositeltiin koppelon, riekon ja peltopyyn rauhoittamista
- Hirvenmetsästyksen lupa-osakkaille pidettiin tiedotustilaisuus
- Hirvenmetsästyksen johtajille pidettiin tiedotustilaisuus
- Suositeltiin ettei luotiasetta käytetä merialueella linnustuk-

sessa
- Alueen länsiosissa metsästystä rajoitettiin tihentyvän asu-

tuksen vuoksi
3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimai-
suuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten 
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen

- elinympäristöjen hoito
- jatkettiin Halosenlahden perkuutöitä
- jaettiin avustuksia riistanhoitotyöhön
- tehtiin monipuolista riistan ruokintaa ja rakennettiin 

ruokinta-automaatteja
- hirvieläinkantojen seuranta

- toimitettiin Aluekeskukselle hirven pyynnin välitarkastelu
- tehtiin kaatoilmoitukset sähköisesti oma-riistaan
- osallistuttiin hirvitalousalueen kokoukseen
- toimitettiin Eviralle näytteitä hirven näivetystautiin liittyen

- pienriistalaskennat (riistakolmiot, vesilintujen pistelaskennat jne.)
- suoritettiin riistakolmio- ja vesilintujen pistelaskennat
- Laskettu riistakolmioita 6 kpl.
- Laskettu vesilintujen laskentapisteitä 8 kpl.
- perustettiin uusia vesilintujen laskentapisteitä
- seurattiin jänis- ja rusakkokannan tilaa

- suurpetokantojen seuranta (rhy:n petoyhdysmiehet)
- suurpetohavainnot tehtiin petoyhdysmiehille
- kirjattiin havainnot Tassu-järjestelmään
- Riistanhoitoyhdistyksellä on 14 nimettyä petoyhdyshenkilöä.

- muuta riistakantojen seurannasta
- pienpetokantojen tilaa seurattiin mm. pienpetopyynnin 

tuloksen seurannalla
- hankittiin loukkuja
- seurattiin kasvavaa norppa- ja hyljekantaa
- kartoitettiin alueen majavakanta
- osallistuttiin jänistä koskevan väitöskirjan aineiston hankintaan

- vahinkojen estotoimenpiteet
- riistan ruokinnalla pyrittiin estämään tuhoja tuhoherkillä 

alueilla
4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien 
asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen 
sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä

- metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit
- Riistanhoitoyhdistyksellä on 11 metsästäjätutkintoon 

valmentavan koulutuksen kouluttajaa.
- Metsästäjätutkintokoulutukset: tapahtumia 3, osallistujia 140

- koulutustilaisuudet, kurssit

- järjestettiin tiedotustilaisuus hirvenmetsästyksen 
lupaosakkaille

- järjestettiin tiedotustilaisuudet (3kpl) hirvenmetsästyksen 
johtajille

 - nuorisotyö
- avustettiin Haukiputaan koulun seikkailu- ja eräkasvatusta

 -tiedotteet
- osallistuttiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden 

toimitukseen
- ilmoitettiin Riista.fi-sivustolla RHY:n järjestämiä tapahtumia

- annetut haastattelut
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön 
tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen
SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA

- Jokaiseen seuraan (3) on nimetty yhdyshenkilöt, yhteensä 
toiminnassa 32 henkilöä.

- Järjestettiin SRVA-henkilöille ampuma- ja koiraharjoituksia. 
- SRVA-tapahtumia 13, tehdyt työtunnit 28, osallistuneet 

henkilöt 26.
- SRVA-tapahtumia:

- onnettomuudet 11 kpl
- karkotukset 1 kpl
- sairas eläin / haavoittunut 1 kpl

AMPUMARATA
 -RHY.llä ei ole omaa ampumarataa. Ampumatoiminta keskittyy 

Vareputaan ampumaradalle. Jousiammunta keskittyy Kalimen 
majalle. Toimintaa pyritään kehittämään RHY:n ja alueen 
seurojen välillä.

ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
- myönnetyt ansiomerkit (pronssinen): -
- esitetyt ansiomerkit: -
- muut huomionosoitukset: -

SIDOSRYHMÄTOIMINTA
 -yhteistyö sidosryhmätahojen kanssa

- valvontaa suunniteltu ja suoritettu poliisin ja merivartion 
kanssa yhteistyössä

- osallistuminen toimikuntiin
MUU TOIMINTA

- esitykset: 
- aloitteet: -
- rhy:n omat kilpailut (ampumakilpailut, pienpetokilpailut jne.)

- perinteistä pienpetopyyntiä (arvotaan palkintoja) jatkettiin
- järjestettiin riistanhoitokilpailu

- muu
- osallistuttiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden 

toimitukseen
- osallistuttiin alueen seurojen yhteispalaveriin 

(Riistakantatapahtuma)

Riistanhoidon tukeminen
RHY avustaa uusia riistanhoitohankkeita Haukiputaan RHY:n 
alueella. Avustusta voi anoa Haukiputaan RHY:en kuuluva henkilö 
vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo olemassa 
olevalla riistanhoidollisella toimenpiteellä. Avustus on 500-
1000€ rahaa hankkeen tukemista varten. Avustussumma 
muotoutuu lopullisesti hankkeen suuruuden ja toteutustavan 
mukaan. Avustus voidaan jakaa myös useamman osallistujan 
kesken. Avustettavasta hankkeesta on laadittava loppuraportti 
hallitukselle. Hakemukset on palautettava sähköpostilla tai 
kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun mennessä. RHY:n 
hallitus valitsee avustettavat hankkeet kokouksessaan.
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Ampumajaosto: Vetäjä: Haapala Heikki
Haapala Heikki Kauppila Esa Rautio Tapio
Jääskeläinen Joni Haapala Jouko Kauppila Veikko
Romsi Jussi Korvala Raimo Haapala Mauno
Kauppinen Antti Kärkkäinen Aimo Jarkko Tapio
Halme Kari Kinnunen Hannu Nehvonen Pekka
Tapanainen Jukka Huovinen Arto Mielikäinen Antti
Turunen Jouko Simppula Kari Vilppola Vesa
Rautio Arto Kauppi Tapio Nikkinen Ville
Riupula Juho

Maanvuokrajaosto: Vetäjä: Ojala Jouko
Haapala: Jääskeläinen& Mielikäinen
Ojala: Ojala Jouko &Martti Järvinen 
Katiska: Taivaloja Pasi & Heikki Katiska
Holma: Simppula Erkka & Vilppola Vesa & Holma Tuomo
Finnig: Finnig Veikko, Holma Markku
Kauppila: Kauppila Pekka & Väisänen Jukka
Kukkonen: Kärkkäinen & Juusola
Nikula: Kaisa Nikula 
Rautio: Rautio Arto
Siipola: Janne Greus & Reijo Siipola
Juusola: Janne Juusola
Kiviahde: Pasi Haapakangas & Kyllönen Sylvi

Riistanhoitojaosto: Vetäjä:Rautio Arto, 0407412061
(varalla Haapalahti Tommi 050 3035234)

Finnig Matti Niemelin Heikki Rautio Tapio
Haarala Tommi Kinnunen Hannu Samuli Hölttä 
Timisjärvi Tuomas Korpi Jaakko Niska Lauri

Jaostot

H
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Puheenjohtaja    Joni Jääskeläinen 040 0153 759
   jaaskelainen.jon(ät)gmail.com

Varapuheenjohtaja    Jouko Ojala 040 0581 463

Sihteeri    hmysihteeri(ät)gmail.com 044 3456 770
   

Jäsenet    Pekka Katiska 040 5104 321
   Esa Kauppila 040 0159 216
   Erkka Simppula 040 0925 247
   Antti Mielikäinen 040 5654 677
   Janne Juusola 040 1889 496
   Hannu Kinnunen 045 6016 134
   Heikki Haapala 040 7796 850
   Vesa Vilppola 040 840 1930
   Juho Riepula

Johtokunta
Vuosi 2021 on kovaa vauhtia kääntymässä uuden metsästys-
kauden puolelle. Vuosi on ollut vähintäänkin historiallinen. Nyt 
lukemasi Haukiputaalainen metsästäjälehti ei ilmestynyt 
alkuvuoden aikana, koska emme saaneet pidettyä Koronan vuoksi 
talvikokousta. Onneksi tilanne helpottui kevään aikana ja saimme 
järjestettyä heinäkuussa sekä talvikokouksen että kesäkokouksen 
samana iltana. 
Tähän väliin haluan kiittää pitkäaikaista aktiivia Martti Järvistä 
panoksesta seuran toimintaan. Martti jäi tälle kaudelle pois myös 
johtokunnan toiminnasta, joten tilalle saatiin uusia jäseniä. 
Tämän kehityksen toivoisin jatkuvan myös tulevaisuudessa, että 
johtokunnan jäsenyyteen löytyisi kiinnostusta. Tämä tärkeä 
tehtävä johtokunnassa on todella merkittävää seuran toiminnan 
kannalta. Mutta painotan, että johtokunta ei itsessään kykene 
hoitamaan kaikkia tehtäviä meidän kohtuullisen isossa seurassa. 
Talkoolaisten ja muiden aktiivijäsenten määrässä olen huo-
mannut huolestuttavia merkkejä viime vuosien ajan. Vajaan 700 
henkilön seurasta, kesän 2021 yleisiintalkoisiin osallistui noin 10 
henkilöä! Tällä määrällä seuramme toiminta ei pyöri jatkossa 
vaan joudumme miettimään tähän muita keinoja. Yhtenä keinona 
tulee olemaan jäsenmaksun nostaminen sen verran suureksi, 
että voimme palkata työvoimaa sekä lakisääteisiin sekä muihin 
kunnossapito tehtäviin ja myös seuran talouden kannalta 
merkittäviin ammutustehtäviin. Toivottavasti tähän ei tarvitse 
mennä, vaan voimme edelleen harrastaa edullisesti metsästystä 
sekä ammuntaa radallamme. Etsimmekin aktiivisesti seuran-
toiminnasta kiinnostuneita eri jaostoihin, kuten johtokunta, 
riistanhoito, ammutusjaostot sekä muuta erikoisosaamista, kuten 
majaisäntä (tekniikka). Tekemistä nimittäin riittää ja kun tarpeeksi 
on porukkaa tekemässä yhdessä, ei tekeminen kuormita liikaa 
samoja henkilöitä. 
Tulevan kauden osalta positiivisia merkkejä on nähtävillä metsä-
lintujen osalta. Riistakolmio laskennassa saatiin kohtuullisen 
hyviä tuloksia.
Hirvenpyynnin osalta tulemme pitämään vielä ainakin toisen 
hiljaisemman vuoden, mutta silti lupia anottiin 1hirv/ 1000 ha, 
jotta voimme kohdistaa pyyntiä taimikkoalueille. Mikäli 
maanomistajana havaitset taimikoissasi hirvi ongelmaa, voit olla 
rohkeasti yhteydessä meihin.
Mainitaan vielä pari muuta aktiivista jäsentä Pauli Greus ja Aatto 
Väisänen, jotka täyttivät pyöreitä kuluvana vuonna. Molemmat 
ovat olleet pitkään mukana seuran toiminnassa sekä antaneet 
ison panoksen tekemisillään seuran eteen.
Toivotankin näillä sanoilla mukavaa jahti syksyä.
Puheenjohtaja 
Joni Jääskeläinen 

Puheenjohtajan sana

Tämä norppa vietti talven rannikolla nauttien kalastajien pyydysten antimia. Kuva: Raimo Lotvonen.
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Talvikokous varepirtillä 8.7.2021 KLO 17:30
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 17:41.
Hmy muistaa seuran jäseniä, Aatto Väisänen ja Pauli Greus, 
kumpikin ovat olleet pitkään mukana seuran toiminnassa, ja 
antaneet ison panoksen tekemisillään seuran eteen.
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
esitetään puheenjohtajaksi Joni Jääskeläinen, sihteeri Jukka Tapa-
nainen, pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kauppila ja Veikko Kaup-
pila, ääntenlaskijoiksi esitetään samat.
hyväksytään esitykset. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus;
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi;
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi.
4. Palkitsemiset
pienpetopyytäjien palkitseminen 
Vesa Mielikäinen, Joni Jääskeläinen, Antti Mielikäinen, Haapalahti 
Tommi, Kaan Toni
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toi-
minnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään 
tilin hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
ks. liitteet.
hyväksytään tilinpäätös.         
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 
muille tilivelvollisille;
Talvikokous myöntää vastuuvapauden em. tahoille        
7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Esitetään Joni Jääskeläinen. Hyväksytään esitys.      
8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
erovuoroiset:  Juusola Janne : valmis jatkamaan
Vilppola Vesa : valmis jatkamaan
Simppula Erkka : valmis jatkamaan
Katiska Pekka : valmis jatkamaan
Kinnunen Hannu : valmis jatkamaan
Järvinen Martti : ei aio jatkaa, esitetään Juho Riepula. 
Talvikokous kannattaa Juho Riepulaa Martti Järvisen tilalle, 
erovuoroiset jatkavat koska ei ole muita esityksiä.
9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilö-
kohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
Esitetään toiminnantarkastajiksi Sakari Ojala ja Mikko Kuos-
manen, varamiehiksi Antti Kärkkäinen ja Juha Juusola. 
Talvikokous hyväksyy esitykset.
10. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
Johtokunta esittää, että:
Liittymismaksun suuruus olisi jatkossa 100 euroa. 
Jäsenmaksun suuruus olisi jatkossa 50 euroa vuodessa, mikäli 
talkoovelvoite otetaan käyttöön.
mikäli talkoovelvoitetta ei oteta käyttöön, jäsenmaksun suuruus 
olisi 60 euroa.
Alle 18 vuotiaan jäsenen jäsenmaksu olisi 40 euroa.
esitetään että alle 18v liittymismaksu on 60e. 
on esitetty, että mennään ylläolevan mukaisesti, ja on esitetty, 
että nostetaan jäsenmaksua 5 euroa. 
Talvikokous päättää, että mennään vielä tämä vuosi entisillä 
maksuilla.  
11. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, sekä pää-
tetään toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta;
Johtokunnan esitys vuosikokoukselle toimihenkilöiden kulukor-
vauksiksi:
Puheenjohtaja 500€/vuosi
Sihteeri/rahastonhoitaja 1200€/vuosi
Ampumajaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Riistanhoitojaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Maanvuokrajaoston vetäjä 100e/ vuosi 
Majaisännälle 200€/vuosi, 2 majaisäntää. 
Laduntekijälle 100€/ vuosi
Hirvilupakoordinoija 100€/vuosi
Lihanleikkaajille ja -käsittelijöille 10 € / tunti
Valtionmerkkiammuntojen valvojille 10 € / tunti
Talvikokous hyväksyy esitykset.
12. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta 
toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovel-
voitteet, sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemak-
sun määräämisestä, ja suuruudesta;
Talvikokous vahvistaa toiminta-ja riistanhoitosuunnitelman.
Ei riistanhoitovelvoitemaksua vuodelle 2021.   
13. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamista-
paukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan 
saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;
ei tiedossa olevia tapauksia 

14. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä 
Metsästäjäliiton Oulun piirikokouksiin;
esitetään Edustajaksi Tapio Jarkko. Varamieheksi Joni Jääskeläinen
Talvikokous hyväksyy esitykset. 
15. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten joh-
tokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esit-
tämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
Ei esityksiä
16. Valitaan tarpeelliset jaostot;
ks. liite
17. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
Rhy:n hallituksen erovuorossa Martti Järvinen, tilalle Antti 
Mielikäinen. 
Talvikokous hyväksyy esityksen.          
18. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, 
joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä;
lisää yhteismetsiä ilmeisimmin tulossa. Tilusjärjestelmä tulos-
sa.  Huomioitava maanvuokraustoiminnassa ja kustannuksissa. 
20. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo 18:36

H
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Talvikokouksen pöytäkirja

10.8 kello 05.01 Kyyhkyjahdin aloitus. Kuvassa Nelli Labrado-
rinnoutaja on suorittanut kauden ensimmäisen noudon. Ilman 
osaavaa koiraa tämäkin lintu olisi saattanut jäädä löytymättä.

Kuva: Joni Jääskeläinen.

Kettu Isossaniemessä mökin terassilla. Kuva: Tomi Jokivirta
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HMY:n kesäkokous Varepirtillä  to 8.7.2021 klo 18:40
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo: 18:45
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2.Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Esitetään ja valitaan puheenjohtaksi Joni Jääskeläinen, sihteeri 
Jukka Tapanainen 
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi 
4. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Ojala ja Veikko Kauppila, 
ääntenlaskijoiksi samat henkilöt.
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.)  
Seuran sivuilla löytyy Reviiri-kartta, josta löytyy ajantasaiset 
rajoitusalueet. Omariistaa ei voi käyttää pienriista-alueiden 
rajaukseen, koska ei löydy rajapintaa, pitäisi tehdä manuaalisesti, 
johon ei riitä resurssit. 
Omariistaa käytetään vain hirvialueiden osalta, kunnes Reviiri ja 
Omariista toimii yhteen. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen
8. Vesilinnun metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että vesilinnun metsästysaika on asetuksen 
mukainen
Turvallisuuden vuoksi kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rauta-
tien länsipuolella olevilla vesialueilla vesilinnun metsästyksessä.
Ajantasaiset metsästys- ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelmasta. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen
9. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta 
kiintiöitä.
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
10. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet
Ajantasaiset metsästys- ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-
ohjelmasta. 
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 10.8. 
Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö 
metsästykseen ei olisi luvallista ennen puintia ilman maanomis-
tajan lupaa. 
Kesäkokous esittää että lisätään: Samoin ruokintaan tulee olla 
maanomistajan lupa 
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
11. Pienriistan rauhoitusalueet
Ajantasaiset rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjelman kartasta. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen
12. Jäniksen metsästys ja rauhoitusalueet
Ajantasaiset metsästys-ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-ohjel-
masta.
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen mukai-
sesti. Ajavien koirien kouluttaminen olisi sallittua ko. alueilla 
ilman asetta. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
13. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukaista 
ja ilman rajoituksia.
-kesäkokous hyväksyy esityksen
14. Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä metsästettäisiin asetus-
ten mukaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin samoiksi naapuriseu-
rojen 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. Tur-
vallisuuden vuoksi kielletään kiväärin käyttö rautatien länsipuo-
lella 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.
Ajantasaiset metsästys- ja rauhoitusalueet löytyy Reviiri-
ohjelmasta. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen
15. Saaliskiintiöt

- jänis: asetuksen mukainen, 5kpl/metsästäjä/kausi, Rusakko-ei 
kiintiötä.

- sorsalinnut: asetuksen mukainen, ei kiintiötä.
- kyyhky: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- metsäkanalinnut: Teeri, metso: 3 teertä + 1 metso, yhteensä 4 

metsäkanalintua/metsästäjä/kausi. 
Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu.  Teerelle yhden linnun 

päiväkiintiö. Pyylle ei kiintiötä. 
- ketun ja supin metsästys: asetuksen mukaan, ei kiintiötä 

(huom, supi on nykyään vieraslaji, ei vaadi lupia)
- kauriin metsästys: asetuksen mukaisesti
johtokunta esittää että pyydetään 20 aikaista ja 10 vasaa. 
Kauriin kevätpyynti: 5 aikaista, em. kiintiöstä
kaurisjahtiin ilmoittauduttava elokuun 31. mennessä Mikko 

Kuosmaselle.
porukan vetäjä ylläpitää ja päivittää saalistilannetta 

jahtikauden aikana. (esim. Watsappi-rinki) 
- fasaani: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- Ilves: Yhteispyyntinä HMY-KMS-JMS mikäli järjestetään. 

-kesäkokous hyväksyy esitykset
 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 ( ei jäsenille) johtokunta esittää myytäväksi 
sorsastukseen kausilupia 100€/kausi merenranta-alueille.
Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8.2018 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.
Kyyhkynpyynti, esitetään että otettaisiin sama käytäntö kuin 
sorsanpyynnissä.
Aloituspäivä 10.8. klo: 0:00 , luvanhinta 30€
muulloin päiväluvan hinta 20€
Seuran jäsenellä on oikeus lunastaa vieraslupa (ei jäsen) kolmena 
päivänä kyyhkyn pyyntiin. 
Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava isäntä (seuran 
jäsen) mukana. Luvan voi maksaa verkkopankissa, ja 
arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa tositteeksi
seuran jäsenellä on oikeus käyttää ilman maksua vieraita supin, 
ketun ja minkin pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan 
jäsenelle osallistujien nimet. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
-kesäkokous esittää että vierasluvan hankintaan seuraavaa 
mallia: 
vieraslupa maksetaan nettipankissa, viitteeseen kirjataan 
päivämäärä ja isännän nimi.
maksettu kuitti tulee olla mukana jahdissa Näin ollen vieras-
lupien myyjiä ei enää tarvita erikseen. Seuran sivuilla metsästys-
osiosta löytyy tarkemmat ajantasaiset ohjeet ja tiedot. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen
17. Hirvenpyynti 
- johtokunta esittää 1 porukkaa hirven pyyntiin.   
- ehdotetaan että pyydetään enintään 5 hirveä.
- peijaiset: johtokunta selvittää syksyn aikana eri vaihtoehtoja, 
esim Vareputaalla järjestettävänä tapahtumana (soppatykki 
yms), HUOM; kuitenkin koronatilanne huomioiden. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
18. Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa: 
23.8.2021 mennessä halukkaat ilm. sihteerille SÄHKÖPOSTILLA! 
29.8.2021 Hirvikokous klo 18.00 Varepirtillä. 
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
19. Hirvijahdin aloittaminen
johtokunta esittää että aloitetaan jahti, kun koirapyynti alkaa. 
(2.10.2021)
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
20. Koemaastoanomusten käsittely
ks liitteet.
-kesäkokous hyväksyy esitykset
21. Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti.
-kesäkokous hyväksyy esityksen 
22. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää. 
-kesäkokous hyväksyy esitykset 
23. Muut esille tulevat asiat
-
23. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo: 19:33

Kesäkokouksen pöytäkirja
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Aaton metsästysharrastus alkoi 1940-luvun lopulla, kun hän osti pienoiskiväärin, jolla pyysi pienriistaa. Myöhemmin hän hankki haulikon, 
kunnes innostui hirven pyyntiin, kun Rauma-Repolassa kaverit höynäsivät mukaan. Hirviporukka perustettiin 1956. Porukan johtajaksi 
ryhtyi Martti Kauppi ja jäseniä olivat Ahti Kauppi, Aatto Väisänen, Jorma Aarnipuro ja Paavo Huru. Jorma kuuli vuonna 1956, että Parkkisen 
Urholla on kivääri myynnissä. Oitis ostamaan! Ensimmäisen vuoden Aatto ja Paavo toimivat ajomiehinä, kunnes seuraavana vuonna 
hankkivat kiväärit.
Aatto ja Jorma pyysivät 1960-luvulla kulkukissoja Martinniemessä, koska osuuskaupan hoitaja kannusti heitä, sillä kissat olivat haitaksi 
kaupalle. Nimismies maksoi ”tapporahan” kissan hännän pätkästä. Eräs rouva kuuli asiasta ja sanoi kavereille: ”sitten kun minun kissani 
häntä on nimismiehellä, teidän ”häntä” lyhenee saman verran”. 
1980-luvulla tuli muotiin metsästysseurassa, että hirviporukoille keksittiin nimiä. Oli Nastasalmen Raljauttajat, Pillarisuon Pirauttajat ja 
Papinahon Pamaus. Meidän porukkamme mietti nimeä. Olin kuunnellut muutaman vuoden ukkojen äkinää, joten ehdotin, että meille 
sopisi Ässäkurvin Äkisijät. Meillä oli silloin nuotio- ja kokoontumispaikka Ässäkurvissa Kemin radan varressa. Nimi hyväksyttiin heti. 
Martti Kauppi oli pätevä johtaja 1980-luvulle saakka. Martin jälkeen Ahti Kauppi toimi hirviporukan johtajana pari vuotta. Sitten Aatto 
ryhtyi porukan johtajaksi. 1990:luvulla oli Paavo Huru ja Veikko Kauppila johtajina. Aatto oli uudelleen 1990-luvulla porukan johtajana, 
kunnes vuosituhannen vaihteessa allekirjoittanut alkoi siihen pestiin.  
Aatto on ollut ahne teeren pyytäjä vuosikymmenien ajan. Hän on ollut tuttu näky Karhusuon laidalla 1950-luvulta lähtien. Vieläkin Aatto 
käy silloin tällöin teeriä kyttäämässä. 
Kyllä aika monta hirveä on Aaton ja näiden muiden veteraanien luoteihin menehtynyt. Aatto on varmaankin Haukiputaan 
Metsästysyhdistyksen vanhin aktiivinen metsästäjä. Viimeisimmän hirven hän ampui vuonna 2018 vanhimpana seuran historiassa. 
Paljon onnea 90-vuotiaalle ja hyvää metsästysonnea seuraavalle vuosikymmenelle!
Pekka Kauppila
Valokuva. Kalle Luukelan ja Martti Kaupin porukoiden yhteispyynti vuonna 1957.Lihan jako menossa. Hirven ampui Jorma Aarnipuro. 
Kuvassa vasemmalta: Martti Kauppi, Jaska Rohunen, Heikki Broström, tuntematon, Aatto Väisänen, Kalle Luukela, Väinö Suni, Hilkka 
Isojämsä?, Erkki Simppula, Esko Luukela ja Yrjö Mettovaara.  Edessä Jussi Broström.
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Aatto Väisänen 90 vuotta



10 Riistanhoitoyhdistys osallistui Haukiputaan lukion pönttöprojektiin rakentamalla mm. lepakonpönttöjä. Kuva: Tomi Jokivirta

Riistanhoitoyhdistys ja alueen seurat järjestivät sorsan keinopesä - koulutuksia keväällä. Kuvat: Sami Manninen

Riistanhoitoyhdistys ja alueen seurat järjestivät sorsan keinopesä - koulutuksia keväällä. Kuvat: Sami Manninen
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Puheenjohtaja:
Jukka Vänttilä 040-5590892 jukka.vanttila(ät)gmail.com
Sihteeri:
Sami Jokitalo 040-5428751 sami.jokitalo(ät)gmail.com
Johtokunta:
Osmo Sipola 0500-580140 osmo.sipola(ät)gmail.com
Anssi Mettovaara 040-5159662 anssi.mettovaara(ät)gmail.com
Aki Kuivala 040-6578554 alikki86(ät)suomi24.fi
Robert Paavo 040-7625236 rtaavo(ät)gmail.com
Timo Meriläinen 0400-387093 t6j1merilainen(ät)gmail.com
Hannu Örn 040-5832173 hannu.orn(ät)mail.suomi.net
Juha Jämsä 0400-933316 jamsa.juha(ät)gmail.com
Mika Sipola 040-7338595 mika.sipola(ät)gmail.com
Risto Kurkela 0400-388970 risto(ät)pohjoissuomenraudoite.com

Riistanhoitojaosto: Aki Kuivala 040 6578554
Ampumajaosto: Juha Jämsä 0400 933316
Vartiojaosto: Pasi Kurkela 040 4133527
Maanvuokrausjaosto: Jukka Jokitalo 040 5734451
Peijaisjaosto: Risto Kurkela 0400 388970
Majajaosto: Jari Jokitalo 044 2752656
Tiedotusjaosto: Tommi Lindström 040 5224218

Johtokunta ja jaostot Tulo- ja menoarvio
2020 2021

Varsinainen toiminta
3200 Korko ja rahoitustuotot -5,00 0,00

Tuotot yhteensä: -5,00 0,00

Kulut
Poistot ja arvonalennukset

6860 Poisto rakennuksista ja rakenelm. -1470,35 0,00
6870 Poisto koneista ja kalustosta -43,55 0,00
Poistot ja arvonalennukset yhteensä -1513,90 -1444,19

Muut kulut
Toimitilakulut
7200 Maa-aluevuokrat -1390,08 0,00
7410 Vahinkovakuutukset 0,00 0
7420 Kiinteistövero -230,57 0
7470 Maja- ja toimitilat -867,39 0,00
Toimitilakulut yhteensä -2488,04 -2846,35

Atk-laite ja -ohjelmistokulut
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläp. -199,00 -119,00
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä -199,00 -119,00

Markkinointikulut
8070 Lehtijulkaisut ja ilmoitukset -781,50 -633,39
Markkinointikulut yhteensä -781,50 -633,39

Muut hallinnointikulut
8540 Postituskulut -1538,70 0,00
8560 Rahaliikenteen kulut -285,86 0,00
Muut hallinnointikulut yhteensä -1824,56 -1837,74

Muut liikekulut
8760 Muut vähennyskelpoiset kulut -690,54 0,00
Muut liikekulut yhteensä -690,54 -305,00

Muut kulut yhteensä -5983,64 -5741,48

Kulut yhteensä -7497,54 -7185,67

Varsinainen toiminta yhteensä -7497,54 -7185,67
Tuotto- / kulujäämä -7497,54 -7185,67

Varainhankinta
Tuotot

9000 Jäsenmaksutuotot 9705,00 0,00
9001 Liittymismaksut 150,00 0,00
9002 Pienriistapyyntiluvat 1130,00 0,00
9003 Vieraskortit 410,00 0,00
9030 Hirvilupamaksut 0,00 0,00
9040 Peijaistoiminta 2095,50 0,00
9090 Muut tuotot 27,00 0,00

Tuotot yhteensä 13517,50 11855,00
Kulut

9100 Kilpailu ja ammunta -389,80 0,00
9110 Riistanhoito -121,30 0,00
9130 Hirvenmetsästys -570,00 0,00
9140 Peijaistoiminta -1912,87 0,00

Kulut yhteensä -2993,97 -719,80

Varainhankinta yhteensä 10523,53 11135,20
Tuotto- / Kulujäämä 3025,99 3949,53

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot

9240 Korkotuotot 10,00 0,00
Tuotot yhteensä 10,00 0,00
Kulut

9340 Korot lainoista -166,93 0,00
9390 Muut rahoituskulut -30,00 0,00

Kulut yhteensä -196,93 -130,98
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -186,93 -130,98

Tuotto- / Kulujäämä 2839,06 3818,55

Toimintakertomus 2020
Hallinto ja jäsenet:
Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2020:
Jukka Vänttilä pj., Osmo Sipola vpj., Mika Sipola, Aki Kuivala, Anssi 

Mettovaara, Jani Hanhela, Hannu Örn, Onni Jämsä, Risto Kurke-
la, Timo Meriläinen

Sihteeri: Sami Jokitalo
Rahastonhoitaja: Lampila Oy
Toiminnantarkastajat: Erkki Torvela ja Tapio Kurkela
Johtokunta piti 3 kokousta Jokelan koululla sekä muutaman säh-

köpostikokouksen.  
Vuosikokous pidettiin pidettiin Tammikuussa ja kesäkokous Elo-

kuussa. Hirvikokous pidettiin Syyskuun alussa.
Jäsenmäärä oli vuonna 2020 358 henkilöä.
Metsästysaluetta oli hirvieläinten metsästyksessä 6432 ha. 

pienriistalle 8040 ha. 
Metsästysmajana on toiminut Kynkään kämppä. 
Seuran muita jaostoja oli: 
Riistanhoitojaosto, Ampumajaosto, Vartiotoimikunta, Maanvuok-
rausjaosto, Peijaistoimikunta, Majatoimikunta, Tiedotusjaosto
Riistanhoito:          

- Jäsenet ovat omatoimisesti ruokkineet vesilintuja, jäniksiä ja 
tehneet riistapeltoja lähinnä hirville.

- Nuolukiviä on laitettu maastoon maanomistajan luvalla.
- Metsäkauriita on ruokittu maastossa.
- Seuran pienpetoloukut ovat olleet käytettävissä.

Riistalaskennat ja riistakannat:
- Seurattiin riistakantojen kehitystä metsästyksen ja muun 

luonnossa liikkumisen yhteydessä. Riistakolmiolaskennat 
järjestettiin elokuussa.

Metsästys:
- Metsästysrajoituksia on ollut rauhoitusalueina ja kiintiöinä.
- Hirvenmetsästys on suoritettu normaalina 

seuruemetsästyksenä mutta ammuttiin vain seuran käyttöön 
tulevat hirvet. 

- Vieraskortteja on myyty jonkin verran.
- Valvontaa on suoritettu metsästyksen yhteydessä.
- Järjestettiin pienpetokilpailu.

Ampumatoiminta: 
- Järjestettiin Vareputaan ampumaradalla 4 omat harjoitusam-

munnat. Järjestettiin JMS:n mestaruusammunnat Vareputaan 
ampumaradalla. Seuralla on ilmakiväärirata, joka sijoitettu 
Jokelan koululle. Harjoitusammuntoja koululla, ei järjestetty 
koronatilanteen vuoksi.

Kenneltoiminta:
- Osallistuttiin kenneltoimintaan myöntämällä koemaastoja 

seuran alueelta koirakokeisiin.
Koulutus ja neuvonta:

- Pilkkikilpailut järjestettiin Onkamonjärvellä helmikuussa
- Riistapolkukilpailu järjestettiin yhteistyössä RHY:n kanssa 

kesäkokouksen yhteydessä. 
Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:

- Hirvipeijaita ei järjestetty maanomistajille koronatilanteen 
vuoksi.

- Tiedotustoiminta hoidettiin Haukiputaalainen metsästäjä-leh-
den kautta sekä ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä ja nettisivuilla.

- Seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. 
Hälytysryhmän runkona toimivat hirviporukat.

Joulurauhan julistus Riistalle:
- Joulurauhan julistus riistalle tapahtumaa ei järjestetty 

koronatilanteen vuoksi.
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Talvikokouksen pöytäkirja
Paikka: Kynkään kämppä
Aika: 31.07.2021 klo 13.00
Paikalla: 
1. Kokouksen avaus
Seuran varapuheenjohtaja Osmo Sipola avasi kokouksen klo 13.12
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Osmo Sipola ja sihteeriksi 

Sami Jokitalo
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Sumen 

ja Jouko Kurkela
5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.
6. Ilmoitusasiat
Rhy:n puheenvuoroa ei tällä kertaa pidetty.
7. Esitetään ja vahvistetaan seuran toimintakertomus ja 
tilinpäätös
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen ja esitteli tilinpäätök-

sen. Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös.
8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille 
tilivelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jukka Vänttilä.
10. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali
Jatkavia: Anssi Mettovaara, Osmo Sipola, Aki Kuivala, Jani 

Hanhela, Timo Meriläinen
Erovuorossa: Hannu Örn, Onni Jämsä, Mika Sipola, Risto Kurkela, 

Jukka Vänttilä
Jani Hanhela ilmoitti eroavansa johtokunnasta. Kokous esitti Jani 

Hanhelan tilalle Robert Paavoa.
Kokous esitti erovuorossa olevan Onni Jämsän tilalle Juha Jämsää. 

Muita esityksiä
ei tullut joten valittiin Robert Paavo Jani Hanhelan sekä Juha 

Jämsä Onni Jämsän tilalle.
11. Toiminnantarkastajan valinta
Kokous esitti toiminnantarkastajiksi Vesa Jokitaloa sekä Hannu 

Angeriaa, jotka myös valittiin.
12. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen 
kuluvaa toimikautta varten
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman joka vahvistettiin. 

Lisäksi esitettiin, että riistanlaskentaan osallistuvat henkilöt 
palkitaan asiaankuuluvalla palkinnolla. Jätetään johtokunnalle 
päätäntävalta siitä, miten palkitaan.

Hyväksyttiin esitys.
13. Yhdistyksen jäsen-, liittymis- ja metsästysmaksun suuruus
Johtokunta esittää kuluvankauden jäsenmaksun suuruudeksi 

samaa kuin edellisvuonna eli 30€.
Hyväksyttiin esitys.
14. Toimintakauden tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion joka vahvistettiin.
15. Käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset
Johtokunta esittää erotettavaksi seuraavat jäsenet:
Jäsen maksun kahteen kertaan maksamatta jättäneet: Jarkko 

Finni, Pentti Hanhela, Jyrki Hintsala, Konsta Lahtinen, Petteri 
Leinonen

Lisäksi Mikko Erkkilä erosi vapaaehtoisesti.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
16. Toimikuntien puheenjohtajien valinta
Edellisvuonna toimineet:
Riistanhoitojaosto: Kuivala Aki
Ampumajaosto: Jämsä Juha
Vartiojaosto: Kurkela Pasi
Maanvuokrausjaosto: Jokitalo Jukka
Peijaisjaosto: Kurkela Risto
Majajaosto: Jokitalo Jari
Tiedotusjaosto: Lindström Tommi
Valittiin edelliset jatkamaan
17. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten 
johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta 
esittämät ja kokouskutsussa 
mainitut asiat.
Ei tarvetta käsitellä.
18. Uusien jäsenten hyväksyminen. 
Hakemuksen on jättänyt:

-Niklas Jokitalo, Haukipudas. Asunut seuran alueella koko ikänsä.
-Henrik Klasila, Ii. Isällään maita vuokrattuna 5,5ha haarajärvellä.
-Matti Leiviskä. Asuu Onkamolla, vuokrannut maita (Kuusikko eli 

yli 30ha).
-Anu Lipsanen, Oulu. Ei maita vuokrattuna eikä asu seuran 

alueella. Metsästyslupa on myönnetty aikaisemmin
-Jani Päkkilä, Jokikylä.
-Matti Niskakangas, asunut seuran alueella 2007 alkaen.
-Johanna Kytösaho, asunut Onkamolla yli 7v.
-Virpi Honkanen, isällään maita vuokrattuna (Erkki Honkanen).
-Mika Heino, vuokrannut mökkimaat ~2ha siirtolanraitti 191/

haapala 149, hakenut jäsenyyttä nyt kolme kertaa. Jos ei 
jäsenyyttä, anoo riistalupaa joka on myönnetty jo.

-Mika Ekholm Kiiminki. Reino Isojämsän maita vastaan
-Eeva Raappana Haukipudas Heikki Raappanan tilalle seppo 

Isohookanan maita vastaan.
-Antti Lantto, asunut Onkamolla 2015 lähtien.
-Arttu Mehtälä, Oulu. asunut aikaisemmin Jokikylässä 21vuotta. Ei 

maita vuokrattuna.
-Eelia Vänttilä Kiiminki. Isänsä Tero Vänttilä on seuran jäsen. Ei 

maita vuokrattuna.
-Kasper Äman, Haukipudas. Asunut 1993-2010 ja uudestaan 2018 

alkaen uudestaan seuran allueella.
-Toni Juusola, Haukipudas. Asunut seuran alueella syksyltä 2020.
-Veli-Tapani Stefanius, Oulu. Timo Sipolan maita vastaan (Timo 

Sipola kuuluu seuraan).
-Alioravainen Lea Marja.Haukipudas. Asunut seuran alueella 

lähes koko elämänsä. Isänsä Reijo Sipola vuokrannut maitaan 
seuralle.

-Riku Leskelä, Oulu. Anoo jäsenyyttä tai vaihtoehtoisesti 
riistalupaa. Ei maita vuokrattuna.

-Laura Hiltunen Haukipudas oli jättänyt hakemuksen vuonna 
2019, mutta jostakin syystä tämä hakemus ei ollut saapunut 
silloiseen vuosikokoukseen. On asunut nyt 3vuotta seuran 
alueella.

-Kivari Timo, asunut seuran alueella 21.5.2018 alkaen (Yli 3vuotta)
-Kiril Kangas, Haukipudas, puolisonsa Sirpa Savilaakson maita 

(20 Ha) vastaan.
Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle seuraavaa: Hyväksytään 

kaikki maanomistajajäsenet sekä muut seuran jäseneksi pääsyn 
ehdot täyttävät seuran alueella yli kolme vuotta asuneet anojat 
jotka mahtuvat jäsenkiintiön (370) puitteissa jäseniksi. Anu 
Lipsanen, Mika Heino, Arttu Mehtälä ,Eelia Vänttilä, Toni Juusola 
ja Riku Leskelä eivät asu seuran alueella ja vuokrattuja maita ei 
ole riittävästi joten heitä ei hyväksytä jäseneksi. Kaikki muut 
jäsenyyden hakijat täyttävät kyseiset ehdot. Seuran 
jäsenmääräksi tulee näin 368 jäsentä.

Hyväksytään maaomistuksia vastaan olevat jäsenyydet sille 
ajalle, kun maat on vuokrattuna seuralle. Jäsenyys raukeaa 
mikäli maat poistuvat vuokralta tai maan omistaja itse käyttää 
jäsenyysoikeuden.

Riistalupaa anoo.
- Samuel Leinonen, isällään maita vuokrattuna.
- Janne Heinikoski, (on myönnettynä jo).
- Riku Leskelä
- Mika Heino (on myönnettynä jo)
- Toni Juusola, anoo myös hirvikoiran koirankoulutuslupaa.
Esitetään myönnettäviksi riistaluvat sekä Toni Juusolan 

koirankoulutuslupa.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
19.  Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä 
päättäminen
Ei tarvetta käsitellä.
20. Muut esille tulevat asiat
Pienpetokilpailu:
Pisteytys: Kettu, mäyrä, supikoira, näätä 50 pist. Minkki 30 pist. 

Varis 2 pist.
Pienpetokilpailuun ilmoittautui: 
Marko Takkinen: Mäyrä 1kpl, Näätä 1kpl, Minkki 2kpl, (Hilleri 1kpl)
Aki Kuivala, kettu 1kpl
Riku Leskelä, kettu 1kpl
Mauri Raappana, kettu 1kpl
Janne Heinikoski, mäyrä 1kpl
Pääpalkinnon 100€ saa eniten pisteitä kerännyt ja toinen palkinto 

50€ arvotiin muiden osallistujien kesken johtokunnan 
kokouksessa ja sen sai Aki Kuivala. 

Mikäli seuran jäsen haluaa Omariistapalvelun Jokivarren 
Metsästysseuran osioon, pyydetään ilmoittamaan 
metsästäjänumero Jukka Vänttilälle.

21. Kokouksen päättäminen 
Puhenjohtaja päätti kokouksen klo 13.48
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Yleistä:
Jäseniä JMS:llä vuosikokouksen jälkeen 358 kpl
Yleisiä kokouksia järjestetään sääntömääräisten kokousten (vuo-

si- ja kesäkokous) lisäksi järjestetään tarvittaessa hirvikokous. 
Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan. 
Maanvuokrausta pyritään tekemään niin, että vuokraamattomien 

alueiden pinta-ala jäisi mahdollisimman pieneksi ja maanvuok-
raustoiminta pysyisi ajan tasalla.

Metsästysmaja:
Kynkään kämppä toimii metsästysmajana.
Riistanhoito:
Erillistä riistanhoitosuunnitelmaa ei tehdä, vaan jatketaan jäse-

nistön omaan aktiivisuuteen luottaen. Seura ei hanki riistan-
hoitotarvikkeita vuonna 2021 (siemeniä, nuolukiviä ym. tarpei-
ta). Seuran jäsenet hankkivat itse tarvittavat tarvikkeet. 

Riistapeltoja pyritään tekemään talkootoiminnalla.
Vartiointia suoritetaan metsästyksen yhteydessä. 
Järjestetään pienpetokilpailu, jonka käytännön järjestäminen jä-

tetään johtokunnalle.
Riistanlaskennat ja riistakannat:
Riistakolmiolaskennat pyritään tekemään normaalisti. 
Petoyhdysmiehenä toimii Hannu Örn, Jukka Vänttilä, Vesa Tammia 

ja Pasi Kurkela joille ilmoitetaan havainnot suurpedoista.
Metsästys:
Metsästystä ohjataan rauhoitusalueilla ja kiintiöillä. Hirvieläinten 

metsästys pyritään järjestämään entisen tavan mukaan yhteis-
työssä alueen muiden metsästysseurojen kanssa. Koska hirvi-
kanta on edelleen alhainen, pyritään elvyttämään kanta pyytä-
mällä vain seuran hirvet.

Toimintasuunnitelma 2021
Vieraskorttien myynnistä ilmoitetaan nettisivuilla.
Valvontaa suoritetaan normaalisti.
Ampumatoiminta:
Järjestetään harjoitus- ja kilpailuammuntoja tarvittava määrä.
Järjestetään mahdollisesti riistapolkukilpailu kesäkokouksen yh-

teydessä.
Järjestetään JMS:n mestaruusammunnat.
Ilmakivääriharjoitusammuntaa on mahdollista suorittaa Jokelan 

koululla.
Kenneltoiminta:
Yhteistyötä kenneljärjestöjen kanssa jatketaan myöntämällä koi-

rakoealueita.
Koulutus ja neuvonta:
Osallistutaan riistakeskuksen ja RHY:n järjestämiin koulutus-

tilaisuuksiin ja järjestetään omia tilaisuuksia tarpeen mukaan. 
Tiedotus ja yhteistoiminta:
Järjestetään hirvipeijaiset maanomistajille.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteiset pilkkikilpailut 

kyläyhdistyksen kanssa entisen tavan mukaan.
Tiedotus hoidetaan Haukiputaalainen metsästäjä-lehdessä ja 

tarvittaessa ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä. Seuran www 
sivuja käytetään myös tiedotuksessa. Sivun osoite on  http://
jokivarrenmetsastysseura.blogspot.fi

Seura toimii hälytysryhmänä vapaaehtoisessa pelastuspalve-
lussa Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen alueella. Yhdyshen-
kilönä toimii Jukka Vänttilä.

Osallistutaan joulurauhan julistus riistalle tapahtumaan.
Huomionosoitukset:
Pyritään muistamaan huomionosoituksin ansioituneita jäseniä.

Nettikeskustelusta Haukiputaalta vuodelta 2011

”Hirvikannan alasajo on näkynyt alueellamme jo pitkään. Se ei ole 
pelkästään haukiputaalainen ilmiö vaan esiintyy laajemmin Oulun 
pohjoispuolisella alueella. Ainoastaan muutamat riistanhoitoyhdistykset 
kuten Kiiminki ovat välttyneet katastrofilta.

Alasajoon on varmasti monta syytä, jotka voi tiivistää vanhaan 
toteamukseen: Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla. Tyypillisiä 
repliikkejä: Ammutaan vain kaikki pois. Kyllä niitä muuttaa tänne kesällä. Ei 
ne talvehdi täällä joka tapauksessa. Jos me ei ammuta niin muut porukat 
ampuvat. jne.” (lainaus päättyy)

Vastaavaa keskustelua on käyty aikaisemminkin. Vuosina 1995-1998 saalis 
koko Haukiputaan alueella oli vain 27-50 kpl. 2011-2014 saalis oli 
vastaavasti 13-53 kpl. Keskustelu käy kuumana myös tällä hetkellä – 
vuonna 2020. Samasta aiheesta jälleen kerran, kun hirvikanta on ammuttu 
olemattomiin! Noin kymme-nen vuoden välein mennään vähintään 3 
kautta pelkillä peijaishirvillä ja aina ei saada niitäkään? 

Näinhän tässä ei ole mitään järkeä.

Todellisuutta Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen alueelta lähivuosilta:
Jokivarren metsästysseura
vuosi haettu kaadot kaadettu kaadettu kaadettu

lupam. yhteensä uros naaras vasa
2016 45 43,5 16 18 19
2017 55 33 12 16 10
2018 45 16 8 6 4
2019 15 4 4 0 0
2020 5 1 1 0 0

HMY ja Kellon metsästysseura (tiedot omariistan Haukiputaan Riistan-
hoitoyhdistyksen yhteistaulukosta, josta vähennetty yllä olevat Joki-
varren tiedot)
2016 117 42 35 40
2017 81 31 30 20
2018 60 33 21 6
2019 36 17 10 9
2020 3 0 3 0
Ilman kommentointiakin taulukosta näkyy syyt, miksi 2019, 2020 ja vielä 
2021 yritetään pyytää vain peijaishirvet. Vasojen osuus on laskenut erittäin 
jyrkästi, mikä kertoo parhaiten hirvikannan romahduksesta ja 
romahduksen jopa useamman vuoden kestosta, mikäli jatkamme entisellä 
linjalla. 

Haukiputaan saalismäärän vaihtelu 2006 vuoden 315 kaadetusta 2020 
vuoden 4 kaadettuun hirveen jahtikaudella (tiedot omariistasta) kertoo 
järkyttävästä kannan vaihtelusta, johon on syynä pelkästään epä-
onnistunut ennakointi metsästyksen lupamäärissä ja järjestelyissä.
Mitä terve hirvikanta Haukiputaalla tarkoittaa:

Jokivarren metsästysseuralla on vajaat 6500 ha hirvenpyyntiin vuok-
rattua aluetta. Suosituksen mukainen alueelle jäävä hirvikanta on 2,5-3 kpl/

Kuollut hirvi ei tee jälkeläisiä!
1000 ha. Tämä tarkoittaa vajaa 20 hirveä. Vasoja jää silloin 3-4, naaraita 
noin 9 ja uroksia 5-6. Seuraavalle metsästyskaudelle syntyy noin 15 vasaa. 
Jotta kanta säilyisi edelleen terveenä, voimme ottaa pyyntiin vain 15 lupaa. 
Sen yli menevä osuus leikkaa tervettä kantaa.
Koko Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen hirvenpyyntialue on noin 
36000 ha, josta Kellon osuus on 19500 ha ja HMY:n osuus 10000 ha. Terve, 
jahdin jälkeinen kanta Kellon seuran alueelle on silloin noin 55 hirveä. Se 
tuottaa noin 45 uutta vasaa, mikä määrä on pyyntiin seuraavalla kaudella 
tuleva lupamäärä. HMY:n alueella jäävä kanta olisi vastaavasti 27 hirveä, 
mikä tuottaa vasoja vajaat 25 kpl. Koko Hauki-putaan 
riistanhoitoyhdistyksen alueen jahdin jälkeen jäävä kanta tulisi olla noin 
100 hirveä, mikä tuottaa seuraavalle jahtikaudelle noin 85 vasaa. Tällä 
lupamäärällä alueella säilytetään vuodesta toiseen terve hirvikanta, jota 
voidaan säädellä käyttämällä ”hirvipankkia” jahtikau-della. 

Meidän tulisi ensin saada terve hirvikanta alueellemme. Sen aikaan 
saaminen vie seuraavat kaksi metsästyskautta sillä edellytyksellä, että 
vuosi 2021 ja vielä 2022 pidämme alueen täysrauhoitettuna hirven 
pyynniltä. Kuollut hirvi kun ei tee jälkeläisiä. 

Kuka hoitaa hirvikantaa Haukiputaan alueella?
Viranomaiset seuraavat ilmeisesti ensisijaisena kannan kehitystä 
hirvitalousalueittain? Kun se asettuu keskimäärin tavoitteen mukaiseksi 
(2,5-3/100 ha), niin se riittää? Hirvitalousalueen sisällä esiintyy kuitenkin 
merkittäviä eroja. Eri syistä. Haluaako jokin alue turvata koirakou-
lutukselle hyvää hirvikantaa? Halutaanko kanta pitää seuraavan vuoden 
kaatomäärän turvaamiseksi hieman ylisuurena? Kun yksi alue metsästää 
kannan alas vuodesta toiseen, niin se toimii toisen, samalla hirvitalous-
alueella olevan alueen hyväksi edellä mainituissa tapauksissa? Hirvikan-
nan hoidossa on hyvä muistaa myös muut asiaan vaikuttavat tekijät – 
hirvivahingot metsätaloudelle ja luontoarvojen monimuotoisuus. Hirvi-
perhe kuuluu suomalaiseen luontoon.

Haukiputaalaista tilannetta hoitavat vain ja ainoastaan Haukiputaalla 
hirvijahtia harrastavat metsästäjät. Sitä eivät tule auttamaan ympäristön 
hyvän hirvikannan omaavat alueet. Terveelle, Haukiputaalla tapahtuvalle 
kannanhoidolle myös hirvitalousalueen virkamiehet antavat täyden tuen. 
Myös nk pankin käyttö on jokaiselle jahtikaudelle harkitsemisen arvoinen 
asia.

Yhteiselle keskustelullekin olisi tilausta?
Meidän olisi hyvä pysähtyä joskus koko seuran hirvimiesten kesken ja jopa 
laajemmallakin, kuin Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen alueella, 
keskustelemaan edellä kuvatuista asioista. Todella keskustelemaan. 
Vielä lainaus vuoden 2011 nettikeskustelusta:
”Hirvikannan pitäminen elinvoimaisena ei ole mitään "rakettitiedettä". 
Monilla paikkakunnilla asiassa on erinomaisesti onnistunut, kannattaa 
käydä opintomatkalla esimerkiksi eteläpohjanmaalla.
Sille joka ensi syksynä hinkkaa tyhjää maastoa ja yrittää etsiä itselleen 
kaadettavaa saattaa homma tuntua katkeroittavalta. Tapahtunutta emme 
saa tapahtumattomaksi, vaan voimme ainoastaan katsoa tulevai-suuteen 
ja miettiä millä toimin tilanne saadaan paremmaksi.”
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 -Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta 
pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.

 -Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty lukuun 
ottamatta pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.

 -Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen 
pohjoisranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha 
tie ja HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta 
hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan 
loukkupyyntiä.

 -Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta 
hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan 
loukkupyyntiä.

 -Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi 
Ristikankaantien alueella rauhoitetaan pienriistan 
metsästykseltä kaikki peltoalueet joille on kulku 
Ristikankaantien kautta.

Rauhoitusalueet  2021 - 2022
Mestaruusammunnat
Seuran mestaruusammunnoista ilmoitetaan seuran sivuilla ja 
facebookissa, mikäli ne pidetään.

Hirvikokous ja ammunnat Varepirtillä 
Hirvenmetsästystä ei järjestetä kaudella 2021-2022.

Jokivarren metsästysseuran vuosikokous
29.1.2022 klo 19.00 Jokelan koululla (koronatilanteen salliessa).
TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA, TERVETULOA!

Vierasluvat
Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan Jokivarren metsästys-
seuraan 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 vies-
tiosassa 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 mu-
kana jahdissa. 
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: Fi7357401340001454
Hinta 10 euroa per päivälupa 
(8 kpl vierasta voi seuran jäsen käyttää per kausi).
Alle 15 vuotiaalla vieraslupamaksu on 1euroa.
Seuranjäsen voi käyttää Ketun ja pienpetojen pyynnissä vierasta 
ilman vieraslupamaksua.

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

Ilmoitukset

Vasa ja emä. Kuva: Tapio Pikkuhookana
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- jänis ja rusakko, ei kiintiötä, aika asetuksen mukaan.
- sorsalinnut, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi,  pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 4 kpl teeri 

ja 1 kpl metso / kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso tai 
Koppelo). Pyyn metsästys vapaasti. 

- 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 
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin 
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.

- kauris, pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista kiintiötä, 
seurakohtainen kiintiö 15 kpl. Kaurisjahtiin mennessä on 
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä 
aluetta voi käyttää kauriin pyyntiin. Ruokintapaikan 
läheisyydessä metsästys kielletty. Kauriin kaadon 
ilmoitusvelvollisuudesta tulee tiedote seuran nettisivuille.

- hylje, kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua 
tulee saalis ilmoittaa 3vrk kuluessa riistakeskukseen.

- Ilves, johtokunta hakee tarvittaessa Ilveksen kaatolupia.

Saaliskiintiöt kaudelle 2021 - 2022

Kesäkokouksen pöytäkirja
Paikka: Kynkään kämppä
Aika: 31.07.2021 klo 14.00
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Osmo Sipola ja sihteeriksi 
Sami Jokitalo
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Su-
men ja Jouko Kurkela
5. Työjärjestys
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.
6. Metsästysajat ja saaliskiintiöt:
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:

- jänis ja rusakko, ei kiintiötä, aika asetuksen mukaan.
- sorsalinnut, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi,  pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 4 kpl teeri 

ja 1 kpl metso / kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso tai 
Koppelo). Pyyn metsästys vapaasti.

- 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 
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin 
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.

- kauris, pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista kiintiötä. 
Kaurisjahtiinmennessä on selvitettävä ko. alueen 
hirvenmetsästyksen johtajalta mitä aluetta voi käyttää kauriin 
pyyntiin. Ruokintapaikan läheisyydessä metsästys kielletty.

- hylje, kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua 
tulee saalis ilmoittaa 3vrk kuluessa riistakeskukseen. 

- Ilves, jätetään johtokunnalle lupa hakea tarvittaessa Ilveksen 
kaatolupia.

Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mai-
nitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli 
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta.
Kontion erä on esittänyt että tehdään samanlainen sopimus ketun 
ajokoirametsästyksestä kuin muidenkin seurojen kanssa. Kokous 
päätti, että puheenjohtaja velvoitetaan tekemään sopimuksen 
Kontion erän kanssa.
Hirven metsästys
Anottu 5 pyyntilupaa, jotka myönnetty anotusti. (4 aikuista ja 2 vasaa).
Johtokunta esittää kesäkokoukselle:
Johtokunta esittää hirvenmetsästystä aloitettavaksi asetuksen 
mukaan.
Pyydetään ainoastaan peijaishirvet ja maataloustuottajien hirvi.
Muodostetaan porukat syksyllä kunhan nähdään miten tulee 
väkeä pyyntiin.
Hirvijahtiin ilmoittautuminen 23.8.2021 mennessä porukoiden 
johtajille. Uudet jäsenet Jukka Vänttilälle.
Pyydetään kesäkokoukselta johtokunnalle valtuutus hirvijahdin 
käytännönjärjestelyihin.
Osmo Sipola esitti, että hirven metsästyksestä päätetään vasta 
syys-lokakuun vaihteessa ja mikäli peijaita ei voi pitää jätetään 
hirvet ampumatta. Mikäli peijaat voi pitää, ammutaan peijaishir-
vet ja maataloustuottajien hirvi. Esitys aiheutti vilkasta keskus-
telua ja kokous päätti Jouko Kurkelan esityksen mukaan mennä 
hirven täysrauhoitukseen. Eli hirvenmetsästystä ei järjestetä 
kaudella 2021-2022.
7. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2020- 2021:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta pien-
petojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty lukuun ottamatta 
pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjois-
ranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja 
HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirven-
metsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä. 
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirven-
metsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäviksi rauhoitusa-
lueet metsästyskaudelle 2020-2021 edellisvuoden malliin. 
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.

8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää kesäkokoukselle, että jatketaan edellisvuo-
sien 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. Vieras käyttää isännän 
kiintiötä.
Hinnaksi esitetään 10 euroa per päivälupa ja 8 kpl vierasta voi 
seuran jäsen käyttää per kausi. Alle 15 vuotiaalla vieraslupa-
maksu on 1euroa.
Lisäksi johtokunta esittää, että seuranjäsen voi käyttää Ketun ja 
pienpetojen pyynnissä vierasta ilman vieraslupamaksua.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Maastoanomukset
Pohjois-Pohjanmaan Beagle yhdistyksen mestaruuskisaa varten 
1-3 kpl ajokoemaastoja su 12.09. 2021.
Iin Metsästysyhdistys ry järjestää kansainväliset ajokokeet, Iijoki 
-ajot 5.2.2022, anoo 1-2 maastoa 
Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry järjestää syksyllä 2021 
seuraavat LINT-kokeet:
-24.8.2021 Oulu, iltapäiväkoe
-25.8.2021 Oulu, iltapäiväkoe
-26.8.2021Oulu, iltapäiväkoe
-2.10.2021 Oulu, päiväkoe
-13.11.2021 Oulu, päiväkoe
Kellon metsästysseura on anonut ketunajokokeet kaudelle 
2021,ensimmäinen 18.9.-21,toinen 8.1.-22,ja kolmas 5.2-22. pyy-
dämme kohteliaimmin seuraltanne maastoa, tai useampaa, myös 
opas olisi tervetullut,ainakin näyttämään alkuun, että saadaan 
koe käyntiin, oppaalle maksetaan polttoainekulut,mutta jos ei 
opasta, niin maasto kyllä kelpaisi, kellon metsästysseuran 
puolesta,kunnioittaen kettukoevetäjä Ari Hiltula.
Veli-Pekka Kummala anoo koirankoulutus lupaa kaudelle 2021-
2022.Hän on myös käytettävissä koiran kanssa pienpeto pyyntiin, 
mikäli seuran jäsenillä on kiinnostusta pyytää kettua esim. 
porukalla.
Mika Heikkinen anoo koirankoulutuslupaa kaudelle 2021-2022 
Johtokunta esittää myönnettäväksi koirankoulutusluvat ja 
koemaastoalueet kaikkiin anomuksiin sillä edellytyksellä, että 
koirakokeet ja koirankoulutus eivät saa estää seuran jäsenten 
metsästystä samanaikaisesti. Koirankoulutusluvasta peritään 
riistaluvan suuruinen maksu, jolloin se käy todistuksena 
luvantarkastajille.
Hyväksyttiin anomukset johtokunnan esityksellä.
10. Ilmoitusasiat
Omariistakartta on ajantasalla, pyydetään jäsenistöä tarkista-
maan metsästysalueen rajat. Omariistan rajat saa myös näky-
mään karttaohjelmiin. Omariistan aluetunnukset löytyy omariis-
tan nettisivuilta seuran jäsen-alueet osiosta.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.18
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Aika: 06.05.2021 klo 18.00 
Paikka: Kalimen maja, ulkona
Läsnä: Paikalla 25 seuran jäsentä, liite 
ESITYSLISTA
§1 KOKOUKSEN AVAUS 
Seuran puheenjohtaja Pertti Similä avasi kokouksen klo.18:02 ja 

toivotti läsnäolijat tervetulleiksi talvikokoukseen.
VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖY-
TÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA
Kokouksen valinnat;
    • Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pertti Similä
    • Sihteeriksi valittiin Ari Maukku
    • Pöytäkirjan tarkkaajaksi Esko Mäkelä ja Ismo Mäkelä
    • Ääntenlaskijaksi valittiin Esko Mäkelä ja Ismo Mäkelä
§2 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS
Sääntömääräistä Talvikokousta on siirretty väliaikaisen poikkeus-

lain 677/2020 nojalla. Laki on voimassa ajalla 1.10.2020-
30.06.2021. KMS johtokunta päätti kokouksessa 30.3.2021 pitää 
sääntömääräisen tavikokouksen to.6.5.2021 seuran majalla 
ulkotilaisuutena. Metsästäjäliiton kokous suositusta noudattaen 
sen pitämisestä etänä tai väljästi ulkotiloissa, korona- ja hygie-
niaohjeita noudattaen. 

Kokouskutsu on saatettava sääntöjen mukaan jäsententietoon 
vähintään 7-päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella 
paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu 
ilmoitus on ollut sanomalehti Rantapohjassa 29.4.2021. ja 
seuran nettisivulla.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§3 HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi
§4 ESITETÄÄN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS, TOI-
MINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA JA 
PÄÄTE-TÄÄN TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILINPÄÄTÖKSEN VAH-
VISTAMISESTA.
Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkas-

tajan lausunto sekä hyväksyttiin tilit ja tilinpäätös
§5 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ JOHTOKUN-
NALLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
§6 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Kokous valitsi Pertti Similän johtokunnan puheenjohtajaksi
§7 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROIS-
TEN TILALLE
Erovuorossa; Pekka Forss, Hannu Paso, Jarno Kiuttu, Riku Kipinä, 

Sami Manninen.
Johtokunta esittää; Kaikki erovuoroiset jatkavat
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin
§8 TOIMITETAAN TOIMINNANTARKASTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOH-
TAISEN VARAMIEHENSÄ VAALI ALKANEELLE TOIMINTAVUODELLE
Johtokunta esittää; Toiminnantarkastajaksi Heikki Kuusikko, 

varalle Seppo Tikkala.
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin
§9 VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA 

Talvikokouksen pöytäkirja
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ALKANUTTA TOIMINTAVUOTTA VARTEN, SEKÄ PÄÄTETÄÄN MET-
SÄSTYSAMMUNNAN HARJOITTELUSTA.
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toi-

mintavuotta varten sekä päätettiin jatkaa metsästysammunta 
harjoittelua korona rajoituksia noudattaen 

§10 PÄÄTETÄÄN SEURAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA.
Johtokunta esittää; Jäsen- ja liittymismaksut entiset;
    • Jäsenmaksu 49€ ja liittymismaksu 100€.
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin 
§11 PÄÄTETÄÄN KANNATTAVIEN HENKILÖJÄSENTEN VUOTUI-
SESTA JA KERTAKAIKKISESTA KANNTTAJAJÄSENMAKSUSTA SEKÄ 
KANNATTAVIEN YHTEISÖJÄSENTEN VUOTUISESTA JA KERTAKAIK-
KISESTA KANNATTAJAJÄSENMAKSUSTA.
Johtokunta esittää;
    • Henkilöjäsenen kannatusmaksu 100€/vuosi ja yhteisöjäsenen 

vuosimaksu 200€/vuosi.
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin 
§12 VAHVISTETAAN ALKANEEN VUODEN TULO- JA MENOARVIO.
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä päätettiin pitää toimihen-

kilöiden kulukorvaukset ennallaan
§13 NIMETÄÄN TARPEELLISET JAOSTOT
Johtokunta esittää, että pidetään nykyiset jaostot.
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin 
§14 KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISET SEURAN JÄSENTEN VETOOMUK-
SET EROTTAMISTAPAUKSISSA.
Kokoukselle ei vetoomuksia
§15 VALITAAN SEURAN EDUSTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ 
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEEN
Erovuorossa; Matti Roivainen varalla Reijo Arvola.  
Sami Manninen varalla Tapio Pikkuhookana
Johtokunta esittää;
Matti Roivaisen tilalle Pertti Similä, varalle Timo Korkesalo
Sami Manninen jatkaa, varalle Hannu Paso
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin 
§16 KÄSITELLÄÄN MUUT JOHTOKUNNAN TAI JÄSENTEN JOHTO-
KUNNALLE VÄHINTÄÄN KOLME VIIKKOA ENNEN KOKOUSTA 
ESITTÄMÄT JA KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT
Kokouksella ei esityksiä
§17 KESKUSTELLAAN MUISTA MAHDOLLISISTA ESILLE TULEVISTA 
ASIOISTA, JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ
Ei muita asioita
§18 HUOMIONOSOITUKSET
Johtokunta esittää;
* vuoden ampujaksi, Harri Vähäsarja
* vuoden riistanhoitajaksi, Antti Maukku
* vuoden metsästysseuralaiseksi, Riku Kipinä
* Kunniajäseneksi Ei ehdotusta
* Jaetaan pienpetokilpailun palkinnot. 
    Voittaja Ville-Pekka Martikainen. Tulokset liitteenä.
§19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18:54

Kauris emä ja kaksi vasaa. Kuva: Tapio Pikkuhookana
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Tase 2020
VASTAAVAA 2020 2019
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
        Maa- ja vesialueet,Omistuskiinteistöt 2310,03 2310,03
        Omistusrakennukset ja rakennelmat 11059,42 11520,23
        Koneet ja kalusto 3098,08 3872,6
    Aineelliset hyödykkeet    yhteensä 16467,53 17702,86
PYSYVÄT VASTAAVAT    YHTEENSÄ 16467,53 17702,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT
    Rahoitusarvopaperit
        Rahat ja pankkisaamiset 16347,92 5400,75
    Rahoitusarvopaperit    yhteensä 16347,92 5400,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT    YHTEENSÄ 16347,92 5400,75
V a s t a a v a a    yhteensä 32815,45 23103,61

V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA
    Oma pääoma 20779,88 20779,88
    Toimintapääoma (ed. tilikausien ylij./alij.) 323,73 8553,70
    Tilikauden yli/alijäämä 11021,84 -8229,97
OMA PÄÄOMA    YHTEENSÄ 32125,45 21103,61
VIERAS PÄÄOMA
    Lyhytaikainen
        Siirtovelat 690 2000
    Lyhytaikainen    yhteensä 690 2000
VIERAS PÄÄOMA    YHTEENSÄ 690 2000
V a s t a t t a v a a    yhteensä 32815,45 23103,61

Yleistä 
Toimintavuosi 2020 oli seuran 67: s. Toimintaa jatkettiin edelleen 
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauk-
siin. Yhdistys hoiti omin voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen, jäsenrekisterin ja 
kotisivujen ylläpidon.
Seura jäsenmäärässä ei vuoden aikana tapahtunut juuri muu-
tosta; Kunniapuheenjohtajia 2 Kunniajäseniä 8, jäseniä 498, 
Vapaajäseniä 4, Uusia jäseniä 20, Koejäseniä 7 ja Harjoittelijoita 16 
yht.555. (v.2019 544) Vuosijäsenmaksu 49€ ja liittymismaksu 100€
Vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja 11kpl.
Johtokunnan toiminta kuluneella vuodella painottui pitkälti seu-
ran talouden vahvistamiseen. Toimintaa hankaloitti Korona-
pandemian aiheuttamat rajoitukset ja jouduimme perumaan jo 
suunnitellut tilaisuudet pilkkikilpailut, ampumaharjoituksia, hir-
vipeijaiset ja riistan joulurauhajulistuksen
Kellon Metsästysseura ry teki keväällä Kiimingin Erämiehet ry:n 
kanssa kirjallisen sopimuksen seurojen välisiksi metsästysra-
joiksi, alueiden vuokraamisesta toisen alueelta, sekä menette-
lytavoista. Sopimus koskee kaikkia riistanpyyntiä.
Kesänaikana anastettiin Kylmäojan saunasta uudehko saunan-
kiuas. Kiukaan tarvitsijasta ei ole vielä tietoa?
Kesäkokous heinäkuussa 16.7.2020. Kokouksessa kerrattiin jäsen-
ten velvollisuudet, että he noudattavat seuran yleisen kokouksen 
vahvistamia metsästyssääntöjä ja sovittuja kiintiöitä. Erityisesti 
puhutti hirvikannan ja metsäkanalintujen tilanne.
Hirvenmetsästyksessä valmistelut on tehty seuran omana toi-
mintana. Seura päätti anoa 16 hirvi lupaa, joka myös myönnettiin. 
Haku tapahtui Omariista-palveluissa myös pyyntialueen osalta.
Seura ei luovuttanut metsästäjille myönnettyjä hirvilupia vaan 
varasi myönnetystä 
luvista 3 aikuista ja 2 vasaa omaan käyttötarkoitukseen, millä 
vahvistetiin seurantaloutta.
2. Hallinto 
Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, vuosikokous ja kesäkokous. 
Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana 
toimi Pertti Similä, sihteerinä ja varapuheenjohtajana toimi Ari 
Maukku, rahastonhoitajana Pauliina Mäkimartti, riistanhoitoja-
oston vetäjänä Timo Korkeasalo avustajanaan Riku Kipinä, vuok-
rausjaoston vetäjänä Janne Manninen, hirvijaoston vetäjänä Sami 
Manninen, valvontajaoston vetäjänä Mikko Halonen, kiinteistöja-
oston vetäjänä Pekka Forss, ampumajaoston vetäjänä Hannu Paso 
ja tiedottajana Jarno Kiuttu. Kirjanpitäjän toimi Piritta Pirttijärvi.
3. Metsästys  
Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja sepel-
kyyhkyllä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen kiintiö oli 3 kpl/kausi, joista yksi sai olla metso 
tai koppelo. Pyytä sai pyytää vapaasti ilman kiintiötä. Riekko oli 
rauhoitettu. Jäniksen metsästysaika oli asetuksen mukainen, 
kiintiö 10 jänistä/kausi/metsästäjä. Rusakko ei kuulunut kiintiöön.
Kaikelta metsästykseltä oli rauhoitettu Isonniemen alue, Kellon-
tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja 
sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti oli rau-
hoitettu kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti. 
Raitotien eteläpuolella oli pienriistan metsästys kielletty.
Hirvenmetsästys toteutettiin itse haetulla luvalla. Kellon metsäs-
tysseuralle saatiin yhteensä 16 pyyntilupaa. Saatiin kaadetuksi 2 
aikuista. Kaatoprosentiksi saatiin 12,5 %.
Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä 
harventamaan pienpetokantaa ja samalla mahdollistetaan riista-
kannoille suotuisemmat elinympäristöt.
4. Jaostojen toiminta 
Ampumajaosto joutui perumaan kevään ilmakivääri harjoituksia 
korona tilanteen vuoksi, kilpailuja ei järjestetty. Pilkkikilpailu yh-
dessä riistanhoitojaoston peruttiin myös koronatilanteen vuoksi. 
Toukokuun ja elokuun välillä hirvikoeammunta harjoituksia. 
Syksyllä hirvi -ja metsästysluodikkokilpailu. Harjoituksista ja 
kilpailuista tulleet varat tilitetty seuran tilille. Haukiputaan RHY:n 
toivoi, että syksyllä järjestettäisiin metsästykseen ja riistan-
hoitoon liittyvä tutustumispäivä Haukiputaan koululaisille mutta 
sitä ei voitu järjestää vallitsevan korona tilanteen vuoksi.
Valvontajaosto hoiti valvontaa pääasiassa metsästyksen yhteydessä.
Valvontajaosto hoiti myös syyskaudella metsästäjä tutkinto 
koulutuksen sekä kuusi tenttiä, josta yksi yhteistyössä Jokivarren 
metsästysseuran valvojien kanssa.
Riistanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Riis-
tan ruokinta hoidettiin tutuille ruokintapaikoille. Riistakolmio-
laskennat tehtiin aikataulun mukaisesti talvella ja kesällä Sydän-
maalla ja Kotilohkossa. Vesilintujen pari- ja poikuelaskennat 
suoritettiin Ristisuolla, Hekkalan lahdella, ja Uikulajärvellä. 
Riistapelloille jaettiin siemenet ja apulannat, yhteensä 4 pellolle. 
Kauriiden ruokintaan käytettiin kauriinpyyntimaksuna kerättyä 

rahaa. Pilkkikilpailut peruttiin korona säädösten mukaan. Jaosto 
kirjasi pienpetokilpailun ilmoitukset. Lehtikerppuja tehtiin noin 
100 kpl.
Hirvijaosto Hirvenmetsästys toteutettiin KMS itse haetulla 
luvalla. Seuralle saatiin anotut 16 pyyntilupaa (11 aikuista ja 10 
vasaa). Pyyntiin otettiin 3 aikuista ja 2 vasaa, loput luvat laitettiin 
pankkiin. Pyyntiin ilmoittautui 75 metsästäjää, joiden saaliina oli 
2 aikuista ja 0 vasaa. Hirvijaosto hoiti jaostolle kuuluvat 
velvollisuudet ja tehtävät onnistuneesti talkoovoimin.
Kaurisjaosto Kauriita ruokittiin usealla ruokintapisteellä. Lisäksi 
oli yksityisiä ruokkijoita. Kaudelle 20/21 perittiin kaurisporukkaan 
osallistujilta 25 euron suuruinen maksu talviruokintaa varten. 
Maksun maksoi 89 metsästäjää, josta kertyi 2225€ kauriiden 
talviruokintaan talvelle 2020. Jaosto hankki ruokintaan kauraa 
sekä poron rehua, materiaaleja uusiin ruokinta automaatteihin 
sekä siemeniä keväällä kylvettyihin riistapeltoihin. Talkoo voimin 
on talvella 2020 viety ruokintapaikoille leipiä, kauroja sekä 
perunaa sekä muita juureksia mitä on saatu lahjoituksina eri 
tahoilta.  Metsästyskaudelle 2020/2021 jaosto esitti kaatolupien 
määräksi 35 kaurista. Anotut luvat myönnettiin, josta on vuonna 
2020 kaadettu 17 kaurista.
Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden 
vuokrausta. Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita noin 25000 
ha, josta hirvenmetsästyksessä on n.19400 ha. Maanvuokraus-
jaosto ylläpitää seuran metsästysaluekarttaa.
Kiinteistöjaosto on suorittanut vuoden aikana tavanomaista 
kiinteistöjen kunnossapitoa. Syyskesän aikana majan pihalle 
uusittiin ulkovalaistukset, alueelle asennettiin kameravalvonta 
järjestelmä sekä nylkyhallin RST-altaiden viemäröintiputkisto. 
Ampumakatoksen etupuoli laudoitettiin umpeen ja rakennettiin 
lukittu liukuovi polttopuiden suojaksi. 
Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa Haukiputaalainen 
metsästäjä -lehden tekoon ja postitukseen sekä tehnyt yleis-
kokousten ja seuran tapahtumien lehti-ilmoituksia. Tiedotus-
jaosto on pyrkinyt tiedottamaan kaikista ajankohtaisista asioista 
sekä tapahtumista seuran kotisivuilla.
Kenneljaosto perui näyttelyharjoitukset kesäkaudella korona 
tilanteen vuoksi. Järjestettiin Metsästyskoirien MEJÄ tapahtuma 
yhdessä Oulun Seudun Terrieriyhdistyksen kanssa Kalimella, 
koulutusta ja koetapahtuma maastossa. Kurssi metsästyskoirien 
koulutuksesta järjestettiin. Kettukokeiden palkintotuomarikurssi 
ja jatkokoulutus vanhoille tuomareille pidettiin 23.8., kouluttajana 
toimi Kimmo Perhomaa. Jänis ajokokeiden palkintotuomarikurssi 
pidettiin 21.8. ja metsäharjoittelu 22.8, kouluttajana toimi Toivo 
Kangas. Jaosto järjesti Mäyräkoirien ajokokeen, Kettu PM 
ajokoekarsintakokeen.  Koemaastoja lähialueen seuroille myön-
nettiin ja Kiitokset lähialueen seuroille, jotka antoivat koe-
maastoja käyttöömme.

Toimintakertomus vuodelta 2020
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Aika: 22.07.2021 klo 18.00
Paikka: Kalimen maja
Läsnä; 35 jäsentä, liite
§1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja Pertti Similä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 

tervetulleiksi kokoukseen.
§2   KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN 
VALINTA
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Pertti Similän, sihteeriksi Ari 

Maukun ja pöytäkirjan tarkastajiksi Seppo Helinin ja Seppo 
Tikkalan, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Kokouksen alussa puheenjohtaja esitti, että vain kannatetuista 
esityksistä äänestetään, kokous hyväksy esityksen

§3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTASUUS
KMS seuran sääntöjen 10§ mukaan kokouskutsu on saatettava 

jäsenten tietoon vähintään 7-päivää ennen kokousta. Kesäko-
kouskutsu on ollut KMS- kotisivulla, sekä Rantapohja lehdessä 
15.07.2021. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksella, että Hannu Ora-

va informoi ulkolohkon Porohaitoista kohdassa §11 muut asiat.
§5 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
KMS toimintaa vaikutti suuresti puhjennut Koronapandemia ja 

sen lainsäädännön asettamat kokoontumisrajoitukset. Hyvänä 
esimerkkinä oli Talvikokouksen ajankohdan poikkeuksellinen 
siirto sääntömääräisestä ajankohdasta, myöhemmäksi sääde-
tyn poikkeuslain nojalla.

Kaurisjaoston toiminta ja Pienpetopyynti on ollut erittäin aktii-
vista Koronarajoitteista huolimatta. Johtokunnan toiminta on 
painottunut seuran talouden vahvistamiseen ja kulujen 
tarkempaan seurantaa. Kesäkokous voitiin pitää jo seuran 
sääntöjen mukaan ajallaan ja palauttaan toiminta jaostojen 
suunnitelmien mukaan.

Hirvilupia anottiin 20 lupaa, Suomen Riistakeskus myönsi 18 
lupaa, rajoituksella enintään 12 aikuista ja 12 vasaa, josta seura 
varasi 2 aikuista hirvipeijaisiin ja myyntiin. Hirvijahdin käytän-
nön järjestelyt vastaa hirvijaosto, kesäkokouksessa 2016 hyväk-
syttyjen sääntöjen mukaan. Huomioitava on myös alkaneella 
metsästyskaudella, uusi Valtioneuvoston metsästysasetus muu-
tos 302/2021 joka astuu kokonaisuudessa voimaan 1.8.201 alkaen.

Kiitän seuran kaikkia jäseniä, riistanhoitoharjoittelijoita ja talkoo-
laisia seuran eteen tehdystä työstä.

Hyvää kesää ja jahtisyksyä
Pertti Similä, Puheenjohtaja.
§6 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ 
KIINTIÖT
Johtokunnan esitys, liite; Hyväksyttiin oheisin muutoksin;
* kohta 3 Metsäkanalinnut lisättiin Riekko kohtaan että, myös Pyy 

ja Metso on rauhoitettu.
* kohta 6 Kettu, Näätä selvennys kohtaan menettelystä on sovittu 

tekstiin KSM:n ja HMY ja JMS seurojen kanssa
* Kohta 10 Jousimetsästys sallittu myös takkurannan lahdella 

Kauriin ja Rusakon metsästyksessä.
Oheiset tekstimuutokset on tehty johtokunnan esityslistalle. 
§7 KMS VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
*Johtokunnan esitys, liite; Hyväksyttiin oheisin muutoksin;
*Muutosesitys (§7) johtokunnan esityskohtaan 11 vieraslupa-

käytäntö;
Kenneljaosto esittää 10.7.2021saapunneessa kirjallisessa esityk-

sessä 22.7.2021 järjestettävälle KMS- kesäkokoukselle, ettei 
kaudella 2021-2022 myytäisi vieraslupia Ketuille eikä Jäniksille. 
Perusteluina mm: ssa KMS-seuran Kettu ja Jäniskoira harras-
tajien määrä on kasvanut, näin halutaan turvata seuran jäsenille 
paremmat mahdollisuudet harrastamiseen. Kokouksessa esi-
tystä kannatetiin.

1-äänestys;
Kokouksessa Reijo Arvola esitti, ja sitä kannatetiin, että Isolle 

sydänmaalle ei ketun tarvita vieraslupaa ja sitä ei veloiteta 
ollenkaan.

Äänestettiin Kenneljaoston esityksestä (Kyllä) ja Reijo Arvolan 
esityksestä (EI)

Reijon esitystä kannatti 14 jäsentä ja Kenneljaoston esitystä 
kannatti 3jäsentä.

2- äänestys;
Johtokunnan esitys (Kyllä) Reijo Arvolan esitys (EI) 
Johtokunnan esitystä kannatti 22 jäsentä ja Reijo Arvolan esitystä 

kannatti 3 jäsentä.
Kokous lisäsi keskustelun kuluessa Kohta 11. Tarkennuksen 

Vieraslupakäytäntöön, Vierasluvan hinta 10€ /päivä / 1 lupa / 
metsästäjä.

Oheiset tekstimuutokset on tehty johtokunnan esityslistalle

Kesäkokouksen pöytäkirja
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§8 HIRVENMETSÄSTYS
Johtokunnan esitys liite; Hyväksyttiin oheisin muutoksin.
Mikko Halonen esitti kokoukselle, ettei vasoja ammuta ollenkaan. 

Esitystä kannatettiin.
Tapio Pikkuhookana esitti kokoukselle, että seuralle varataan 2 

aikuisen lupaa peijaisiin ja myyntiin ja loput luvat jaetaan 
hirvijaoston kokouksessa. Esitystä kannatettiin.

Äänestettiin Mikko Halosen ja Tapio Pikkuhookanan esityksistä
Mikko Halosen esitystä kannatti 5 jäsentä
Tapio Pikkuhookanan esitystä kannatti 13 jäsentä
Kokous lisäsi keskustelun kuluessa kohtaa (§8.13) lisäyksen Tapio 

Pikkuhookanan hyväksytyn esityksen mukaan.
Oheiset tekstimuutokset on tehty johtokunnan esityslistalle
§9 KAURIINMETSÄSTYS
Johtokunnan esitys liite;
Ismo Mäkelä esitti muutosta, että kauriinmetsästykseen 

osallistuvilta ei perittäisi 25€ talviruokinta maksua ja pyynti 
vapautettaisiin mutta pidettäisiin kiintiö 35 kaurista/kausi ja 1 
kauris per metsästäjä. esitystä kannatettiin.

Kokouksessa äänestettiin:
Ismo Mäkelän esitystä kannatti 4 jäsentä
Johtokunnan esitystä kannatti 16 jäsentä
Kokous hyväksyi Johtokunnan esityksen.
§10 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN 
SEURAN ALUEELLA, AJAT, ALUEET JA HINTA 
Johtokunnan esitys liite.
*) Oulun Seudun Pystykorvakerho ry:n Koepäivät;
    • ti. 24.08.2021 Oulu, iltapäiväkoeklo.16.00-20.00
    • ke.25.08.2021 Oulu, iltapäiväkoeklo.16.00-20.00
    • to. 26.08.2021 Oulu, iltapäiväkoeklo.16.00-20.00
    • la. 02.10.2021 Oulu, päiväkoe klo.08.00-12.00
    • la.13.11.2021 Oulu päiväkoe klo.08.00-12.00
*) Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry:n Ajankohta;
    • su. 12.09.2021 Mestaruuskisa ajankohta, 1-3 maastoa 
*) Pohjois-Suomen Mäyräkerho ry:n Koeajat;
    • su.29.8.2021 MÄAJ yleinen koe, yhteistyössä KMS kanssa.
    • la 11.9.2021 MÄAJ piirimestaruus koe
*) Pelastuskoirakokeita Harjoittelu päivät; Yhdyshenkilö Ari Maukku
    • la. 8.5.2021 (Koirat kiinni liinassa)
    • la. 18.9.2021 (Viranomaistarkastus, koira työskentelee osin irti).
    • la.25.9.2021 (Jälkikoe koirat kiinni liinassa
*) Oulun Seudun Terrieriyhdistys ry (OSTY) MEJÄ Metsäs-

tyskoirien järjestysharjoitukset n.2-viikonvälein. toiminnan 
lopetus koirien irti pidon alkaessa. Yhdyshenkilö Seppo Helin.

    • pe 11.6- su 13.6.2021 Vesiriista harjoitus viikonloppu
    • to 05.8- su 08.8.2021 MEJÄ ja Vesiriista kokeet
    •  Majan käytöstä kulukorvaus 100€/viikonloppu
*) Oulun Erä- ja Kennelkerho ry
    • ti. 17.8.2021 Vesityökokeita, Vitsakankaalla
    • to. 26.8.2021 Vesityökokeita, Vitsakankaalla
    • la. 16.10.2021 Pohjos-Pohjanmaan Kennelpiirin mestaruuskoe
     3-koemaastoa. Hirvijaoston vetäjä määrittää 3-maastoa.
*) Oulun Kanakoirakerhon ry 2021 Treenipäivä; (Juho Laitinen on 

KMS-jäsen)
    • to.27.5.
    • to. 3.6, to.10.6, to.17.6, to.24.6
    • to. 1.7, to. 8.7, to. 15,7, to.22.7, to.29.7
    • to. 5.8
*) Iin Metsästysyhdistys ry:n 
Kansainväliset ajokokeet ajaville koirille, keskuspaikka Iin Met-

sästysyhdistyksen maja. ” (Ei mielellään Jäniksen metsästystä 
sovituissa koemaastoissa)”.

    • KV-AJOK, Ii 05.02.2022, 2-3 KMS-varamaastoa 
Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen 
§11 MUUT ASIAT
Hannu Orava kertoi sydänmaalla olevasta poro ongelmasta ja esitti 

että kokouksessa valittaisiin yhteyshenkilö, joka keräisi yhteen 
porojen aiheuttamia ongelma tilanteita ja veisi niitä eteenpäin. 

Kokous valitsi yhteyshenkilöksi Hannu Oravan, jolle voi laittaa 
poroista tietoa, esiintymispaikoista, kännykkäkuvia jne.

Sähköpostiosoite hannu.orava(ät)gmail.com.
§12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19:15



19

YLEISTÄ  
Seuran toimintaa johdetaan yhdessä johtokunnan ja jaostojen 
kanssa. Johtokunta toimii edelleen luottamusmiesperiaatteella 
muodollisin kulukorvauksin. Johtokunnan jäsenen kokouskulu 10 
€ / kokous. Kulukorvauksia maksetaan vuodessa seuraavasti: pu-
heenjohtaja 500 €, muut jäsenet 300 €, maanvuokraustiedoston 
hoito 150 €, tilintarkastaja 60 €. Muina korvauksina maksetaan: 
auto 0, 25 € /km, moottorikelkka 0, 60 € /km, pienpetokilpailu 0, 
30 € / piste sekä metsästysmaavuokraa 0, 10 € /ha/vuosi. Kirjan-
pitoasiat hoidetaan luottamushenkilöperiaatteella, jäsenen atk-
ohjelmalla. Jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen laskutus tapahtuu 
Jarno Kiutun toimesta hänen valitsemalla ohjelmalla.
Toiminnan painopistealueita ovat edelleen pienriistan ja hirven-
metsästys, riistanhoito, maanvuokraustoiminta, ammunta sekä 
muut metsästykseen liittyvät toiminnot. Metsästysmahdolli-
suuksia pyritään luomaan kaikille seuralaisille mahdollisuuksien 
mukaan tasapuolisesti. Pienpetokilpailua jatketaan edellisten 
vuosien tapaan.
JAOSTOJEN TOIMINTA 
Riistanhoitojaosto suorittaa riistakolmiolaskennat niin talvella 
kuin kesälläkin sekä hoitaa pari- ja poikuelaskennan vesilinnuille. 
Jaosto jatkaa riistan ruokintaa entisillä paikoilla ja tarvittaessa 
siirtää niitä uusille paikoille.
Ohjaa seuran riistanhoitoharjoittelijoita, koejäseniä ja harjoitteli-
joita riistanhoitoon ja seuratoimintaan.
Hankkii riistapeltojen siemenet ja apulannat, kalkit sekä nuo-
lukivet, jotka jaetaan hirviporukoille, jako tapahtuu toukokuun 
toinen lauantai 08.05.2021 klo 12:00-13:00
Jaosto järjestää pilkkikilpailut keväällä 2021 jos korona ne sallivat. 
Sekä kirjaa pienpetokilpailun ilmoitukset.
Jatkossa ilmoitukset tulee tehdä kuvaviestinä vuorokauden 
kuluessa kaadosta ja laittaa kaatopaikka myös ilmoitukseen. 
entiseen malliin. HMY järjestää avoimia harjoituksia Vareputaan 
haulikkoradalla ja sinne päästään harjoittelemaan kesän aikana. 
Tarvittaessa järjestetään tutustumispäiviä koululaisille. Selvittää 
laser-ammunta laitteisto hankinta mahdollisuutta jäsenten ja 
nuoriso toiminnan ampuharrastuksen aktivoimiseksi. 
Hirvijaosto toimii seurassa vahvistetun hirvisäännön mukaisesti. 
Kokoonnutaan tarvittaessa, järjestetään lupien haku, kylvetään 
riistapellot, pidetään peijaiset ja pysytään tulevana jahtisyksynä 
maltillisessa hirvien verotuksessa. Hirvilupien täytäntöön pano 
tapahtuu hirvikokouksessa, jossa sovitaan hirviporukat, pyy-
dettävien hirvien määrä ja vuorolista. Metsästäjien ampumahar-
joittelua pyritään aktivoimaan kesäaikana. 
Kaurisjaosto  
Kartoitetaan kauriiden todellinen määrä alueittain. Kauriiden 
talviruokintaa harjoitetaan läpi talven, ruokintapaikkojen tarpeel-
lisuuden mukaan. Kauriiden talviruokintaan ruuat hommaa kau-
risjaosto. Ruokintapaikkojen täydennyksiin liittyen yhteydenotot: 
Ari Maukkuun.
Metsästys asetuksen sekä kaurisjaoston kokouksen ja ohjeiden 
mukaan.
Metsästettävien kauriiden määrää kaudelle 2021 arvioidaan kevät 
talven ruokinnan / kauriskannan laskennan jälkeen.
Kauriin kaadosta ja haavikosta tulee ilmoittaa välittömästi 
metsästä tekstiviestillä / WhatsAppilla porukan vetäjälle Ari 
Maukulle.
Kiinteistöjaosto tekee vuoden aikana kiinteistöissä tavanomaisia 
korjaus- ja kunnossapitotöitä. Suunnitelmissa hallin lattian 
pinnoitus ja tienpinnan korjaus.
Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston ja johtokunnan 
jäsenten kanssa saattaa vuokrasopimukset ajan tasalle. Lisäksi 
jaosto ylläpitää maanvuokrausrekistereitä ja metsästysalue-
karttaa. Myös tulevana vuotena jatketaan vuokrasopimusten 
tekoa erityisesti yksityisten maanomistajien ja perikuntien osak-
kaiden kanssa, unohtamatta pienempiäkään maa-alueita. 
Valvontajaosto 
Metsästyksen valvontaa suoritetaan metsästyksen yhteydessä. 
Jaostoon on tullut kaksi uutta metsästyksen valvoja harjoittelijaa.
Tiedotusjaosto tiedottaa seuran tapahtumista paikallislehdessä 
ja osallistuu Haukiputaalainen metsästäjälehden tekoon. Jaosto 
ylläpitää seuran kotisivuja ja tiedottaa ajankohtaisista asioista 
kotisivuilla. Lisäksi jaosto ylläpitää jäsenrekisteriä.
Kenneljaosto järjestää näyttelyharjoitukset kesäkaudella Kalimen 
majalla tiistaisin klo 18- 19, vetäjänä toimii Seppo Helin. Harjoi-
tukset ovat ilmaiset ja avoimet kaikille lähialueen koiranomis-
tajille koirineen, tervetuloa. Järjestetään koirien MATCH SHOW 
tapahtuma, sekä muita tapahtumia tarpeen mukaan.  Järjestetään 
kettu- jänis- ja mäyräkoirien palkintotuomarikurssi. Järjestetään 
Kettu ja Jänis ajokokeita sekä Mäyräkoirien ajokokeita. Yhteistyötä 

muiden seurojen kanssa jatketaan myöntämällä alueita koira-
kokeisiin.
Talous 
Talousarvio laadittu 49 euron jäsen- ja 100€ liittymismaksun 
mukaan. Tavoitteena on ylläpitää seuralle kohtuullista talou-
dellista valmiutta. Vahvistaa seuran talouden perusteita, seuran 
kiinteistöjen tuleviin korjaus- ja uudistamisremontteihin sekä 
jäsenistön uusien toimintojen kehittämiseen. Pyritään järjes-
tämään kaksi hirvenlihahuutokauppaa.

Kellon Metsästysseuran toimintaan vaikutti suuresti puhjennut 
Koronapandemia ja sen lainsäädännön asettamat kokoontumis- 
rajoitukset.
Hyvänä esimerkkinä oli Talvikokouksen ajankohdan poikkeuk-
sellinen siirto sääntömääräisestä ajankohdasta, myöhemmäksi 
säädetyn poikkeuslain nojalla.
Johtokunnan toiminta painottui kuluneella vuodella seuran 
talouden vahvistamiseen ja jaostotoiminnan kulujen tarkempaan 
harkintaan. Tarkka kulujen seuranta ja maltillinen jäsenmaksun 
korotus toi myös tilikauden tuloksesta positiivisen, edellisvuoden 
negatiivisen tuloksen sijaan. 
Rajoituksista johtuen jouduimme perumaan suunnitellut ampu-
maharjoitukset, pilkkikilpailut ja perinteiset hirvipeijaat. Kennel-
jaosto joutui perumaan näyttelyharjoitukset kesäkaudelta koro-
natilanteen vuoksi, mutta maastotoimintoja ja koetapahtumia 
pystytiin järjestämään 
Hirvilupia anottiin 16 lupaa, jotka myös myönnettiin. Seura ei 
luovuttanut lupia hirviporukoille vaan varasi 3 aikuista ja 2 vasaa 
seuran talouden vahvistamiseen. 
Kaurisjaoston toimintaan on osallistunut 89 metsästäjää ja 
talviruokintatoiminta on ollut aktiivista
Pienpeto toiminta onnistui hyvin ja pienpetokilpailuun osallistui 
20 metsästäjää, saaliina kettuja 26, supeja 6, näätiä 7, Hilleri 1 ja 
minkkejä 14.
Kiimingin erämiehet ja Kellon Metsästysseura neuvottelivat 
9.8.2020 seurojenvälisen rajasopimuksen, koskien kaikkea riis-
tanpyyntiä.
Kesäkokous voitiin pitää jo seuransääntöjen mukaan korona-
rajoitusten poistumisen vuoksi.
Seuratoiminta on palautumassa normaaliksi ja toiminta käyn-
nistetään talvikokouksessa hyväksytyn jaostojen suunnitelmien 
mukaan.
Kanalintujen (metso, teeri, pyy, riekko ja kiiruna) metsästysajat 
alkavalle metsästyskaudelle päätetään ja päivitetään 
www.riista.fi sivustolle 8.9.2021 alkaen.
Riistakolmiolaskenta 24.7—8.8.2021 antaa tarkempia viitteitä 
kanalintutilanteesta.
Seuralle on saapunut koirienkoulutus- ja koemaastoanomuksia 
suurempi määrä, aikaisempiin vuosiin verrattuna mikä kertoo 
kasvavasta koiraharrastustoiminnasta.
Seura anoi tulevalle metsästyskaudelle 20 hirvilupaa, Suomen 
riistakeskus myönsi 18 lupaa, rajoituksella enintään 12 aikuista ja 
12 vasaa. Seuran johtokunta varaa käyttöönsä 2 aikuista 
hirvipeijaisiin ja myyntiin.
Hirvijahtijahdin käytännön järjestelyistä vastaa hirvijaosto, kesä-
kokouksessa 2016 hyväksytyn seuran hirvisäännön mukaan. Huo-
mioitava on myös alkaneella metsästyskaudella, uusi Valtioneu-
voston metsästysasetus muutos 302/2021 joka astuu kokonai-
suudessa voimaan 1.8.2021 alkaen.
Kiitän seuran kaikkia jäseniä, riistaharjoittelijoita ja talkoolaisia 
seuran eteen tehdystä työstä.
Hyvää kesää ja jahtisyksyä
Pertti Similä
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan sana

Toimintasuunnitelma 2021
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Kellon Metsästyseuran nettisivut löytyy osoitteesta
http://www.kellonmetsastysseura.fi

Talvikokous Kalimenmajalla. 
to 28.1.2022 klo 18.00

Hirvipeijaat
la 13.11.2021 klo 14:00-18:00
Kellon Nuorisoseuralla.

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

Jäsenmaksua maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenumero!!
Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähkö-
postilla tai tekstiviestitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
Seura ei saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet sitä itse ilmoita.

Talousarvio 2021
Rahan lähteet

Jäsenmaksut 26 460,00
Liittymismaksut 2 000
Hirvenlihan myynti 3 000
Hirvijaosto + Nahkamyynti 400
Vierasluvat (10 €/pv) 700
Ampumatoiminta 400,00
Arpajaistuotot, Hirvenliha-arvat 0
SARVA toiminta (RHY) 300
Tarvikemyynti 0
Kioskimyynti, pilkkikilpailut 50
Kenneljaosto 500
Kaurisjaosto 2 200

Rahan lähteet yhteensä 36 010
 

Rahan käyttö
Ampumatoiminta, taulut, palkinnot yms 1 000
Hirvipeijaat, kulut 3 000
Kenneljaosto 500
Riistanhoito, Pienpetop. kilpailu 2 000
Kaurisjaosto 2 200
SARVA toiminta 0
Tiemaksut ja auraus 1 500
Hallinto ja pankkikulut 7 000
Siirtovelka (hirviluvat) 500
Maavuokrat 5 000
Kiinteistöjen hoito, vuosihuollot 5 000
Tiedotus- ja yhteistoiminta 3 000
Vartiointi, kameravalvonta 200
Kiinteistövero 500
Jätehuolto 300
Uudet laitteet 0
Muut kulut 0

Rahan käyttö yhteensä 31 700
Yhteensä 4 310

Puheenjohtaja
Pertti Similä 0400 209487
pertti.simila(ät)hotmail.com

Sihteeri
Ari Maukku 046 8108729
amaukku(ät)gmail.com

Rahastonhoitaja
Pauliina Mäkimartti 0400 778633
pauliina.makimartti(ät)gmail.com

Valvontajaosto
Mikko Halonen 040 9622096
mikko.halonen(ät)asennussuunta.fi

Ampumajaosto
Hannu Paso 0400 199701
hannu.paso(ät)luukku.com

Maanvuokrausjaosto
Janne Manninen 045 8703110
jannemanninen1(ät)gmail.com

Tiedotusjaosto (jäsenrekisteri)
Jarno Kiuttu 045 6783330
jarno(ät)kellonmetsastysseura.fi

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo 045 1102740
timokorkeasalo(ät)gmail.com

Riistanhoitojaosto
Riku Kipinä 050 5736223
rikukipina(ät)gmail.com

Hirvijaosto
Sami Manninen 040 7078414
sami.mannninen(ät)saunalahti.fi

Kiinteistöjaosto
Pekka Forss 045 6706392
pekka.forss(ät)gmail.com

Johtokunta
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Nimi Kettu Supi Näätä Minkki Pisteet
1 Ville Martikainen 5 3 0 2 460
2 Pekka Manninen 4 1 3 0 400
3 Jari Savilaakso 5 0 0 0 250
4 Markku Kourunen 0 0 2 2 160
5 Ismo Mäkelä 2 0 0 2 160
6 Vesa Martikainen 2 0 1 0 150
7 Pouya Ariyaeimehr 2 0 0 0 100
8 Jouni Rantakallio 1 1 0 0 100
9 Sami Karjalainen 0 0 1 1 80
10 Sami Manninen 1 0 0 1 80
11 Hannu Paso 0 0 0 2 60
12 Reijo Holopainen 1 0 0 0 50
13 Janne Manninen 0 1 0 0 50
14 Seppo Vehkaperä 1 0 0 0 50
15 Lauri Lotvonen 1 0 0 0 50
16 Jarkko Karvonen 1 0 0 0 50
17 Pentti Manninen 0 0 0 1 30
18 Veikko Vaikkanen 0 0 0 1 30
19 Arja Hyrynkangas 0 0 0 1 30
20 Vesa Pietilä 0 0 0 1 30
 YHTEENSÄ 26 6 7 14 1910
PISTEET :      Kettu 50p.       Supi 50p.        Näätä 50p.        Minkki 30p.

Pienpetokilpailun pisteet 2020

Tuloslaskelma 2020
VARSINAINEN TOIMINTA 2020 2219
   Jaostoiminta
      Tuotot  5431 2222,15
      Kulut  -5929,11 -7294,73
   Jaostoiminta yhteensä -498,11 -5072,58
   Muu varsinainen toiminta
      Tuotot  1192,37 0
      Kulut   -20213,42 -27119,39
   Muu varsinainen toiminta yhteensä -19021,05 -27119,39
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -19519,16 -32191,97
VARAINHANKINTA
      Tuotot   32289 23962
      Kulut   -1748 0
VARAINHANKINTA  YHTEENSÄ 30541 23962
TILIKAUDEN TULOS  YHTEENSÄ 11021,84 -8229,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    YHTEENSÄ 11021,84 -8229,97

Petoyhteyshenkilöt
Mikko Halonen 040 9622096
mikko.halonen(ät)asennussuunta.fi

Timo Korkeasalo 045 1102740
timokorkeasalo(ät)gmail.com

Reijo Arvola 0400 758906
reijo.arvola(ät)hotmail.fi

Kenneljaosto
Seppo Helin 0400 297307
soramaankennel1998(ät)gmail.com

Kaurisjaosto
Ari Maukku 046 8108729
amaukku(ät)gmail.com

Muut yhteystiedot

Palautusosoite:
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi

Ilmoituksia



§ 6. PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ KIINTIÖT. liite
Metsästysjärjestelyt kaudella 2021-2022.
Kaikki Kellon Metsästysseura ry:n jäsenet ovat velvollisia noudattamaan seuran yleisen kokouksen vahvistamia metsästyssääntöjä ja kiintiöitä.
Kellon Metsästysseura ry:n sääntöjen 7 § 6 kohdan nojalla maanomistajajäsen, joka poistaa metsästysvuokrasopimuksesta seuralta esim. 
kauriin / pienriistan metsästysoikeuden ei erottamisen uhalla saa metsästää esim. kaurista / pienriistaa seuran vuokramailla. Vaikka 
maaomistajajäsen metsästäisi esim. kaurista / pienriistaa pelkästään omistamallaan maalla, voi toiminta silti olla yhdistyslain ja seuran 
tarkoitusperien vastaista sekä seuraa vahingoittavaa.

1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä.
2. Sepelkyyhky; Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. 
Metsäkanalinnut; Teeren, metson metsästyksessä kiintiö on 3kpl/kausi/metsästäjä. Yksi linnuista voi olla metso tai koppelo. Pyy ei kuulu 
kiintiöön. Teeri Riekko, Pyy ja Metso rauhoitettu kokonaan Haukiputaantien länsipuolella. Ei koske kuitenkaan saaria. (tarkennukset  www.riista.fi 
sivusto)
3. Peltolinnut; Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Peltopyyn metsästys on kielletty.
4. Jänis; Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 15kpl/kausi/metsästäjä,1kpl/päivä/metsästäjä. Rusakko ei kuulu kiintiöön.
5. Kettu, näätä; Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2022 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, HMY ja JMS seurojen kanssa. Näädän pyynti kuten kettu.
6. Pienpetopyynti; Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
7. Ilvekselle haetaan 2 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
8. Hylkeenpyynti; Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi ottaa mukaansa 
ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
9. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja kotilohkoissa
poissuljettuna ketun pyynti, jossa rautatienitäpuolella 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 sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois 
lukien pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty. Jousimetsästys sallittu takkurannanlahdella Kauriin ja 
Rusakonmetsästyksessä.

§ 7.VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT 
10. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( https://kellonmetsastysseura.fi): 
vesilinnuille 20.08-26.08.2021 ja 05.09.-12.09.2021 sekä jänikselle ja ketulle 05.09.-12.09.2021 ja 28.11.-05.12.2021, luvan hinta 50€/viikko ja kiintiöt
samat kuin seuran jäsenillä.
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, 
vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana 
oloa metsästyksessä.
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10€/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien
ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana 
oloa metsästyksessä.
Vierasluvan hinta 10€ / päivä /1 vieraslupa / metsästäjä.

§ 8. HIRVENMETSÄSTYS
12. Noudatetaan valtioneuvoston asetusta 302/2021 päätöksen mukaisesti.
13. Hirvenmetsästys; Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava tiistaihin (24.08.2021) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, 
valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukoiden johtajille. 
Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston vetäjälle tiistaihin (24.08.2021) mennessä sekä 
vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. 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. Porukoiden johtajien palaveri on torstaina (26.08.2021). 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. Kaikki hirviporukat kiertävät lohkojaon samalla tavalla enintään 2 
porukkaa per lohko eli 6 lohkoa / enintään 12 porukkaa.
Porukan minimi koko vähintään 8 ampujaa. Talkoo pyyntiin osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistus ammutusta 
hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana koiranohjaajana.
Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-01.10.2021 välisenä aikana. Varsinainen hirvenmetsästys 
alkaa lauantaina 2.10.2021 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2022. 
Varataan seuran käyttöön 2 aikuisen lupaa peijaisiin ja myyntiin, loput luvat jaetaan hirvijaoston kokouksessa.

§ 9. KAURIINMETSÄSTYS
14. Kauriinmetsästys; Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseura ry:n jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen metsästyksen 
pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. Ruokintapaikoilta ampuminen kielletty. Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan
kohdalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin 1,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta (p. 040-7787387). Metsästys 
tapahtuu asetuksen mukaisesti. Metsästykseen osallistumisesta peritään 25€ suuruinen maksu talviruokintaa varten. Ruokinnan aloittanut 
metsästäjä on velvollinen jatkamaan ruokintaa kevääseen saakka. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden 
määräksi ehdotetaan 35 yksilöä, joista 1 yksilö seuralle huutokaupattavaksi (ensimmäinen kyttäys jahdissa kaatunut aikuinen kauris, jonka 
käsittelystä huolehtii ampuja talkoilla). Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (046-8108729) ( amaukku(ät)gmail.com ) (10.08.2021) 
mennessä. Ilmoittautumisen päivämäärä tulee kesän lehteen. Kauriinmetsästyksessä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. 
Merenranta-alueella voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä 
hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.


