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I L M O I T U K S I A I L M O I T U K S I A

Kalimen ampumarata Vareputaan ampumarata 

pvm (ma) klo pvm (to) klo

  9.1. (la) 10:00
  10.1. (su)     ”
  10.4. (la)     ”

3.5. 17:00 13.5. 17:00
10.5.     ” 27.5.     ”
17.5.     ”   
24.5.     ”
31.5.     ”
7.6.     ”
2.8.     ” 5.8.     ”  
9.8.     ” 12.8.     ”
16.8.     ” 19.8.     ”
23.8.     ” 26.8.     ”  
30.8.     ” 2.9.     ”  
6.9.     ” 9.9.     ”  
13.9.     ” 16.9.     ”
20.9.     ” 23.9.     ”
    
Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys
toimeenpanee ampumakokeita:

AMPUMAKOKEET 2010

Kellon koulukeskus 31.7-1.8.2010 klo 10:00.
Tutkinto ti 3.8 ja ti 10.8 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 18.9-19.9.2010 klo 10:00.
Tutkinto ti 21.9 ja ti 28.9 klo 18:00.

T U L O K S I A

Kilpailut
Hirvenhiihto. Varepudas 17.3.2010.
M70
1. Jorma Aarnipuro HMY 1016
2. Paavo Huru HMY 996
3. Pekka Nehvonen HMY 667
M60
1. Sauli Peltoniemi HMY 1108

2. Aimo Kärkkäinen HMY 1086
3. Martti Järvinen HMY 999
MYL
1. Jouko Haapala HMY 1150
2. Heikki Haapala HMY 1128
3. Antti Kauppinen HMY 969

METSÄSTÄJÄTUTKINNON KOULUTUS

Erä+

Zeppelin

O
ul

uu
n

Zatelliitintie 17, Kempele
OULU

Juha ja Antt i avasivat uuden Juha ja Antt i avasivat uuden 
eräl i ikkeen nelost ien var teeneräl i ikkeen nelost ien var teen
– Deerhunter ja Pinewood eräasut
– Paljon houkutuspillejä sorsalle, kyyhkylle, hanhelle, hirvelle yms.
– Laaja valikoima kalastustarvikkeita
– Vesilintujahtiin monipuolinen valikoima houkutuskuvia
– Myös muita tarvikkeita retkeilyyn ja metsästykseen
– Yki-lasikuituveneet

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Lisätietoja: Juha Tenhunen, p. 040 500 8896

AVOINNA MA–PE 9–18, LA 10–15

Harjoitusammunnat (ammunnoissa noudatetaan valtionmerk-
kisäännön määräyksiä)
   
- Kalimen rata: Tiistaisin 3.8-31.8 klo 17:30-21:00 ja keskiviik-
koisin
  (vanhat säännöt) 4.8-25.8 klo 17:30-21:00.

- Vareputaan rata: Harjoitusammunnat tiistaisin 3.8-31.8 klo 
17:00.
  Tiedustelut: p. 040-5957947. 

Koeammuntojen aikana edullinen kahvitarjoilu.

TERVETULOA!
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1. HALLINTO
Hallitus
Puheenjohtaja: Matti Roivainen
Varapuheenjohtaja: Martti Järvi-
nen
Jäsenet: Martti Järvinen, Kurkela 
Tuomo, Mustaniemi Kauko, Mäke-
lä Esko, Savilaakso Jouni, Osmo Si-
pola ja Hannu Örn.
Toiminnanohjaaja: Tomi Jokivirta
Rahastonhoitaja: Tomi Jokivirta
Tilintarkastajat: Myllylä Matti ja 
Myllylä Jaakko, varalla Huovinen 
Erkki ja Lauri Rahikkala.

Hallituksella oli 4 kokousta, riis-
tanhoitoyhdistyksellä vuosikoko-
us.
Edustajana riistanhoitopiirin koko-
uksissa oli Matti Roivainen ja varal-
la Martti Järvinen.
Riistanhoitopiirin toimeenpane-
missa neuvottelutilaisuuksissa 
edustivat yhdistystä Tomi Jokivir-
ta, Matti Roivainen ja Martti Jär-
vinen.

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkintoon valmenta-
vaa koulutusta järjestettiin 4 ker-
taa Kellon koulukeskuksessa. Tut-
kintoja järjestettiin 9 kertaa. Met-
sästäjätutkintoon osallistuneet sai-
vat osallistumistodistuksen koulu-
tuksen päätyttyä.

3. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidettiin 
yhdistyksen ampumaradalla Kel-
lossa, sekä Haukiputaan metsäs-
tysyhdistyksen ampumaradalla Va-
reputaalla. Ampumakokeet aloi-
tettiin jo tammikuussa, jolloin val-
tionmaille hirvenmetsästykseen ai-
kovat saivat suorittaa ampumako-
keen. Ampumakoetilaisuuksia oli 
yhteensä 27 kertaa.

4. KOULUTUS, NEUVONTA 
Riistanhoitopiirin vuosikokoukses-
sa Matti Roivainen edusti yhdistys-
tä. Tomi Jokivirta ja Matti Roivai-
nen osallistuivat Oulussa pidetyil-
le toiminnanohjaajien ja puheen-
johtajien neuvottelupäiville. Hir-
venmetsästäjille Martti Järvinen 
piti informaatio- ja ohjaustilaisuu-
den. Johtokuntien yhteispalaveri 
pidettiin Kalimen ampumaradalla. 
Ammunnanvalvojille järjestettiin 
yhteistilaisuus. Valittiin ja koulu-
tettiin uudet suurristavirka-apuyh-
dyshenkilöt (SRVA). Pidettiin kaksi-
päiväinen pienpetopyynnin koulu-
tustilaisuus Vareputaalla. Järjestet-
tiin hygieniapassikoulutus ja sen 
pohjalta hygieniaosaamisverkos-
to. Pidettiin kaksipäiväinen pien-
petopyyntikoulutus. Koulutus si-
sälsi loukkujen ja välineiden ra-
kentamista.

Nuorisotyö 
Järjestettiin Kellon ja Haukipu-
taan yläasteen Kalastus- ja met-
sästyskurssit. Oppilaille pidettiin 

toimintapäivät (2 kpl) ampuma-
radoilla yhdessä seurojen kans-
sa. Lisäksi järjestettiin 3 leirikou-
lua yläasteen kurssilaisille. Osal-
listuttiin yläkoulun Jopo-hankkee-
seen. Pidettiin yksittäisiä oppitun-
teja Haukiputaan peruskouluissa 
ja lukiossa.

5. RIISTANHOIDON
EDISTÄMINEN 
Jatkettiin Halosenlahden perkuu-
töitä yhdessä Haukiputaan kun-
nan ja HMY:n kanssa. Osallistut-
tiin kauriiden ruokintaan yhdessä 
seurojen kanssa. Käytettiin muo-
vinauhaa riistapeltojen ja taimi-
koiden suojelemiseksi. Jatkettiin 
Liippaan kunnostustöitä yhdessä 
JMS:n kanssa. Rakennettiin pien-
petopyydyksiä. Nimettiin yhdis-
tykselle riistanhoidonkoordinaat-
tori (Juha Soralahti).

6. RIISTAKANTOJEN HOITO
Hirvieläinkantojen seuranta
Saalisilmoitusten mukaan maas-
toon jäi 109 hirveä. Suoritettiin 
hirvien maastolaskenta, jonka mu-
kaan metsään jäi noin 93 hirveä ja 
noin 120 metsäkaurista. Haukipu-
taan RHY:n hirvikanta on noin 2,2 
yksilöä 1000 ha:lla. 

Pienriistalaskennat 
RHY:n alueella on 4 kpl riistakol-
miota ja 1 kpl peltoriistakolmioi-
ta. Nämä laskettiin 1 kerran talvella 
ja 1 kerran kesällä. Laskentatulok-
set osoittivat, että metsäkanalintu-
kannat ovat edelleen alhaisella ta-
solla ja pyyntirajoituksia tarvitaan 
kantojen elpymiseksi. Vesilintujen 
pistelaskentaa jatkettiin 3 pistees-
sä Halosenlahdella sekä 1 pistees-
sä Kellon Uikulajärvellä. 

Suurpetokantojen seuranta: 
Petoyhdysmiehinä toimivat Aho-
nen Janne, Himanka Matti, Joki-
virta Tomi, Mettovaara Esko, Anssi 
Mettovaara ja Vesa Tammia.
Vuoden aikana tehtiin 4 kotkaha-
vaintoa, 4 karhuhavaintoa, 3 susi-
havaintoa, 3 ilveshavaintoa. Sauk-
koja ei varsinaisesti laskettu, mutta 
niitä arvellaan olevan kymmeniä.

Muuta riistakantojen seurannas-
ta: 
Metsäkauriskanta on vakiintunut 
noin 120 yksilöön. Kauriin ruo-
kintapaikkoja on 23. 
Jäniskannat ovat edelleen heikot.
Hylje- ja norppakannat ovat jatka-
neet kasvuaan.
Yhdistykselle ilmoitettiin 2 hirvien 
aiheuttamaa taimikkotuhoa.
Pienpetokantoja on yritetty har-
ventaa tehostetulla loukkupyyn-
nillä.

Hoito- ja metsästyssuunnitelmat 
Metsäkanalintujen osalta nouda-
tettiin asetuksen mukaisia met-
sästysaikoja Rh-piirin mukaisesti. 

T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 0 9 S E L O S T U S  V A R A I N K Ä Y T Ö S T Ä 
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

TUOTOT
 Valtion määräraha 200,00 8100,00 
 Metsästäjätutkinto 2899,00 2223,00 
 Ampumakoe 7728,00 7743,00 
 Ampumarata - -
 Ampuma- ja kilpailutoiminta 65,00 180,00 
 Tarvikemyynti - -
 Metsästäjäkurssit 1825,20 1750,00
 Metsästäjäopastulot 545,00 560,00
 Kolarihirvitulot 158,00 316,00
 Koulutus ja nuorisotoiminta 2352,50 3785,10
 Muut tulot+korot 957,12 957,68 
   
TUOTOT YHTEENSÄ 24729,82 25337,65 
  
KULUT 
 Hallinto ja edustus  2802,28 1908,57
 Toiminnanohjaus ja toimisto  9610,16 10560,52 
 Metsästäjätutkinto 473,20 1346,03
 Metsästäjäopasmenot 573,95 553,95
 Ampumakoe 3585,55 1343,56
 Koulutus ja nuorisotoiminta  3251,95 5020,10
 Riistanhoito  3058,68 1958,29
 Metsästyksen valvonta  512,70 1313,50 
 Ampumarata  403,19 3422,15
 Ampuma- ja kilpailutoiminta  220,40 1147,20 
 Tarvikehankinnat  - -
 Kolarihirvimenot 152,00 277,24
 Muut menot 108,06 1399,18 
   
KULUT YHTEENSÄ 24752,12 29696,34 
  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -22,30 - 4261,56 
   
TASE 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
 Maa-alueet - -
 Rakennukset - -
 Koneet ja Kalusto - -

Pysyvät vastaavat yhteensä - -

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
 Myyntisaamiset - -
 Muut saamiset - -
 Siirtosaamiset - -

Saamiset yhteensä - -

Rahat ja pankkisaamiset
 Kassa 134,00 154,00 
 Käyttötili 3538,00 3553,10 
  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 3672,00  3707,10 
 
VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Edellisten tilikausien ylijäämä 3753,15 8014,71
 Tilikauden ylijäämä -22,30 -4261,56 

Oma pääoma yhteensä 3730,85 3753,15 

Vieras pääoma
 Ostovelat - -
 Ennakonpidätys- ja sotuvelat 58,85 46,05
 Muut velat - -
 Siirtovelat - -

Vieras pääoma yhteensä 58,85 46,05 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3672,00 3707,10
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V U O S I K O K O U S
Asialista Haukiputaan RHY:n vuo-
sikokoukseen
Kellon koulukeskus 24.2.2010 klo 
19:00.

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden vaali
- puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)
- ääntenlaskijat (2 kpl)
3. Kokouksen laillisuuden totea-
minen ja ääniluettelon vahvista-
minen
4. Asialistan hyväksyminen
5. Oulun riistanhoitopiirin esittä-
mät asiat
6. Hallituksen laatima toimintaker-
tomus ja tilinpäätökseen perustu-
va selostus yhdistyksen taloudesta 
edelliseltä vuodelta
7. Tilintarkastajien lausunto, tilin-
päätöksen vahvistaminen ja vas-
tuuvapauden myöntäminen tili-
velvollisille
8. Yhdistyksen toimintaohjelman 
ja varainkäyttösuunnitelman esit-
tely ja vahvistaminen kuluvalle 
vuodelle
9. Kahden tilintarkastajan ja kah-
den varatilintarkastajan vaali
10. Yhdistyksen edustajan ja vara-
miehen valitseminen Oulun Rh-
piirin kokouksiin

TOIMINTA-AJATUS:
Riistanhoitoyhdistys on metsästä-
jäorganisaation paikallistason met-
sästysviranomainen, jonka tehtä-
vänä on metsästystä ja riistanhoi-
toa koskeva koulutus ja neuvon-
tatyö, riistanhoidon edistäminen, 
metsästyksen valvonta ja muut sille 
määrätyt tehtävät. Riistanhoitoyh-
distyksen toiminnasta on säädetty 
metsästyslain 63-68 §:ssä, metsäs-
tysasetuksen 34 §:ssä ja metsästä-
jäorganisaation ohjesäännössä.

A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN 
SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTE-
ALUEET 
Nykyisten toimintojen turvaami-
nen ja säästöjen kartuttaminen tu-
leville vuosille. Koulutusta ja va-
listustoimintaa jatketaan nuorison 
ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Riistakantojen elinolosuhteiden 
parantaminen vesilintujen, metsä-
kanalintujen, jänisten ja metsäkau-
riiden osalta. Ampumaradasta luo-

Koppelo ja riekko rauhoitettiin ko-
konaan. Toteuttiin valikoivaa met-
sästystä kauriin pyynnissä. Kannan 
kehitystä seurataan.
Seurojen yhteispalaverissa sovit-
tiin yhteiset pelisäännöt hirven-
metsästyksen suhteen.

7. METSÄSTYS
Hirvenmetsästys suoritettiin ase-
tuksen mukaisesti. Hirviä kaadet-
tiin 109 aikaista ja 53 vasaa, jolloin 
vasaprosentiksi tuli 32,7%. 
Yksi hirvi lopetettiin sen huonon 
kunnon vuoksi. 
Kauriita kaadettiin 13 yksilöä.

Hylkeen metsästyskausi on kes-
ken. Myönnetty 20 lupaa. 
Suoritettiin tehostettua pienpeto-
pyyntiä.

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvonta suoritettiin yhteistyös-
sä poliisin ja merivartiolaitoksen 
kanssa. 

9. TIEDOTUS- JA
SUHDETOIMINTA 
Osallistuttiin Haukiputaalainen 
Metsästäjä-lehden toimittamiseen 
yhdessä seurojen kanssa. Ilmoitus-
lehtinä käytettiin: Metsästäjälehti, 

Rantapohja ja Haukiputaalainen 
Metsästäjä-lehteä sekä MKJ:n net-
tisivustoa. Myönnettiin ansiomerk-
kejä.

10. AMPUMARATA
Tekninen lautakunta on myöntänyt 
ympäristöluvan radalle tietyin reu-
naehdoin. Päätös ei ole vielä lain-
voimainen, koska siitä valitettiin 
hallinto-oikeuteen. Vaasan Hallin-
to-oikeus teki valituksesta päätök-
sen ja päätti että myönnetty ympä-
ristölupa poistetaan ja päätti siirtää 
ympäristöluvan käsittelyn Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskuksen 

päätettäväksi. RHY:n hallitus on 
tehnyt valituksen ko päätökses-
tä Korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle. Korkein Hallinto-oikeus on 
palauttanut asiankäsittelyn Vaasan 
Hallinto-oikeudelle.

11. MUU TOIMINTA
Järjestettiin jäsenille hirvenhiihto-
kilpailut. Julistettiin riistalle joulu-
rauha yhteisessä nuotioillassa seu-
rojen kanssa Vareputaan ampuma-
radalla. Tilaisuudessa oli noin 50 
henkeä. Osallistuttiin pienpeto-
pyyntikampanjaan.

11. Hallituksen ja seurojen teke-
mät aloitteet
12. Kokouksen osanottajien esit-
tämät asiat, joista ei voida tehdä 
päätöstä
13. Ilmoitusasiat
14. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja Haukiputaan RHY:n 
vuosikokouksesta
Kellon koulukeskus 24.2.2010, klo 
19:00.

1. Kokouksen avaus
- RHY:n puheenjohtaja Matti Roi-
vainen avasi kokouksen kello 
19:00. 
2. Kokousvirkailijoiden vaali
- Puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Roivainen
- Sihteeriksi valittiin Tomi Jokivirta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Pekka Aikio ja Esko Mäkelä
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka 
Aikio ja Esko Mäkelä.
3. Kokouksen laillisuuden totea-
minen ja ääniluettelon vahvista-
minen
- Todettiin kokous laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä 
vahvistettiin ääniluettelo (liite).

4. Asialistan hyväksyminen
- Hyväksyttiin asialista työjärjes-
tykseksi.
5. Oulun riistanhoitopiirin esittä-
mät asiat
Keijo Kapiainen käytti Oulun riis-
tanhoitopiirin puheenvuoron:
- uudet lakiesitykset
- metsästäjäorganisaation muutos-
prosessi
- alueen hirvitilanne 
6. Hallituksen laatima toimintaker-
tomus ja tilinpäätökseen perustu-
va selostus yhdistyksen taloudesta 
edelliseltä vuodelta
Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 
2009 toimintakertomus (liite).
7. Tilintarkastajien lausunto, tilin-
päätöksen vahvistaminen ja vas-
tuuvapauden myöntäminen tili-
velvollisille
Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 
2009 tilit ja vahvistettiin tilinpää-
tös. 
Myönnettiin vastuuvapaus tilivel-
vollisille (liite).
8. Yhdistyksen toimintaohjelman 
ja varainkäyttösuunnitelman esit-
telyja vahvistaminen kuluvalle 
vuodelle
Esitettiin ja vahvistettiin vuoden 

2010 toimintaohjelma ja varain-
käyttösuunnitelma (liite).
9. Kahden tilintarkastajan ja kah-
den varatilintarkastajan vaali
Valittiin yhdistyksen tilintarkasta-
jiksi Matti Myllylä ja Jaakko Myl-
lylä ja varatilintarkastajiksi Erkki 
Huovinen ja Lauri Rahikkala.
10. Yhdistyksen edustajan ja vara-
miehen valitseminen Oulun Rh-
piirin kokouksiin
Valittiin yhdistyksen edustajiksi 
piirin hallituksen kokouksiin Mat-
ti Roivainen (RHY:n puheenjohta-
ja) ja varalle Martti Järvinen (RHY:n 
varapuheenjohtaja).
11. Hallituksen ja seurojen teke-
mät aloitteet
Ei aloitteita.
12. Kokouksen osanottajien esit-
tämät asiat, joista ei voida tehdä 
päätöstä
- keskusteltiin teeren talvimetsäs-
tyksestä
- keskusteltiin jänis- ja kauriskan-
tojen välisestä suhteesta
13. Ilmoitusasiat
- Toiminnanohjaaja esitti RHY:n 
järjestämien tilaisuuksien ajan-
kohdat
14. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen 
kello 20.50.

T O I M I N T A S U U N N I T E L M A

vutaan ympäristöluvan tultua lain-
voimaiseksi. 

B. KULUVAN VUODEN TOIMIN-
TASUUNNITELMA

1. HALLINTO (kokoukset, rhy:n 
edustajat eri tilaisuuksissa, toimin-
nanohjaus)

Hallitus kokoontuu ainakin 3 ker-
taa ja tarvittaessa useammin asioi-
den niiden vaatiessa. Piirin järjes-
tämiin tilaisuuksiin osallistuvat pu-
heenjohtaja (varalla varapuheen-
johtaja) ja toiminnanohjaaja.
Toimikauden aikana muistetaan 
yhdistyksen ansioituneita ja synty-
mäpäiviä (ns. pyöreitä vuosia) juh-
livia jäseniä.
Varaudutaan metsästäjäorganisaa-
tiomuutokseen.

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO (tut-
kinnon koulutustilaisuudet, tut-
kintotilaisuudet, tutkinnon vas-
taanottajat)
Metsästäjätutkinnon koulutus- 
ja tutkintotilaisuudet järjestetään 
yläasteiden ja Haukiputaan luki-
on tiloissa. Vuoden aikana järjes-
tetään ainakin 3 koulutustilaisuut-
ta ja 4-5 tutkintotilaisuutta. Tutkin-
non vastaanottajina toimivat halli-
tuksen valitsemat ja piirin hyväksy-
mät henkilöt.

3. AMPUMAKOE (ampumakokei-
den järjestäminen, kokeen valvo-
jat, ammunnan harjoittelu)
Ampumakokeet järjestetään Ka-
limen ja Vareputaan ampumara-
dalla. 
Riistanhoitoyhdistyksellä on 22 

ammunnanvalvojaa. Metsästys-
seurat ja RHY järjestävät yleisiä 
harjoitusammuntoja Vareputaan 
ja Kalimen ampumaradoilla.
Haulikkorata on vielä vapaassa 
käytössä, kunhan huolehditaan 
radan siisteydestä ennen poisläh-
töä.

4. KOULUTUS, NEUVONTA (kou-
lutustilaisuudet, kurssit, hirvipala-
verit, annettava neuvonta, nuori-
sotyö, erämiesillat, koulutusmate-
riaalin hankinnat)
Osallistutaan Oulun Rh-piirin jär-
jestämiin koulutustilaisuuksiin yh-
dessä metsästysseurojen kanssa. 
Annetaan koulutusta peruskoulun 
oppilaille metsästystä ja riistanhoi-
totyötä koskevissa asioissa. Panos-
tetaan näkyvästi nuorisotyöhön. 
Järjestetään yläasteiden metsäs-
tys- ja kalastuskurssit. Järjestetään 
koulutusta hirvenmetsästäjille en-
nen jahtikauden alkua. Osallistu-
taan hirvitalousalue 2:n palave-
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T A L O U S S U U N N I T E L M A

VARSINAINEN TOIMINTA
 Yhteensä Edellisenä
  vuonna
  toteutunut
Tulot
Valtion määräraha 8200,00 8200,00
Ampumakoe 7500,00 7728,00
Metsästäjätutkinto 2000,00 2899,00
Metsästäjäkurssit 1500,00 1825,20
Ampumarata - -
Ampuma- ja kilpailutoiminta 150,00 65,00
Tarvikemyynti, metsästäjäopas 500,00 545,00
Kolarihirvitulot 300,00 158,00
Muut tulot 2000,00 3311,62
Tulot yhteensä 22150,00 24729,82

Menot

Hallinto ja edustus 2500,00 2802,28
Toiminnanohjaus ja toimisto 9000,00 9610,16
Metsästäjätutkinto 1000,00 473,20
Ampumakoe 3000,00 3585,55
Koulutus ja neuvonta 1000,00 3251,95
Riistanhoito 1000,00 3058,68
Metsästyksen valvonta 1000,00 512,70
Ampumarata 500,00 403,19
Ampuma- ja kilpailutoiminta 300,00 220,40
Tarvikehankinta 500,00 -
Muut menot 1000,00 260,06
Kulut yhteensä 20800,00 24752,12

 

Yli-/alijäämä +1350,00 -22,30

YHDISTYKSEN VARAT

Säästöt vuoden alussa 3672,00 3707,10
Toimintavuoden yli-/alijäämä +1350,00 -22,30
Säästöt vuoden lopussa+kassa. 5022,00 3672,00

H A L L I T U S

Puheenjohtaja Roivainen Matti Vannetie 1 B 6, 90810 Kiviniemi
  08-5401180, 050-5354720
  matti.roivainen@elisanet.fi 

 Varapuh.joht. Järvinen Martti Keikamotie 5, 90800 Oulu
  040-5957947
  jarvinen.martti@gmail.com

Jäsenet Kurkela Tuomo Suokkosentie 172,
  90830 Haukipudas
  08-5471838, 0400-890446
  tuomo.kurkela@mail.suomi.net

 Mustaniemi Riihitie 10,
 Kauko 90830 Haukipudas
  044-5365105
  kauko.mustaniemi@osakk.fi 

 Mäkelä Esko Kankaalantie 58, 90820 Kello
  040-8381842
  makesko@dnainternet.net

 Savilaakso Jouni Kankaalantie 40, 90820 Kello
  08-5402586, 0400-123187
  jouni.savilaakso@dnainternet.net

 Sipola Osmo Pateniementie 39, 90800 Oulu
  0500-580140
  osmo.sipola@elisanet.fi 

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

Toiminnanohj. Tomi Jokivirta Maitopolku 36,
rahastonhoitaja  90850 Martinniemi
  040-5237544
  tomi.jokivirta@haukipudas.fi 

Ampumaradan Esko Mäkelä Kankaalantie 58, 90820 Kello
vahtimestari  040-8381842 
  makesko@dnainternet.net

Lehden toimitus Jukka Vänttilä Vainiontie 5,
  90840 Haukipudas
  08-5475552, 050-4128345
  jukka.vanttila@gmail.com

riin. Panostetaan pienpetokoulu-
tukseen.

5. RIISTANHOIDON EDISTÄMI-
NEN (elinympäristöjen hoito, va-
hinkojen esto, riistanhoidon ko-
keilut, pyyntikurssit, riistanhoidon 
ohjaus)
Metsojen soidinpaikkojen liiallis-
ta hakkuuta seurataan. Elpyvien 
lintu- ja jäniskantojen sekä kau-
riin ruokintaa jatketaan. Käytetään 
muovinauhaa ja karkoteaineita 
tarvittaessa hirvivahinkojen estä-
miseksi. Jatketaan Halosenlahden 
kunnostustöitä sekä osallistutaan 
Liippaan kunnostukseen. Panoste-
taan pienpetopyyntiin.

6. RIISTAKANTOJEN HOITO (riis-
talaskennat ja riistakantojen seu-
ranta, suurpetohavainnointi, hoi-
to- ja metsästyssuunnitelmat)
Riistalaskennat suoritetaan yhteis-
työssä metsästysseurojen kanssa. 
Hirvien maastolaskenta tehdään 
entiseen tapaan talvehtivan kan-
nan määrittämiseksi. Seurat suorit-
tavat hirvien lentolaskennan maa-
liskuussa.
Suurpedoista tehdään ilmoitus tuo-
reeltaan petoyhdysmiehelle.

Pyritään luomaan järjestelmä pien-
riistakantojen metsästyksen tulok-
sen ja kantojen kehityksen seuraa-
mista varten.
Neuvotellaan yhteneväiset metsäs-
tysajat ja kiintiöt pienriistan met-
sästykseen, jos asetuksen mukai-
sia metsästysaikoja halutaan ly-
hentää.

7. METSÄSTYS (suositukset, rajoi-
tukset ym.) 
Pienriistan osalta on syytä noudat-
taa kiintiöihin perustuvaa metsäs-
tystä. Pienpetojen pyyntiä jatke-
taan. RHY kokoaa pienpetopyyn-
nin tulokset.
Hirvenmetsästyksessä pyritään ta-
saiseen verotukseen ja vasa-% py-
ritään pitämään 40-50%:ssa kaa-
dettavissa eläimissä.
Vesilinnun metsästyksessä olisi 
vältettävä luotiaseen käyttöä asu-
tuksen läheisyydessä ja vesialueil-
la kimmokevaaran vuoksi.
Hylkeen metsästystä elvytetään. 

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA 
(valvontatoimenpiteet, vartijoiden 
koulutus)
Yhdistyksen ja seurojen varti-
jat hoitavat valvonnan yhteistyös-

sä poliisin ja merivartiolaitoksen 
kanssa.
Kolarissa tai muuten loukkaantu-
neet hirvet jäljitetään ja pyyde-
tään yhteistyössä metsästysseuro-
jen kanssa poliisin kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaisesti.
Valvontaa tehostetaan huomatta-
vasti läpi koko vuoden. Panoste-
taan koirakurista tiedottamiseen ja 
valvontaan.

9. TIEDOTUS- JA SUHDETOI-
MINTA (tiedotustoiminta, sidos-
ryhmäneuvottelut, yhteydet seu-
roihin ja seurueisiin, huomion-
osoitukset)
Vuosikokous ilmoitetaan Metsäs-
täjälehdessä, MKJ:n internetsivuil-
la ja Rantapohjassa.
Ampumakoe, koulutukset, tutkin-
not, sekä muut ilmoitukset halli-
tuksen harkinnan mukaan.
Osallistutaan Haukiputaalainen 
Metsästäjä-lehden toimittamiseen. 
Osallistutaan seurojen vuosi- ja ke-
säkokouksiin.

10. AMPUMARATA (ampumara-
dan ylläpito, harjoitusammunnat, 
kilpailut)
Järjestetään siivous- ja kunnostus-
talkoot. Varaudutaan ympäristölu-
van aiheuttamiin toimenpiteisiin.
Harjoitusammuntoja pidetään en-
tiseen tapaan keväällä ja syksyllä 
sekä jäsenille järjestetään hirven-
hiihto, -juoksu sekä ampumakil-
pailuja.

11. MUU TOIMINTA (esitykset, 
toimenpidealoitteet, omatoiminen 
varainhankinta)
RHY:n kilpailijoille korvataan osal-
listumiskustannuksia piirin kilpai-
luihin. Näistä on sovittava tapaus-
kohtaisesti toiminnanohjaajan 
kanssa.
Lahjoitetaan kunniapalkintoja 
metsästyskoira kilpailuihin.
Julistetaan joulurauha riistalle (jou-
luaatoksi ja joulupäiväksi) vuoro-
vuosin seurojen kanssa.
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P U H E E N J O H T A J A N  S A N A K E S Ä K O K O U S

I L M O I T U K S I A

Hirvisäännön 3 kohta edellyttää, että hirvijahtiin osallistuvan on huoleh-
dittava ampumataidostaan. Hirviradalla tiistaisin järjestävien harjoitusam-
muntojen osalta kulunut kesä on ollut lähes nolla. Ampujia on ollut yh-
destä kahteen osallistujaa harjoituksissa, eikä seuranmerkkikään ole saa-
nut ampujia liikkeelle. Johtuuko osallistujien vähyys valtiomerkkikokeen 
suorittamisen helppoudesta? Meidän ei ole järkevää järjestää harjoituksia 
näin vähäiselle osallistujamäärälle. Ensi kesänä, tähän tulee muutos. On 
keskusteltu ja suunniteltu, että seuran merkkiammuntoja järjestetään vain 
2-3 kpl ennen hirvijahdin alkua. 

Kevään aikana on käynnistynyt Haukiputaan metsästysyhdistyksessä pit-
kään suunniteltu ja odotettu hanke, joka sisältää vesijohdon, paineviemärin 
ja riistankäsittelytilan rakentamisen Vareputaalle. Työt on aloitettu puuston 
raivauksella, riistankäsittelytilan pohjatöillä ja tien teolla hallille. Tätä kir-
joittaessani yli puolet linjauksesta on raivattu. Työ tehdään talkoovoimin. 
Raivaus on lähtenyt rivakasti liikkeelle, myös hallin pohjatyöt ja tie hallil-
le ovat valmistuneet. Hankkeen edistymisessä talkootyö on avain asemas-
sa. Riistankäsittelytilan pystytys ja siihen liittyvät muut työt, jotka voidaan 
tehdä talkootyönä, niin ne tehdään talkootyönä. 

Ympäristölupa-anomusta on täydennetty kaksi kertaa sen jälkeen kun se 
tämän vuoden tammikuussa jätettiin Haukiputaan tekniselle lautakunnal-
le. Lupapäätös on käsittelyssä kesälomien jälkeen elokuussa.

Hirviluvat saatiin yhteislupa-anomuksen mukaan KMS, JMS kanssa. Mei-
dän osuus kaatoluvista on 38 aikuista ja 16 vasaa.

Kesäkokous on nimennyt yhdyshenkilön kauriin metsästykseen. Kauriin-
metsästykseen aikovan on ilmoittauduttava yhdyshenkilölle 20.8 mennes-
sä.

Hallin (harmaahylje) metsästys jatkuu heinäkuun loppuun. Elokuun alusta 
alkaa uusi metsästyskausi, jolle on anottu 30 hallin pyyntilupaa.

Metsäkanalintujen metsästysaikaa lyhennettiin riistanhoitopiirin toimesta 
kahdella viikolla pyynnin loppupäästä. Tämä riistanhoitopiirin päätös si-
too meitä kaikkia.

Kehotan HMY:n jäseniä lukemaan tarkoin kesäkokouksen pöytäkirjan. Sii-
tä selviää mm. kokouksen asettamat saaliskiintiöt ja rauhoitusajat eri riis-
talajeille. 

Hyvää kesänjatkon ja syksyn jahtiodotusta
Martti Järvinen

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN
KOTISIVUT internetissä.

Osoite on: www.hmynetti.net

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Ke 1.9. mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää asia-
kirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat puheenjohta-
jalle Martti Järviselle samaan päivään mennessä. 
La 4.9. Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa puheenjohtajalle Mart-
ti Järviselle tai sihteeri Kaisa Järviselle.
Pe 10.9. Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri Va-
reputaalla klo 18.00.
Su 19.9. Hirvikokous Vareputaalla klo 10.00.

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2010
Ke 4.8. klo 18:00 Hirvenjuoksun seuran mestaruuskilpailut
Ke 11.8.  klo 18:00 Isohirvi
Ma16.8.  klo 18:00 Haulikko
Ke 18.8.  klo 18:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

pidetään pe 28.1.2011 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat

HUOM! HUOM! JÄSENET!!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä VIITENUMEROA!!
Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset tekstiviestillä 

tai sähköpostilla sihteerillemme. jarvinen.kaisa@gmail.com

PIENPETOJA PYYTÄNEET.
Ilmoittakaa saalistietonne la 9.1.2011 mennessä Oiva Suménille puh. 0400 
225 960

Pöytäkirja HMY:n kesäkokouksesta-
Varepirtillä ti 6.7.2010 klo 18:00

Läsnä: 19 henkilöä liite 1

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Martti Järvinen avasi 
kokouksen klo 19.10. Hän kiitti kah-
ta esittelijää joista toinen kertoi koira-
tutkan viimeisestä sovellutuksesta.
Toinen taas esitti tulossa olevan Erä+ 
liikkeen tuotteita, sijaintia ja toimi-
paikkaa.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätös-
valtaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätös-
valtaiseksi.
3. Valitaan kokouksen Puheenjohta-
ja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Martti Järvinen ja sihteeriksi Erk-
ki Huovinen.
4. Asialistan hyväksyminen työjär-
jestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestyk-
seksi.
5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja 
ääntenlaskijat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pau-
li Greus ja Veikko Kauppila jotka toi-
mivat myös ääntenlaskijoina tarvitta-
essa.
6. Metsästys
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että koskien kaikkea riistaa 
turvallisuuden vuoksi tieltä, tielle ja 
tien yli ampuminen on kielletty. Kiel-
to koskisi myös Martinniemen van-
haa ratapenkkaa. 
7. Vesilinnun metsästys ja rauhoi-
tusalueet 
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että vesilinnun metsästysaika on 
asetuksen mukainen, mutta rauhoi-
tettuja alueita ovat seuraavat alueet:
Merenranta Kellonrajasta jätevesi-
puhdistamon laskuputkeen rauhoi-
tetaan, samoin koko eteläinen joki-
alue tie nro 847 sillasta Rivinokan 
kärkeen, Pappilanlahti mukaan luki-
en sekä Kiiminkijoen pohjoispuolel-
la tie nro 847 sillasta Laitakarin poh-
joiskärjen aallonmurtajan maan puo-
leiseen päähän, Vahtolanlahti mu-
kaan lukien. Samoin rauhoitetaan 
Martinlahti (Tukkilahti), linjalta van-
ha tehtaanpiippu Villenniemen kärki 
ja Halosenlahden perukka Palonie-
men nokasta kiviarkun kautta Tom-
miin (alue merkitty tapeilla ja keltai-
sella nauhalla, jossa teksti rauhoitet-
tu). Turvallisuuden vuoksi kiellettäi-
siin luotiaseen käyttö seuran rauta-
tien länsipuolella olevilla vesialueil-
la vesilinnun metsästyksessä, sekä 
moottorin käyttö veneessä haavoit-

tuneen vesilinnun etsinnässä.
8. Fasaanin metsästys
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että fasaanin metsästys kiel-
letään yhdistyksen alueella.
9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitus-
alueet 
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että kyyhkyn metsästys alkaa 
asetuksen mukaisena 10.8. Johto-
kunta esittää, että metsästykseltä rau-
hoitetaan Kiiminkijoen pohjoispuo-
lella Haukiputaantie 847, Martinnie-
mentie 8460, Putaankyläntie 18741 
sekä Haukputaantien 847 länsipuo-
liset alueet aina Iin rajaan saakka. Li-
säksi rauhoitetaan Rivinokan ja jäte-
vesipuhdistamon laskuputken väli-
nen merenranta-alue. Rauhoitus oli-
si voimassa 20. päivään elokuuta klo 
12.00 saakka. Koko pyyntikaudeksi 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi 
Kellonrajan ja jätevesipuhdistamon 
laskuputken välinen merenranta-alu-
een. Johtokunta esittää, että viljanvil-
jelyssä olevien peltojen käyttö met-
sästykseen ei olisi luvallista ennen 
puintia ilman maanomistajan lupaa.
10. Pienriistan rauhoitusalueet 
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että pienriistan metsästyksel-
tä rauhoitetaan Inkonnokantien ja Ri-
vinnokan välinen alue kokonaan se-
kä Kiimingintien 8460, Haukiputaan-
tien 847 ja Martinniemen ratapenkan 
välinen alue. Samoin johtokunta esit-
tää rauhoitettavaksi Suokkosentien, 
rautatien, Haukiväylän 848 ja Haa-
patien välisen alueen sekä 
Huom. ei ole vuokrattu. Halosennie-
messä Rn:o 37:21, Kellonlammen 
maat ja Jokipiin Rn:o 136 ns. Van-
hatalon sarka, Martimossa ns. Häy-
rysen sarka Rn:o 18:44, Vareputaal-
la ns. Heikkisen sarat Rn:o 18:24 ja 
82:1, Leo Koskelan saran Saarnioja 
Rn:o 11:180.
Kaikelta metsästykseltä johtokunta 
esittää rauhoitettavaksi Siipolan yh-
teinen -alueen 7:8 (Vanhala yhtei-
nen -alue).
11. Jäniksen metsästys ja rauhoitus 
alueet
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että jänistä metsästetään asetuk-
sen mukaisesti, mutta metsästyksel-
tä rauhoitettaisiin Kiiminkijoen ete-
läpuoli rautatiestä merenrantaan lo-
kakuun loppuun. Lisäksi johtokunta 
esittää rauhoitettavaksi Putaankylän-
tie 18741, Häyrysenniementien ja 
ns. Martinniemen radanpohjan väli-
sen alueen. Ajavien koirien koulut-
taminen olisi sallittua ko. alueilla il-
man asetta.
12. Ketun metsästys

RIISTANHOITOJAOKSEN
Kokous pe 14.1.2011 klo 18.00 vareputaalla.
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Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että ketunmetsästys olisi asetus-
ten mukaista ja ilman rajoituksia.
13. Metsäkanalintujen metsästys ja 
rauhoitusalueet
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että teertä ja pyytä metsäs-
tettäisiin asetusten mukaisesti, mut-
ta ajat tarkistettaisiin samoiksi naa-
puriseurojen kanssa. Metson osalta 
johtokunta esittää, että metsästys on 
mahdollista jos naapuriseurat aloitta-
vat metsästyksen. Tällöin johtokunta 
edellyttää, että saaliskiintiöt ja met-
sästysajat ovat yhteneväiset naapuri-
seurojen kanssa. Koppelon ja riekon 
metsästyksen johtokunta esittää rau-
hoitettavaksi kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästykseltä 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi 
Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien 
länsipuoliset alueet sekä Kiiminkijo-
en pohjoispuolella Keiskan ABC:n 
ohi kulkevan Haukiputaantie 847 
länsipuolella olevat alueet Iin rajaan 
saakka. Turvallisuuden vuoksi kielle-
tään kiväärin käyttö rautatien länsi-
puolella linnun metsästyksessä. 
Koirien koulutus sallittaisiin ilman 
asetta rauhoitetuilla alueilla niil-
le, joilla on metsästysoikeus yhdis-
tyksen maihin. Huomattavaa on, et-
tä koirien kouluttaminen on sallit-
tua vain asetuksen määrittämissä ra-
joissa.
14. Hirvenpyyntialueet
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että hirvenpyyntialueet ovat enti-
set. Käydyn keskustelun jälkeen pää-
tettiin rauhoittaa ampumiselta Mar-
tinniemen vanhan ratapenkan, Pu-
taankyläntie 18741 Koukkula-ojan 
ja merenrannan välinen alue. Hir-
venpyynnin yhteydessä hirvien aja-
minen alueelta sallitaan. 
15. Saaliskiintiöt
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että kyyhkylle, pyylle, vesilin-
nulle ja hanhelle ei saaliskiintiötä.
Teerelle ja metsolle johtokunta esit-
tää saaliskiintiöksi yhteensä 5 kpl jos-
ta 1 kpl saa olla metso. Pyylle ei saa-
liskiintiötä. Johtokunnan esitys jänik-
sen metsästykseen on 5 kpl kausi 1 
kpl-jänistä/henkilö/päivä ja 2 kpl jä-
nistä seurue/päivä.
Koppelo ja riekko rauhoitettu. 
Ketulle ja muille pienpedoille ei ase-
teta saaliskiintiötä.
16. Vierasluvat
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että kaikilla jäsenillä on oikeus 
käyttää vieraita 3 päivää pienriistan 
metsästykseen, pois lukien metsäka-
nalinnut. 
Oman seuran alueella asuville joh-
tokunta esittää myytäväksi sorsas-
tukseen kausilupia 50€/kausi me-
renranta-alueella. Lisäksi johtokun-
ta esittää, että maalinnun metsästyk-
sen loputtua aina 28. päivään hel-
mikuuta seuran jäsenellä on oikeus 
käyttää ilman maksua vieraita ketun 
pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin 
johtokunnan jäsenelle osallistujien 
nimet. Aloituspäivä vesilinnunmet-
sästyksessä 20.8.2010 klo 12:00 – 
24:00 20€. Muulloin päiväluvan hin-
naksi johtokunta esittää 10€. Vieras-
luvan hankinnassa ja metsällä on ol-
tava johtokunnan esityksen mukaan 
isäntä mukana.
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että vieraslupia myyvät: Ilk-
ka Rautio, Tommi Haarala, Pauli Gre-
us, Tapani Keränen, Mauno Haapala, 

Erkki Huovinen ja Kaisa Järvinen
Kausilupia myy: Kaisa Järvinen
17. Hirvikokousajankohdan päättä-
minen
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että
Hirvikokous pidetään su 19.9.2010 
klo 10.00 Varepirtillä.
Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoit-
tautua ja esittää porukoiden johtajille 
ke 1.9.2010 mennessä suoritetut jä-
senmaksu- ja riistanhoitomaksukui-
tit sekä voimassaolevat valtionmerk-
ki- ja seuranmerkkikuitit ja aseenkan-
toluvat. 
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole ol-
leet jahdissa mukana tai eivät tiedä, 
mihin porukkaan kuuluvat, ilmoit-
tautuvat joko seuran puheenjohtaja 
Martti Järviselle tai sihteeri Kaisa Jär-
viselle samaan päivään mennessä eli 
ke 1.9.2010 
Porukoiden johtajien on ilmoitetta-
va porukkansala 4.9.2010 mennes-
sä em. mainituille henkilöille. 
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei voi-
da käsitellä tai jos hirvimerkin suo-
ritus, jäsenmaksukuitti tai riistanhoi-
tomaksukuitti tai aseenkantoluvan 
merkintä puuttuu johtajan ilmoitus-
lomakkeesta jonkun henkilön osalta, 
ei po. henkilöä voida hyväksyä hir-
venpyyntiin.
Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee 
jokainen porukka hirvisäännön mu-
kaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät, että 
päivämäärät pystytään helposti luke-
maan. Kotikoneella maksetuissa kui-
teissa pitää näkyä arkistointitunnus.
18. Koemaastoanomusten käsittely
Johtokunta esittää seuraavat 
koemaastoanomukset ja suosittelee, 
että koetoimintaa ei kokeiden aika-
na häiritä: 
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdis-
tys ry
3 maastoa, kansainvälinen pointer-
koe 4.9.2010
1 maastoa, narttukisa, 18.9.2010 
1 maastoa, Sitkeän kisa 28.8.2010 
1 maastoa, Rantapohjaottelu 11.12. 
2010
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry  
3 maastoa, 11.12.2010
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen.
19. Seuralle kaadettavien hirvien 
määrä
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että varsinainen hirvien määrä 
päätettäisiin hirvikokouksessa. Asia 
käsiteltäisiin lopullisesti pe 10.9. klo 
18.00 hirviporukoiden johtajien ja 
johtokunnan yhteisessä palaverissa.
20. Hirvijahdin aloittaminen
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että hirvijahti aloitetaan asetuk-
sen mukaisesti 25.9.2010.
21. Hylkeen metsästys
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että hylkeen metsästykseen tu-
levalle pyyntikaudelle on anottu 30 
yhteislupaa HMY:n, KMS:n ja JMS:n 
kanssa.
22. Kauriin metsästys
Kokous hyväksyi johtokunnan esityk-
sen, että lupa kiintiö on 5 kpl, josta 2 
kpl pukkia ja 3 kpl vasaa. Lisäksi 2 kpl 
nuortapukkia, jotka metsästtäisiin 
16.5–15.6.2011 metsästyskaudella, 
metsästyksestä päätettään vuosiko-
kouksessa tammikuussa. Lisäksi joh-
tokunta esittää, että vastuuhenkilöksi 
nimetään Sakari Ojala. Kauriin pyyn-
tiin halukkaiden on ilmoittauduttava 

vastuuhenkilölle 20.8 mennessä. Ko-
kous hyväksyi johtokunnan esityksen 
saaliskiintiöksi 1 kauris/henkilö. 
23. Koirien koulutus
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen, että koira voi kouluttaa 
20.8.2010 – 28.2.2011 kuten ase-
tus määrää. Hirvikoirien koulutusta 
saa suorittaa hirvijahdin aikana vain 
yhdistyksen puheenjohtajan luvalla 

J O H T O K U N T A

Puheenjohtaja Martti Järvinen 040 595 7947
 jarvinen.martti@gmail.com 
Varapuheenjohtaja Tuomo Kurkela 040 089 0446

Jäsenet Aulis Jokipii 040 502 0336
 Esa Kauppila 040 515 9216
 Raimo Korvala 0400 287 391
                       Tapio Jarkko 040 716 6195
 Kauko Mustaniemi 044 536 5105
 Olli Maunumäki 040 569 0912
 Pekka Kauppila 040 722 4985
 Reijo Siipola 040 535 7054
  Sakari Ojala 040 313 0132
 Tuomo Kurkela 040 089 0446

Sihteeri Kaisa Järvinen 040 764 0012
 jarvinen.kaisa@gmail.com

Kirjanpito ja tiliasiat HH- Yrityspalvelu 
 Heikki Helekoski 040 771 1898
 heikki.helekoski@pp.inet.fi 

Ampuma yht. henk. Martti Järvinen 040 595 7947
 
Maja- ja
ampumarataisännät Hannu Kinnunen 041 473 2927
 Mauno Haapala 040 705 2379

Hirven hiihdon seuran mestaruuskil-
pailut 2010
Miehet -60v:
1. Haapala Jouko 1128p, 2. Koleh-
mainen J-P 1102p, 3. Haapala Heik-
ki 1000p, 4. Jääskeläinen Joni 1065p, 
5. Kauppinen Antti 922p
Miehet +60v:
1. Kärkkäinen Aimo 1064p, 2. Jär-
vinen Martti 1037p, 3. Jääskeläinen 
Uolevi 989p, 4. Kauppila Esa 986p
Miehet 70v:
1. Huru Paavo 1040p, 2. Aarnipu-
ro Jorma 974p, 3. Nehvonen Pek-
ka 892p

Haukiputaan Metsästysyhdistys ry
pilkkimestaruuskilpailut 2010
Taskisenranta
1. Mauno Haapala 0,515 kg, 2. Han-

T U L O K S I A

HMY:n hirvenhiihdon sarjakilpailut
 1-osa 2-osa 3-osa yht.
 7.2 14.2 28.2
–M 60
1. Jouko Haapala 1120 1110  2230  
2. Joni Jääskeläinen 1119  1066  2185  
3. Heikki Haapala 1033 1027 859 2030  
4. Antti Kauppinen 946  959 1905
+M 60
1. Uolevi Jääskeläinen 1096 1026 872 2122
2. Aimo Kärkkäinen 1079 1010 981 2089  
3. Esa Kauppila 917 1005 960 1965
4. Martti Järvinen 916 964   890  1880
M70
1. Jorma Aarnipuro 854 1002 1016 2018
2. Paavo Huru 1000 956 996 1996
3. Tauno Niskanen 903
4. Pekka Nehvonen    690

asianmukaisesti punaisiin varustei-
siin pukeutuneena.
24. Muut esille tulevat asiat
MO-peijaat ajankohta 21.11 vara 
28.11 
EA-kurssi 17.8 klo 18.00 Varepudas
Muistamiset Yhdistyksen viiri Huo-
vinen Arto
 Kesäkokous päätettiin klo 20,10

nu Kinnunen 0,205 kg, 3. Oiva Su-
mén 0,102 kg, 4. Erkki Pitkänen 0,088 
kg, 5. Martti Järvinen 0,087 kg

Lavalammen onkikilpailu tuloksia
LAPSET:
1. Kärkkäinen Tuomas 670, 2. Järvi-
nen Siiri 220
NAISET:
1. Haapala Marjatta 1668, 2. Järvi-
nen Ritva 177
MIEHET:
1. Haapala Mauno 3224, 2. Pitkä-
nen Erkki 1492, 3. Kärkkäinen Ai-
mo 1060, 4. Niskanen Tauno 1033, 
5. Nehvonen Pekka 824, 6. Järvinen 
Martti 789
Kalaa nousi yhteensä 11,157 kg
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Kesäkokous pidettiin. Päätökset tehtiin ja nyt voidaan vielä harjoi-
tella ampumista ja odotella metsästyskauden alkua. 

Hirven pyynti suoritetaan entiseen malliin yhteistyössä KMS:n ja 
HMY:n kanssa. Pienriistapyynti on myös entisellä mallilla lukuun 
ottamatta jäniksen pyyntiä. Kesäkokous päätti rauhoittaa jänik-
sen, joten tämä on huomioitava metsästyksessä. Rusakko sen si-
jaan on vapaassa pyynnissä. Edelleen on huomioitava Oulun riis-
tanhoitopiirin päättämät rajoituksen Metsähanhen ja kanalintu-
jen pyynnissä. 

Kauriin pyynnissä on huomioitava kiintiöt ja muut rajoitukset jois-
ta on erilliset ilmoitukset tässä lehdessä. Päätös kokeilla kevät-
pyyntiä on mielenkiintoinen kokeilu, mutta talven aikana näem-
me kestääkö kauriskanta kevätpyynnin kokeilua. Viime talvihan 
oli kauriskannalle arvaamaton runsaan lumen ja kovien pakkas-
ten vuoksi.

Olemme uudistaneet seuramme kotisivuja ja niitä päivitetään ak-
tiivisesti. Käykäähän tutustumassa ja antakaa kommentteja ja ke-
hitysideoita.

Hyvää jahtisyksyä, muistakaa turvallisuus metsästyksen aikana!!

Jukka

P U H E E N J O H T A J A N  S A N A K E S Ä K O K O U S

J O H T O K U N T A

JMS:n Kesäkokouksen pöytäkirja 
8.7.2010

Paikka: Jokelan koulu
Aika: 8.7.2010 klo.19.00
Paikalla 15 seuran jäsentä.

1.Seuran puheenjohtaja Jukka Väntti-
lä avasi kokouksen klo.19.00.

2.Puheenjohtajaksi valittiin Jukka 
Vänttilä ja sihteeriksi Osmo Sipola.

3.Todettiin kokous lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

4.Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi Onni Jämsä ja Ju-
ha Jämsä

5.Hyväksyttiin esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.

6.Vierailijoiden puheenvuorot:
Oulun telepalvelun edustaja kertoi 
Trackerin tuotteista ja hinnoista. Ju-
ha Tenhunen esitteli elokuussa Kem-
peleeseen avattavaa Erä+ liikettään.

7. Saaliskiintiöt
Kesäkokouksessa hyväksytyt saa-
liskiintiöt metsästyskaudelle 2010-
2011:
• Jänis: rauhoitettu.
• Koppelo: rauhoitettu.
• Fasaani: rauhoitettu.
• Riekko: rauhoitettu.
• Metsähanhi: ei kiintiötä
• Vesilinnut: ei kiintiötä, metsästys-
aika asetusten mukainen
• Rusakko: ei kiintiötä, metsästysai-
ka asetusten mukainen
• Pyy: ei kiintiötä, metsästysaika ase-
tuksen mukainen. 
• Teeri: 4 kpl/metsästäjä/kausi. Suosi-
tellaan ukkoteerien ampumista!
• Metso: 1 kpl/metsästäjä/kausi
• Kyyhky: ei kiintiötä, metsästysaika 
asetusten mukainen
• Kauriin seurakohtainen kiintiö: 7 
kpl syysjahtiin ja 3 kevään pukki-
pyyntiin. Kiintiö jäsenellä 1 kpl/jä-
sen.

Jäniksen kohdalla johtokunta esit-
ti kiintiöksi 5 kpl/jäsen/kausi. Ve-
sa Tammia esitti Sirkka Mettovaaran 
kan-nattamana, että jänis rauhoite-
taan. Suoritetussa kädennostoäänes-
tyksessä pohjaesitys sai 7 ääntä ja Ve-
sa Tammian esitys 8 ääntä, joten pää-
tökseksi tuli jäniksen rauhoittaminen 
äänin 8-7.

Lisäksi on metsästysajoissa huomioi-
tava riistanhoitopiirin päättämät met-
sästysajan muutokset metsäkana-lin-
nuille ja metsähanhelle.

8. Kesäkokous hyväksyi seuraavat 
rauhoitusalueet metsästyskaudelle 
2009 - 2010:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kiel-
letty. 
Kurkelansaari: pienriistan metsästys 
kielletty. 
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, 
Jokelan silta, joen pohjoisranta Kään-
tölään saakka, Jokivarrentie, Joki-ky-
län vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki 

metsästys kielletty lukuunottamatta 
hirvenmetsästystä sekä pienpeto-jen 
ja turkisriistan loukkupyyntiä. 
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty 
hirvenmetsästystä lukuunottamatta. 
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsäs-
tys kielletty.
Kattilasaari: Kaikki metsästys kiellet-
ty syyskuun alkuun saakka.

9. Maastoanomukset:
Hyväksyttiin seuraavat koemaasto-
anomukset:

Pohjois-pohjanmaan Beagle ry:n 
anomus ajokokeelle 11.12.2010. 
Käytössä koko seuran alue.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdis-
tys ry:n anomukset sitkeän koiran 
koe 28.08.2010, Kv- Pointer koe 
4.09.2010, narttukisa 18.09.2010 ja 
rantapohja ottelu 11.12.2010.
10. Kesäkokous hyväksyi seuraavat 
vieraskorttisäännöt: Vieraskortin hin-
ta 5 e/päivä ja 8 kpl/jäsen/metsästys-
kausi. Vieraan päiväkiintiö yksi lin-
tu/päivä. Vuosikiintiö sama kuin jä-
senellä. 

Ketunmetsästykseen ei tarvitse lunas-
taa vieraskorttia. Ketun metsästykses-
sä sallitaan seuran rajan ylitys. Ilmoi-
tus vieraan seuran johtokunnan jä-
senelle, tai jos vieraan seuran jäsen 
mukana, niin ei ilmoitusta (enti-nen 
käytäntö).

11. Hirvijahti:

Hirvijahti aloitetaan asetuksen mu-
kaisesti. Lupia saatu anotun mukai-
sesti 48 pyyntilupaa, 38 aik ja 20 va-
saa

Hirvikokous ja mestaruusammunnat 
pidetään 28.8.2010 klo.11.00. Joh-
tajat klo 10.00.
ammunnat klo.12.00.

Hirvijahtiin ilmoittautuminen oman 
porukan johtajalle 20.8.2010 men-
nessä, valtionmerkki/seuran luvat 
esitet-tävä. Porukan johtajat ilmoit-
tavat porukat pj:lle välittömästi tä-
män jälkeen. Uudet porukkaan tu-
lijat ilmoittau-tuvat puheenjohtajal-
le 20.8.2010 mennessä.

12. Kauriin metsästys:
Kauriskiintiö 7kpl. Kauriinmetsästys 
peltometsästyksenä 1.9–24.9 ja edel-
leen kun hirven pyynti on loppunut 
koko seuran alueella. 25.9 – hirven 
pyynnin aikana peltometsästys kiel-
letty. Seurueittain tapahtuva ajomet-
sästys on sallittua kuitenkin pelto-
metsästyksen rajoitusaikana. Seuru-
eittain tapahtuvasta metsästyksestä 
on ilmoitettava kyseisen alueen hirvi-
porukan johtajalle. Kaadot on ilmoi-
tettava Pasi Kurkelalle. Kaurisjahtia ei 
tarvitse erikseen ilmoittaa. Punainen 
vaatetus on suositeltavaa. Saalistilas-
to ilmoitetaan seuran nettisivuilla. Li-
sätietoja saa Pasi Kurkelalta. 

Kiintiö kenään pukkijahtiin on 3 kpl. 
Lisäksi jos syksyn jahdista jää kiin-
tiöstä vapaaksi, niin vastaavan mää-

Puheenjohtaja Jukka Vänttilä 040-5590892
jukka.vanttila@gmail.com 

Sihteeri Juho Kaarivaara 045-1350515
juho.kaarivaara@netti.fi 

Hannu Örn 040-5832173
hannu.orn@mail.suomi.net     

Ari Koivukangas 044-3134027
ari.koivukangas@dnainternet.net  

Osmo Sipola 0500-580140
osmo.sipola@elisanet.fi   

Pasi Kurkela 040-5105154
pasikurkela@hotmail.com  

Timo Meriläinen 0400-387093
jp.merilainen@pp.inet.fi 

Veikko Kovalainen 040-5522725

Tarmo Timonen 040-5582669
tarmo.timonen@elisanet.fi   

Sirkka Mettovaara 0400-287429

Onni Jämsä 0400-298650
onnijamsa@kotikone.fi   

Eero Soronen 0400399817
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rä lisätään kevään kiintiöön. Käytän-
nön ilmoitukset ja muu hoidetaan 
kuten syksyllä Pasi Kurkelan olles-
sa yh-teyshenkilönä. Kuitenkin talvi-
kokouksen aikoihin johtokunta voi 
kauriskantaa seurattuaan tarvittaes-
sa kieltää kevätpyynnin.

13.Muut esille tulevat asiat
Ei ollut muita asioita

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen 
klo 20.32

Jokivarren metsästysseuran uudistuneet nettisivut osoitteessa

www.jokivarrenmetsastysseura.com

Käy tutustumassa!

SEURAN HIRVIKOKOUS
pidetään lauantaina 28.8.2010 Varepirtillä

Johtajien kokous klo 10.00
Hirvenmetsästäjien kokous klo 11.00

Seuran mestaruusammunnat pidetään
lauantaina 28.8.2010 Varepirtillä klo 12

Haulikko- ja luodikkokilpailut

Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan!

Kesäkokouksessa hyväksytyt saaliskiintiöt
metsästyskaudelle 2010-2011:

• Jänis: rauhoitettu.
• Koppelo: rauhoitettu.
• Fasaani: rauhoitettu.
• Riekko: rauhoitettu.
• Metsähanhi: ei kiintiötä
• Vesilinnut: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Rusakko: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Pyy: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen. 
• Teeri: 4 kpl/metsästäjä/kausi. Suositellaan ukkoteerien ampumista!
• Metso: 1 kpl/metsästäjä/kausi
• Kyyhky: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Kauriin seurakohtainen kiintiö: 7 kpl syysjahtiin ja 3 kevään pukki-
   pyyntiin. Kiintiö jäsenellä 1 kpl/jäsen

Rauhoitusalueet:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.  
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty. 
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta Kään-
tölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki met-
sästys kielletty lukuunottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja tur-
kisriistan loukkupyyntiä. 
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuunottamat-
ta. 
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.
Kattilasaari: Kaikki metsästys kielletty syyskuun alkuun saakka.

Hirvijahtiin ilmoittautuminen:
Hirvijahtiin ilmoittautuminen oman porukan johtajalle 20.8.2010 men-
nessä, valtionmerkki/seuran luvat esitettävä. Porukan johtajat ilmoittavat 
porukat pj:lle välittömästi tämän jälkeen. Uudet porukkaan tulijat ilmoit-
tautuvat puheenjohtajalle 20.8.2010 mennessä.

Kauriin pyynnin järjestelyistä:
Kiintiö jäsenellä 1 kpl/jäsen.

Syyspyynnin kiintiö 7kpl. 

Kauriin metsästys peltometsästyksenä 1.9–24.9 jatkuen edelleen kun hir-
ven pyynti on loppunut koko seuran alueella. 25.9 – hirven pyynnin aika-
na peltometsästys kielletty. Seurueittain tapahtuva ajometsästys on sallit-
tua kuitenkin peltometsästyksen rajoitusaikana. Seurueittain tapahtuvas-
ta metsästyksestä on ilmoitettava kyseisen alueen hirviporukan johtajalle. 
Kaadot on ilmoitettava Pasi Kurkelalle. Kaurisjahtia ei tarvitse erikseen il-
moittaa. Punainen vaatetus on suositeltavaa. Saalistilasto ilmoitetaan seu-
ran nettisivuilla. Lisätietoja saa Pasi Kurkelalta.
 
Kiintiö kevään pukkijahtiin on 3 kpl. Lisäksi jos syksyn jahdista jää kiinti-
östä vapaaksi, niin vastaavan määrä lisätään kevään kiintiöön. Käytännön 
ilmoitukset ja muu hoidetaan kuten syksyllä Pasi Kurkelan ollessa yhteys-
henkilönä. Kuitenkin talvikokouksen aikoihin johtokunta voi kauriskantaa 
seurattuaan tarvittaessa kieltää kevätpyynnin.

Jokivarren Metsästysseuran vuosikokous
pidetään 19.1. 2010 klo 19 Jokelan koululla.

TERVETULOA!

 Jms pienpetokilpailun tulokset:
Tammia Vesa  230p (4 Kettua ja 1 Minkki).
Kurkela Pasi  80p (1 Näätä ja 1 Minkki).
Hanhela Reijo  50p (1 Kettu).
Päkkilä Marko  50 p (1 Kettu).
Kovalainen Veikko 30p (1 Minkki).

Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan metsästysseuraan kuuluvan jäse-
nen mukana. Vierasluvan hinta on 5€/päivä ja 8 kpl/jäsen/kausi. Päivä-
kiintiö on 1 saaliseläin ja vuosikiintiö sama kuin seuran jäsenellä.

Vieraskorttia myyvät:
• Pakanen Tapio              040 533 4506
• Uusijärvi Erkki             040 573 8543
• Mettovaara Sirkka       0400 287 429
• Mettovaara Veikko       040 539 0426
• Kurkela Pasi                 040 510 5154
• Sortti Erkki                 040 558 2669

Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille. Maksukuitin viesti-
osassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa koskee. Vie-
raan vastuulla on todistaa, että maksu on suoritettu ajallaan esim. kuitti tai 
tiliote mukana jahdissa. Kuitissa pitää näkyä arkistointitunnus. Tilitiedot:
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: 574013-41454

Riistapolkukilpailut pidettiin Mursunrannassa 28.5.2010.
Yleinen:
1. Vesa Tammia
2. Marko Päkkilä
3. Markku Kurkela
4. Paavo Väinämö
Yli 50 vuotiaat:
1. Pekka Nehvonen
2. Aimo Kärkkäinen
3. Aaro Annala
4. Veikko Kovalainen
5. Veikko Mettovaara

Jäsenmaksuista:
- Jokainen jäsen on itse velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutokset
 kirjanpitäjälle. Toivumus olisi että ilmoitukset tulisi tekstiviestillä,
 sähköpostilla tai kirjeitse.
- Jäsenmaksua maksaessa on ehdottomasti käytettävä viitettä.
- Jos haluat erota seurasta voit ilmoittaa siitä suoraan kirjanpitäjälle
 kirjallisesti, niin ei turhaan lähetetä jäsenmaksulappuja.
- Jäsenmaksulapun hävitessä tai muissa jäsenmaksuun liittyvissä
 ongelmissa ole suoraan yhteydessä kirjanpitäjään 

Kirjanpitäjän yhteystiedot:

Lampila Oy
Tomi Lampila
puh. 08-5472 267
gsm. 040-5722 252
fax. 08-5472 500
E-mail: lampila@dnainternet.net
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Kesäkokouksessa 6.7.2010 tehtiin päätöksiä alkavan metsästysvuoden osal-
ta. Merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi, että Oulun riistanhoitopiiri on ly-
hentänyt metsäkanalintujen metsästysaikaa metsästyskauden lopusta kah-
della viikolla ja on rauhoittanut riekon metsästyksen kokonaan. Siis met-
säkanalintuja saa metsästää Oulun riistanhoitopiirin alueella 10.9.2010 – 
15.10.2010 välisenä aikana. Kellon metsästysseuran alueella koppelo ja 
riekko on rauhoitettu. Kiintiö on 4 teertä ja enintään 1 metso/metsästäjä/
metsästyskausi. Pyytä saa pyytää vapaasti kiintiön ollessa enintään 5 pyytä/
metsästäjä/kausi. Kokouksessa päätettiin myös rauhoittaa Isoniemen alue 
kaikelta metsästykseltä. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen. Tar-
kemmat kiintiöt ja rajaukset löytyvät kesäkokouksen kuulumisten liitteestä 
1 ja Isoniemen rauhoitusalueesta on tässä lehdessä myös karttaliite.

Metsähanhien metsästystä rajoitetaan rajusti tulevana syksynä riistanhoi-
topiirien yhteisellä päätöksellä. Päätös on vastaus hupenevan lajin hätä-
huutoon. Kaikki riistanhoitopiirit ovat Kainuun ja Lapin piirejä lukuun ot-
tamatta siirtäneet metsähanhen metsästyksen alun elokuun 20. päivästä 
10. syyskuuhun. Rajoitus ei kuitenkaan koske merihanhea, joka on mei-
dän alueella tavallisimmin nähty hanhi.

Hirvenmetsästys suoritetaan yhteisluvalla yhdessä Haukiputaan metsäs-
tysyhdistyksen ja Jokivarren metsästysseuran kanssa. Riistanhoitopiiri on 
myöntänyt luvat anomusten mukaisesti. Jokivarren pyyntilupamäärä on 48, 
Haukiputaan 46 ja Kellon 45 pyyntilupaa. Lupamäärät ovat saman suurui-
set edellisvuoteen verrattuna. Anotut luvat perustuvat viime syksyn jahdin 
jälkeiseen kannan arviointiin, talvella suoritettuun maastolaskentaan se-
kä suoritettuun lentolaskentaan. Metsäkauriin osalta jatketaan rajoitettua 
ja valikoivaa metsästystä. Kauriin pyynti toteutetaan toimikunnan suunni-
telmien mukaisesti.

Kalimen ampumaradan ampumatoiminta tullaan lopettamaan radalla ko-
konaan ja se keskitetään jatkossa Vareputaan radalle. Haukiputaan riis-
tanhoitoyhdistys on jo tehnyt myyntipäätöksen Kalimen radasta vuosiko-
kouksessan 2008. Kellon metsästysseura tekee ostopäätöksen radasta mi-
tä ilmeisimmin vuosikokouksessa tammikuussa 2011. Ehtona kuitenkin 
on, että Vareputaan radalle saadaan siihen mennessä ympäristölupa. Ka-
limen radan alue on Kellon osayleiskaavan tarkistamisen 1-vaiheessa mu-
kana. Alueelle ollaan hahmottelemassa koulutus- ja kurssikeskusta. Ide-
ointi hankkeen osalta jatkuu.

Pidetään lomaa, liikutaan luonnossa sekä kerätään voimia ja energiaa tu-
levaa syksyä varten.

Hyvää jahtisyksyä!

Matti Roivainen

P U H E E N J O H T A J A N  S A N A K E S Ä K O K O U S

J O H T O K U N T A

Puheenjohtaja Riistanhoitojaosto
Matti Roivainen Ismo Mäkelä
p. 050-5354720 p. 045-6784896
matti.roivainen@elisanet.fi  ismomakela@msn.com

Sihteeri Valvontajaosto
Timo Männistö Janne Ahonen
p. 040-5848531 p. 040-7743942
timo.mannisto@draka.com luoti@luukku.com

Rahastonhoitaja Ampumajaosto
Tapio Pikkuhookana Kyösti Manninen
p. 050-3055814 0400-286111
tapio.pikkuhookana@mail.suomi.net kyosti.manninen@suomi24.fi 

Maanvuokrausjaosto Ohjaus riistanhoitoon
Markku Annala Sakari Hietala
p. 050-5632117 p. 040-3010280
markkuannala@dnainternet.net sakari.hietala@nethawk.fi 

Hirvijaosto Tiedotus
Jouni Savilaakso Sami Eero
p. 0400-123187 p. 040-5840519
jouni.savilaakso@dnainternet.net sami.eero@gmail.com

Kiinteistöjaosto
Esko Mäkelä
p. 040-8381842
makesko@dnainternet.net

Aika: 06.07.2010 klo 19.00 – 20.25
Paikka: Ampumarata
Läsnä: 38 seuran jäsentä

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjotaja Matti Roivainen avasi 
kokouksen klo 18.00 toivottaen osal-
listujat tervetulleiksi.

§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTA-
JAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄ-
KIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN 
ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Roi-
vainen, sihteeriksi Timo Männistö ja  
pöytäkirjantarkastajiksi Mauri kui-
vas ja Raimo Tammi, jotka toimivat 
myös  ääntenlaskijoina.

§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS
Todettiin, että kokouskutsu oli jul-
kaistu sanomalehti Rantapohjassa, 
seuran  kotisivulla ja Haukiputaa-
lainen metsästäjä lehdessä. Kokous 
todettiin  päätösvaltaiseksi.
 
§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMI-
NEN
Esityslista hyväksyttiin työlistaksi 
seuraavin muutoksin, § 5 RHY: PU-
HEENVUORO siirretään esityslistan 
loppuun.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Puheenjohtaja Matti Roivainen toi 
esille Kalimen ja Vareputaan am-
pumarataan liittyviä asioita. Lisäksi 
kuntien yhdistymisen vaikutuksista 
ja poro-ongelmasta.
Matti Roivainen antoi myös tiedok-
si, että hän toimii puheenjohtajana 
2010 vuoden loppuun saakka, jonka 
jälkeen ei ole käytettävissä puheen-
johtajatehtävissä.

§ 7 PIENRIISTAN METSÄSTYS, 
METSÄSTYSAJAT JA -ALUEET SEKÄ 
KIINTIÖT
Hyväksyttiin johtokunnan esityk-

sen mukaisesti (liite 1) muutoin pait-
si metsähanhen metsästys sallittu 
10.09 -31.12.2010.

§ 8 VIERSALUPAKÄYTÄNTÖ JA 
KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esityksen 
mukaisesti (liite 1).

§ 9 HIRVENMETSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esityksen 
mukaisesti (liite 1).

§ 10 KAURIIN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esityksen 
mukaisesti (liite 1).

§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET JA 
KOIRIEN KOULUTTAMINEN SEU-
RAN ALUEELLA, AJAT, ALUEET JA 
HINTA
Hyväksyttiin johtokunnan esityksen 
mukaisesti seuraavin muutoksin. 
28.08.2010 Sitkiän kisa alueeksi Si-
liäkangas ja edellytettiin luvan saa-
jia koirakurin tiedottamisesta jäsenil-
leen (liite 2)
Kesäkokouksen jälkeen tulleiden 
uusien lupien kustannus25€/maas-
to/päivä.

§ 12 MUUT ASIAT
Esitettiin Osmo Hietalan kalvo Met-
sästyslaki ML 2§.

§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Veijo Myllyoja/Telepalvelu Oy esitte-
li GPS koiratutkan ja Tracker Hunter 
GPS-ohjelmiston toiminnoista.

§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
20.25 ja kiitti kokouväkeä vilkkaasta 
keskusteluista ja toivottaen kokous-
väelle hyvää kesää.

LIITE 1    

Metsästysajat, -alueet sekä rajoituk-
set metsästyskaudella 2010-2011

1. Vesilinnut; metsästys metsästys-
asetuksen mukaisesti, muutoin pait-
si metsähanhen pyynti sallittu vain 
10.9. – 31.12.2010 ( MKJ, RHP ).
 
2. Sepelkyyhky; metsästys metsästys-
asetuksen mukaisesti, ei kiintiötä
 
3. Metsäkanalinnut; Teeri, met-
so ja pyy metsästysaika Oulun riis-
tanhoitopiirin päätöksen mukaises-
ti 10.9.2010 – 15.10.2010. Kiintiö 
4 teertä ja enintään 1 metso/metsäs-
täjä/kausi. Pyytä voi pyytää vapaas-
ti kiintiön ollessa enintään 5 pyytä/
metsästäjä/kausi. Teeren pyynti sal-
littu merenranta-alueella 10.9.2010 
– 23.9.2010. Metsästys sallittu van-
han nelostien itäpuolella ja saarissa . 
Koppelo ja riekko rauhoitettu.
  
4. Peltolinnut; fasaani ja peltopyy. 
Metsästys kielletty.

 
5. Jänis; metsästys asetuksen mukai-
sesti. Metsäjänis 5 kpl/kausi/metsäs-
täjä. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Ry-
tisuontien länsipuolella pyynti sallit-
tu vain marraskuussa. 
 
6. Kettu; metsästys asetuksen mu-
kaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 
01.01.2011 alkaen. Ketun ajokoira-
metsästyksessä sallitaan pyynti toi-
sen seuran alueella, kun ajo siirtyy 
toisen seuran alueelle. Metsästykses-
tä on kuitenkin ilmoitettava ko. seu-
ran johtokunnan jäsenelle.
 
7. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; 
pienoiskiväärin ja metsästyskivää-
rin käyttö kielletty turvallisuussyistä 
merenranta-alueella, kotilohkossa ja 
saarissa. Rajoitukset eivät koske hir-
vieläinmetsästystä.
Isoniemen alue rauhoitettu kaikelta 
metsästykseltä. Aluetta rajoittaa ete-
lässä Hietaperäntie, idässä Isonie-
mentie Runtelin kohdalle, josta poik-
keaminen oikealle kohti seurojen vä-
listä rajaa ja pohjoisessa seurojen vä-
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linen raja. Alueella sallitaan vain koi-
rien kouluttaminen.
Kellon vanhan tien ja Takkurannan-
tien välinen alue etelässä Kalimenoja 
Takkurannantiehen asti, Seppo Pie-
tilän viljelykset rno 13:02, 122, 86, 
Haapaniemen Pönnän pellot rno 
22:6 sekä Virpiniementien eteläpuo-
li Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan 
kaikelta metsästykseltä.
 
8. Vieraslupakäytäntö; Kellon kyläs-
sä asuvat voivat lunastaa vieraslupia 
Kellon R-kioskilta seuraavasti: vesi-
linnuille 20.08.-26.08.2010 ja 6.-
12.09.2010 sekä jänikselle ja ketulle 
6.-12.09.2010 ja 29.11.-5.12.2010, 
luvan hinta 35 €/viikko ja kiintiöt 
samat kuin seuran jäsenillä. Maan-
omistajat voivat lunastaa vähintään 
5 hehtaarin metsästysvuokraussopi-
musta vastaan vieraslupia 6 kpl met-
sästyskaudessa jäniksen, ketun, vesi-
lintujen ja sepelkyyhkyn metsästyk-
seen, luvan hinta 8 €/päivä. Metsäs-
tys edellyttää seuran jäsenen muka-
na oloa metsästyksessä. Riistanhoi-
toharjoittelijat ja koejäsenet voivat 
myös lunastaa metsästyslupia 6 kpl 
metsästyskaudessa, hinta 8 €/päivä. 
Kiintiöt metsästyslupien ostajilla sa-
mat kuin seuran jäsenillä. Metsäs-
tyslupa ei koske kanalintujen met-
sästystä. Metsästys edellyttää aina 
seuran jäsenen mukana oloa met-
sästyksessä.
 
9. Hirvenmetsästys; hirvenmetsäs-
tykseen osallistuvien on toimitetta-
va syyskuun toisen viikon tiistaihin 
(07.09.2010) mennessä todistukset 
ammutusta hirvikokeesta, valtion 
riistanhoitomaksusta ja seuran jä-
senmaksun maksamisesta sekä to-
distus seuran ampumakokeen suo-
rittamisesta porukan johtajalle. Uu-
det metsästäjät ja metsästäjät joilla 
ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautu-
vat samaan päivämäärään mennes-

sä hirvijaoston vetäjälle ja toimitta-
vat samalla edellä mainitut pape-
rit. Metsästykseen halukkaat yli 50 
v maanomistajat, joiden maita vas-
taan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat 
hirvijaoston vetäjälle samaan päivä-
määrään mennessä. Myöhemmin jä-
tettyjä todistuksia luvista ei hyväksy-
tä. Porukoiden johtajien palaveri sa-
man viikon torstaina 09.09.2010, jo-
hon mennessä paperit on tarkastet-
tava johtajien toimesta. Valokopiot 
kaikkien hirvenmetsästäjien pape-
reista on tuotava johtajien kokouk-
seen. Porukanjohtajat velvoitetaan 
vastaamaan siitä, että havaintokortti 
täytetään täydellisenä jokaiselta met-
sästyspäivältä kunkin hirviporukan 
osalta sekä että kaatoilmoitus täyte-
tään metsästyksen päätyttyä täydelli-
senä. Lisäksi velvoitetaan kaikki po-
rukat ja näiden jäsenet osallistumaan 
hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti 
sovittaviin tapahtumiin. Hirven hau-
kuttaminen kielletty 20- 24.09.2010 
kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa 
lauantaina 25.09.2010.
 
10. Kauriin metsästys
Kauriin metsästyksessä kaikki Kel-
lon metsästysseuran jäsenet nou-
dattavat seuraavia valikoivan met-
sästyksen pelisääntöjä. Kauriin ruo-
kintapaikoilla ampuminen on kiel-
letty. Metsästys asetuksen mukaises-
ti, mutta pukin kevätpyyntiä ei sal-
lita. Metsästettävien kauriiden mää-
rä on enintään14, käsittäen enintään 
7 aikuista ja enintään 7 vasaa. Pyyn-
nin järjestämiseksi tulee kesän leh-
teen ilmoittautumispäivämäärä. Po-
rukkapyynnissä on luotiaseen käyt-
tö sallittu vain peltopyynnissä. Luo-
tiaseella metsästettäessä on käytettä-
vä hirvivaatetusta. Muutoin metsäs-
tys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin 
sallittu haulikoko on 4,5 mm ja am-
pumamatka 25 m. Kaatolupamaksu 
on 25 € /aikuinen ja 15 € /vasa. Jo-

LIITE 2

Kellon metsästysseura Ry

KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2010 – 2011

02.08.2010 Oulun kanakoirakerho

16.08.2010 Kai Hassinen p. 050-9668460
 kai.hassinen@hotmail.com
 Vesi- ja jälkikokeet
 Maastot: Alakylän tien varren hiekkamontut
 Jtk: myönnetään, maksutta
  
28.08.2010 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
 Ilkka Rautio p. 040-5031688
 ilkka.rautio@haukipudas.fi 
 Sitkiän kisa, maastona Siliäkangas
 Jtk: myönnetään, maksutta

04.09.2010 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
 Ilkka Rautio p. 040-5031688
 ilkka.rautio@haukipudas.fi 
 Pointer-hirvikoirakokeet, 3  maastoa
 Jtk: myönnetään, maksutta

18.09.2010 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
 Ilkka Rautio p. 040-5031688
 ilkka.rautio@haukipudas.fi 
 Narttukisa, maastona Siliäkangas
 Jtk: myönnetään, maksutta

11.12.2010 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
 Ilkka Rautio p. 040-5031688
 ilkka.rautio@haukipudas.fi 
 Rantapohja-ottelu, 1 maasto
 Jtk: myönnetään, maksutta

11.12.2010 P-P Beagle ry mestaruuskoe (avoin kaikille)
 Marko Pälsynaho p. 040-5033038
 marko.palsynaho@p-pbeagle.com
 Ajokokeet
 Maastot: 3 maastoa
 Jtk: myönnetään, maksutta

ka vasajahdissa ampuu aikuisen kau-
riin, maksaa seuralle aikuisen pyynti-
lupamaksun kaksinkertaisena. Mah-

dolliset peltovuorot katsotaan syksyl-
lä. Jos tilanne niin vaatii, johtokunta 
voi keskeyttää metsästyksen.

Isoniemen rauhoitusalue. Kaikki metsästys alueella on kielletty. Luvallista on vain koirien kouluttaminen
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Mustalintukoiras on sysimusta. Naa-
ras on tummanruskea, alta vaaleam-
pi ja posket ja kaulansivut ovat vaa-
leammat. Nuorella koiraalla on val-
keahko vatsa. Mustalinnun koivet 
ovat ruskeanmustat (koiras) tai vi-
hertävänruskeat (naaras). Nokka 
melko pieni. Koiraan nokka on mus-
ta, ylänokan tyvipuolella on kyhmy, 
jonka edessä punakeltainen täplä. 
Naaraan nokka on vihertävänmusta 
ja sierainten ympärillä on keltaista. 
Mustalinnun silmän värikalvo on rus-
kea. Molemmilla sukuuolilla on suh-
teellisen pitkä pyrstö, joka näkyy hy-
vin linnun uidessa. Mustalinnun pi-
tuus on 44–54 cm, siipien kärkiväli 
70–84 cm ja paino 560–950 g. Hyviä 
kuvia mustalinnusta ja tuntomerkeis-
tä löytyy webistä runsaasti esimerkik-
si hakusanalla: Melanitta nigra
Tässäpä on muutama suora linkki 
auttamaan tunnistusta:
http://www.luontoportti.com/suomi/
fi /linnut/mustalintu
http://www.lintukuva.fi /lajikuvat/
melnig

Mustalintu, meriteeri (Melanitta nigra)

I L M O I T U K S I A

I L M O I T U K S I A

KELLON METSÄSTYSSEURAN
MESTARUUSAMMUNNAT SYKSYLLÄ 2010 

LA 14.08. klo 18.00  haulikko
LA 28.08. klo 11.00  hirvihölkkä
LA 28.08. klo 12.00 pudotusammunta
LA 11.09. klo 11.00  luodikko
LA 11.09. klo 12.00 isohirvi
SU 12.09. klo 11-15 vasakilpailu
KE 15.09. klo 17.00 vasakilpailu

Syksyn harjoitusammunnat

isohirvi 03.08. klo 17.30 Seppo Similä ja Pekka Aikio
tiistaisin 10.08. klo 17.30 Esko Mäkelä ja Kyösti Manninen
 17.08. klo 17.30 Pentti Perätalo ja Markku Kourunen
 24.08. klo 17.30 Pekka Haapalainen ja Lauri Saviluoto 
 31.08. klo 17.30 Jouni Paso ja Kyösti Manninen 
isohirvi 04.08. klo 17.30 Seppo Similä ja JMS:n valvoja
keskiviikkoisin 11.08. klo 17.30 Pekka Haapalainen ja JMS:n valvoja 
 18.08. klo 17.30 Kyösti Manninen ja JMS:n valvoja 
 25.08. klo 17.30 Pentti Perätalo ja JMS:n valvoja 
  
haulikko torstaisin alkaen 05.08.2010

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

pidetään 20.01.2011 klo 18.00 ampumaradalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

HIRVIPEIJAAT LAUANTAINA
13.11.2010 KLO 14 -19 KELLON

KOULUKESKUKSESSA

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Tarvittavat asiapaperit 07.09. mennessä johtajalle.

Hirvijaosto kokoontuu 09.09. klo 18.00 ampumaradalla.
Tarkemmin kesäkokouksen kuulumisissa.

Vasakilpailu pidetään 12.09. klo 11-15 ja 15.09. klo 17.00.

RAJOITUKSIA
Haapaniemen Pönnän pelloilla rno 22:6 metsästys kielletty.
S. Pietilän viljelyksillä rno 13:02, 122, 86 metsästys kielletty.
Isoniemen alue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Virpi-
niementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitettu 
kaikelta metsästykseltä.
Oulun kaupungilta vuokratuilla mailla on pienriistan
pyynti kielletty.
Lue muut rajoitukset kesäkokouksen kuulumisista.

SEURAN LAKIT JA KARTAT MYYNNISSÄ
KELLON R-KIOSKILLA.

LISÄKSI KARTTOJA MYYVÄT ESKO MÄKELÄ 
JA KYÖSTI MANNINEN

Kellon metsästysseuralla on omat kotisivut internetissä.
Sivuja ylläpitää ja päivittää Matti Roivainen.
Sivuilla pyrimme pitämään tuoretta, ajantasaista tietoa.
Käykääpä vilkaisemassa sivujamme.

www.elisanet.fi /matti.roivainen

KAURISJAHTI 2010 
Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Janne Ahoselle p. 040-7743942.
Ilmoittaudu viimeistään 23.8.2009 mennessä. Jälkeenpäin tulleita ilmoi-
tuksia ei hyväksytä. Ilmoittaudu henkilökohtaisesti.

KAURISJAHDIN ALOITUSKOKOUS 2010 
Kokous pidetään Kalimen ampumaradalla 26.8.2010 klo 18.00. 



KELLON METSÄSTYSSEURA RY 13

Takavuosina on jonkin verran 
esiintynyt eriäviä näkemyksiä 
KMSssä tehtävästä riistanhoito-
työstä ja sen tuloksellisuudesta. 
Siitäpä sytön saaneena rohke-
nemme muutamalla kappaleel-
la kertoilla menneen talven ja 
kesän tapahtumista. Emme täs-
sä väitä että tässä olisi ihan kaik-
ki tehty työ - osa jäsenistöstähän 
harrastaakin omaehtoista riistan-
hoitoa kuten metsästäjän etik-
kaan kuuluukin. Tarkoitukse-
namme on vain hieman valottaa 
mitä kaikkea on touhuttu kulu-
neena kautena riistanhoitojaok-
sen ja muutaman aktiivisen met-
sästäjän toimesta.
Riistanhoitojaoksella on käytös-
sään 9 koejäsentä ja 9 harjoitte-
lijaa. Vuoden alusta harjoittelu-
sääntöihin tehtiin lisäys pakolli-
sista harjoittelukerroista. Koejä-
senet osallistuvat 4 tapahtu-
maan ja harjoittelijat vastaavas-
ti osallistuvat 8 kertaa. Toki kaik-
ki tapahtumat eivät ole varinais-
ta riistanhoitoa, mutta metsästys-
seuran toimintaan suoraan liitty-
vää ja arvokasta apua. Tällaisia 
tapahtumia ovat lehden postitus, 
tehtävät ampumajaoston ohjaa-
missa harjoituksissa ja kilpai-
luissa, pilkkikisat, riistalaskenta, 
kerpputalkoot, siementen, lan-
noitteiden ja jyvien jakelu jne. 
Viimeisen puolen vuoden aika-
na on tapahtumia ollut kaikki-
aan 14. Keskimäärin jokaises-
sa tapahtumassa on ollut 5 har-
joittelijaa mikä on kyllä merkit-
tävästi enemmän kuin aiemmin. 
Edessä on vielä ainakin poikue-
laskenta, kerppujen säilöminen, 
kolmiolaskenta, rauhoitusaluei-
den merkintä, jaetaan talviruo-
kinnan vuorot ja taidetaanpa 
opetella loukkujenkin tekoa jos 
intoa löytyy. Mielestämme har-
joittelijat ovat suoriutuneet teh-
tävistään kiitettävästi – reipasta 

Riistanhoitoako Kellon Metsästysseurassa?
ja aktiivista sakkia on pyrkimäs-
sä jäseniksi.
Ruokinnasta ovat tähän men-
nessä pääsääntöisesti huolehti-
neet muutamat aktiiviset jäsenet 
ja hirviporukat. Erityismaininnan 
ansaitsevat Ismo Mäkelä, Han-
na Pöytäkangas, Kari Häli, Jan-
ne Ahonen, Markku Kourunen ja 
Nymannin Ransu ja Anne.
Talviruokinnassa on talven ai-
kana kulutettu jänisten ja kau-
riiden ruokintaan 40-50 heinä-
paalia ja kerppuja jokin verran. 
Talviruokinta näkyy sekä jänisten 
että kauriiden kannan voimistu-
misena. Suosituimmille ruokin-
tapaikoille on muodostunut pol-
kuja moottoriteiksi asti niin, että 
yksittäisiä jälkiä ei edes yön jäl-
jiltä voi erottaa. Näyttää siltä et-
tä myös kauriskanta on paksus-
ta lumesta huolimatta selvinnyt 
talvesta hyvin. Kun ruokintapai-
kat on keväällä myös puhdistet-
tu ja siirretty, niin parempaa työtä 
ei voisi tehdä. Kiitos siitä Ismolle 
ja Hannalle.
Teeren osalta Kourusen Mark-
ku on ruokkinut kanlintuja 2:lla 
eri suolla kotilohkossa ja sydän-
maalla homman ovat hoitaneet 
Nymannin Ransu ja Anne. Ke-
vään riistakolmiolaskennassa 
havaintojen perusteella näyttää 
teerikanta voivan KMS:n alueel-
la hyvin sekä kotilohkossa että 
sydänmaalla pyistä puhumatta-
kaan. Myös metsokanta on taka-
vuosia runsaampi. Kokonaisuu-
tena kanalintukanta on talven 
riistalaskennan ja syksyn koke-
musten perusteella hyvinvoiva 
ja kestää verotusta kohtuudella. 
Tuleva poikuelaskenta sitten ker-
tonee miten pesintä on onnistu-
nut ja mihin suuntaan kanta ke-
hityy. Tällä hetkellä näyttää lu-
paavalta.
Sorsien ruokinta on myös hyvällä 
mallilla Ismon, Hannan, Jannen 

ja Markun toimesta. Kotilohkos-
sa ruokintapaikat ovat Lotvosen 
montussa ja Matorämiän vieres-
sä olevassa montussa. Saaressa 
Markku ja Janne ovat kylväneet 
ohraa vesirajaan hanhia varten. 
Toivottavasti elokuussa hanhet 
viivähtäisivät tällä kertaa hiuk-
kasen kauemmin jahtimailla.
Kun tässä syksy saapuu, niin ol-
kaahan tarkkoina erityisesti Kel-
lonlammen ja Lotvosen montul-
la metsästettäessä. Lammilla vie-
railee 8 yksilön mustalintu parvi. 
Mustalintuhan on rauhoitettu ja 
harvinaineen. 
No ei niin paljon onnistumisia 
etteikö olisi vähän jobinpostia-
kin. Matorämiän monttulla ruo-
kinta ei oikein ota onnistuakseen. 
Jostain syystä montusta näyttäisi 
tulleen yleinen koirien irtopito-
alue. Koiria on alueella toistuvas-
ti ja sorsat karsastavat ruokinta-
paikkaa. Koirien kiinnipitoaika-
na pitkin mettiä juoksentelevat 
koirat eivät mielestäni ole enää 
kenenkään hallinnassa. Oman 
jäsenistön keskuudessa koiraku-
ri näyttää olevan hyvä, mutta jos-
takin näitä “ulkoiluttajia” kuiten-
kin ilmaantuu. 
Sitten jokunen sana riistapellois-
ta. Talvilaskennan perusteella 
hirvikanta näyttäisi olevan suurin 
piirtein sama kuin vuotta aikai-
semminkin vaikka hirviä ei riista-
kolmiolaskennoissa tavattukaan. 
Keväällä havaintoja on kuitenkin 
entiseen malliin. Tehdyt riistapel-
lot ja nuolukivet toimivat mag-
neettien tavoin ja hirvien lisäk-
si niissä ruokailee muukin riista 
kuten kyyhkyset.jänikset, kau-
riit Näitä peltoja on metsästys-
seuran alueella ainakin 17 hirvi-
porukoiden perustamina. Näis-
tä Hälin Karin porukan toimes-
ta tehdyt pellot ovat ylivoimai-
sesti suurimmat ja kauneimmat. 
Niistä kelpaa kyllä kenen tahan-

sa ottaa mallia.. Riistapeltojen li-
säksi samaiset porukat ovat vie-
neet 90 nuolukiveä metsiin. To-
ki kiviä on vielä ampumaradalla 
odottamassa ottajaansa 6 kappa-
letta, jos jollakin sattuisi olemaan 
niille tarvetta.
Toki riistanhoitoa voi tehdä myös 
metsästämällä eli pienpetojen 
pyynti loukulla tai jäljittämällä ja 
onpa seuran alueella hyvin toi-
mivia ajokoiriakin joille repolai-
nen on mieluista riistaa. Riistan-
hoitojaos pitää kirjaa pyydetyistä 
pienpedoista: minkki, näätä, ket-
tu ja supikoira. Meillähän järjes-
tetään vakiintuneen käytännön 
mukaan vuosittain pienpetokil-
pailu jossa ”tapporahan” lisäksi 
palkitaan parhaat pyytäjät. Tällä 
hetkellä kuluneen vuoden aika-
na on ilmoitusten mukaan saatu 
saaliiksi 12 pienpetoa. Supikoiri-
en suuri osuus saaliista on noin 
puolet. Minkin tavoin runsaslu-
kuisena tulokaslajina supi onkin 
pahimpia pesärosvoja ja niiden 
tehokas pyynti on riistanhoidon 
kannalta suositeltavaa.
Kysymykseen, että tehdäänkö 
metsästysseurassa tuloksellista 
riistanhoitotyötä, niin siitä voi-
daan olla monta mieltä, mutta 
väittäisin että huonolla mallilla 
se ei ainakaan ole. Toki on niin, 
kuten yhdistyksissä usein tup-
paa käymään, että yhdet ja sa-
mat henkilöt kulkevat riistanhoi-
totyötä tekemässä vaikka kaikki 
jäsenet verottavat Tapion karjaa 
omalta osaltaan. Hyvä että näi-
tä ihmisiä on olivatpa ne sitten 
harjoittelijoita tai jäseniä – ilman 
heidän arvokasta työtään riista-
kanta olisi heikompi ja moni asia 
jäisi tekemätä.

Riistanhoitojaoston puolesta
    

Sakari Hietala

Kaikkien seurojen jäsenille avoin

ENSIAPU-Koulutus
Varepirtillä ti 17.8.2010 klo 18.00.

TERVETULOA!
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Kuvassa Santeri: nuoren koiran ensimmäinen saalis

Kauden viimeinen pyyntipäivä - Pörriäisen Helyn komean ajon päätteeksi saatiin komea jänis.
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HIRVENHIIHTO 13.3.2010

YLEINEN 
1. Similä Seppo 1133 p.
2. Lotvonen Lauri 1085 p.
3. Ylimartimo Vesa 1048 p.
4. Haapalainen Pekka 996 p.

METSÄSTYS SARJA

1. Paso Jouni 846 p.
2. Laajoki Pertti 792 p.
3. Manninen Jouni 750 p.
4. Manninen Sami 622 p.
5. Saviluoto Lauri 590 p.
6. Takkula Lasse 586 p.
7. Kourunen Markku 574 p.

ERÄHIIHTO 21.3.2010

YLEINEN

1. Similä Seppo 
2. Suorsa Tapio
3. Ylimartimo Vesa
4. Haapalainen Pekka

METSÄSTYS SARJA

1. Manninen Sami
2. Laajoki Pertti
3. Saviluoto Lauri

ILMAKIVÄÄRIKILPAILUT 
11.4.2010

HIRVI

YLI 50 v.
1. Similä Seppo 86 p.
2. Paso Jouni 77 p.

T U L O K S I A

3. Aikio Pekka 71 p.
4. Laajoki Pertti 60 p.
5. Kourunen Markku 41 p.
6. Haapalainen Pekka 27 p.
 
ALLE 50 v. 
1. Lotvonen Lauri 76 p.
2. Manninen Sami 69 p.

METSO

YLI 50 v.
1. Similä Seppo 75 p.
2. Paso Jouni 74 p.
3. Laajoki Pertti 63 p.
4. Kourunen Markku 45 p.
5. Haapalainen Pekka 12 p.
 
ALLE 50 v. 
1. Lotvonen Lauri 57p.
2. Manninen Sami 41 p.

HIRVIHÖLKKÄ 22.5.2010

KILPASARJA
 
1. Lotvonen Lauri 1078 p. 
2. Similä Seppo 1076 p. 
3. Paso Jouni 1048 p. 
4. Mäkelä Esko 1012 p. 
5. Suorsa Tapio 1010 p. 
6. Haapalainen Pekka 986 p. 

7. Suomela Pentti 902 p. 
8. Anttila Raimo 902 p.

METSÄSTYSSARJA 
1. Riipinen Tapio 966 p.  

Ampumakilpailussa
palkittuja.

2. Manninen Sami 938 p.  
3. Laajoki Pertti 910 p.

PUDOTUSAMMUNTA 
22.5.2010
 
1. Similä Seppo   
2. Lotvonen Lauri
3. Paso Jouni 
4. Riipinen Tapio
5. Manninen Sami
6. Suorsa Tapio
7. Laajoki Pertti
8. Haapalainen Pekka

METSÄSTYLUODIKKO 
6.6.2010

KILPASARJA
 
1. Similä Seppo 90 p.
2. Mäkelä Esko 80 p.
3. Mäkelä Ismo 72 p.
4. Paso Jouni 71 p.
5. Riipinen Tapio 67 p.
6. Haapalainen Pekka 39 p. 

METSÄSTYSARJA

1. Manninen Sami 44 p.
2. Kourunen Markku 42 p.
3. Kuivas Mauri 26 p.
4. Pietilä Tapio 15 p.

METSÄSTYSHIRVI 6.6.2010

KILPASARJA

1. Similä Seppo 99 p.
2. Riipinen Tapio 95 p.
3. Mäkelä Ismo 89 p.
4. Similä Heikki 87 p.
5. Mäkelä Esko 82 p.
6. Paso Jouni 81 p.
7. Haapalainen Pekka 73 p.

METSÄSTYSARJA

1. Manninen Sami 83 p.
2. Manninen Kyösti 78 p.
3. Kuivas Mauri 59 p.
4. Kourunen Markku 55 p.

HAULIKKOKISA 13.6.2010

KILPASARJA
 
1. Riipinen Tapio 21
2. Similä Seppo 20
3. Mäkelä Ismo 18
4. Vatka Marjo 17
5. Korvala Raimo 17

METSÄSTYSSARJA

1. Manninen Sami 17
2. Kuivas Mauri 17
3. Kotisaari Petri 14
4. Hietala Esa 12
5. Kourunen Markku 9
6. Aikio Pekka 9
7. Kuivala Kimmo 8
8. Laajoki Pertti 5




