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HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS

R I I S TA K E S K U S O R G A N I S A AT I O
Riistakeskuksen organisaatiosta on
kirjoitettu paljon eri lehdissä. Valotan sitä tässä kirjoituksessa vielä
vähän. Sitten kirjoitan vielä jonkin
verran asiaa hoitosuunnitelmista ja
etenkin hirvikannan hoitosuunnitelmasta.
Ensin kuitenkin yksi yksittäinen
asia. Metsästäjiä on puhututtanut
monet asiat, mutta yksi näistä on rajusti noussut ampumakokeen hinta.
Nousseen hinnan taustalla on laki
valtion maksuperusteista. Siinä periaatteena on, että valtion perimissä maksuissa määräävänä tekijänä
on kustannusvastaavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnan tulee olla
sellainen, että aiheutuneet kustannukset katetaan. Ammuntakokeen
hinnan määrityksessä on muutaman vuoden ajalta otettu kaikkien
riistanhoitoyhdistysten tilinpäätöksistä ampumakokeisiin käytetyt menot ja niiden perusteella on laskettu hinta ampumakokeelle. Uudeksi hinnaksi olisi tullut noin 21,5 euroa. Tästä johtuen ministeriöllä ei
käytännössä ollut muuta vaihtoehtoa kuin esittää sitä suuruusluokkaa olevaa hintaa. Tästä muodostuu uusi ampumakokeen hinta 20
e. Siis tilinpäätösten perusteella laskettu hinta. Tämä asia on puhututtanut ennenkin. Pari vuotta sitten oli
MKJ:n edustajakokouksessa Lapin
piirin esitys, jossa hinnaksi esitettiin 10 € (silloin oli vielä 7 €) ja että
koe tulisi ampua joka toinen vuosi.
Nyt muodostuneen hinnan johdosta riistanhoitoyhdistysten mahdollisuudet paranevat niin, että ampumakoetuloja voidaan (ja tuleekin)
kohdistaa ampumakoetoimintaan
jne. Tämä tarkoittaa mm. parempia
mahdollisuuksia maksaa korvauksia ammunnanvalvojille. Osaltaan
tämä myös auttaa metsästys- ja ampumakoetoiminnan jatkumista pitkälle tulevaisuuteen. Toki Riistanhoitoyhdistysten valtionapukin on
ilmeisesti nousemassa, joten paljon
puhuttu resurssien kohdentaminen
yhdistystasolle toteutunee.

noastaan resurssit voivat parantua,
sillä kaikilla tasoilla on muutoksen yhteydessä korostettu yhdistystason resurssien parantamista. Tämä toteutunee keskustason kehittämisapunakin mm. sähköisen ilmoittautumisen kehittämisenä tutkintoihin, koulutuksiin jne. Katsotaan mitä tuleman pitää. Seuraavana vanhassa organisaatiossa oli piiritaso. Meidän alueella oli siis Oulun riistanhoitopiiri. Nyt täällä toimii Suomen riistakeskuksen Oulun
aluetoimisto. Siellä toimivat edelleen meille tutut riistapäällikkö,
riistanhoidon neuvoja ja toimistosihteeri. Entinen piirikokous valitsi piirihallituksen. Nyt uudessa
organisaatiossa on riistanhoitoyhdistysten aluekokous, joka valitsee
alueellisen riistaneuvoston ja edustajan valtakunnalliseen riistaneuvostoon muiden asioiden ohella.
Kaikki riistaneuvostot nimittää
maa- ja metsätalousministeriö.
Alueellisessa riistaneuvostossa on
enintään kymmenen jäsentä. Siihen kuuluu kuusi aluekokouksen
esittämää jäsentä sekä maakuntaliiton edustaja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustaja, metsäkeskuksen edustaja sekä edustaja alueellisesti merkityksellisestä maanomistajajärjestöstä. Meidän alueen edustajan paikka alueellisessa riistaneuvostossa kiertää, kuten ennen piirihallituksen paikka. Alueemme edustaja tulee Oulun, Kiiminki-Ylikiimingin, Ii-Yli-Iin tai Haukiputaan rhy:n
alueelta. Nyt etukäteisneuvotteluissa sovittiin, että vaikka vuoro on nyt
Haukiputaalla, niin jos allekirjoittanut valitaan valtakunnalliseen riistaneuvostoon, niin aluekokouksen
edustaja tulee Oulusta ja hänen varajäsenensä vuorostaan Kiimingistä. Näin sitten tapahtui.

Niin, riistakeskuksen uusi organisaatio on muodostunut ja vanha organisaatio on kuopattu. Tämä muutos on hoidettu hyvin ja se
oli tarpeellinen. Jos metsästäjät eivät maa- ja metsätalousministeriön
kanssa olisi sitä etupainotteisesti
tehnyt, olisi se ollut jollain tavalla
edessä. Näin asiaan voitiin vaikuttaa parhaiten.

Sitten on valtakunnallinen riistaneuvosto. Se on riistapolitiikkaa
tukeva valtakunnallinen strateginen toimielin, jonka tehtävänä on
käsitellä riistataloutta koskevia asioita. Sillä ei ole Suomen riistakeskuksen julkisiin hallintotehtäviin
taikka henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Riistaneuvostot lisäävät valtakunnan tasolla muun muassa hirvieläinpolitiikkaan ja suurpetopolitiikkaan liittyvää avointa
ja vuorovaikutteista sidosryhmäyhteistyötä ja erilaisten intressien yhteensovittamista.

Riistanhoitoyhdistystasolle organisaatiomuutos ei juuri vaikuta. Ai-

Valtakunnallisessa riistaneuvostossa on Suomen riistakeskuksen alue-

J A

H O I T O S U U N N I T E L M AT

kokousten valitsemat 15 edustajaa.
Edustajat tulevat kunkin 15 aluetoimiston toiminta-alueelta. Näiden lisäksi riistaneuvostoon kuuluu edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Metsähallituksesta, valtakunnallista metsätaloutta edistävästä
julkisesta tahosta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, maa- ja
metsätalouden kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä,
metsästyksen ja riistanhoidon kannalta valtakunnallisesti merkittävästä järjestöstä sekä luonnonsuojelun kannalta valtakunnallisesti
merkittävästä järjestöstä.

yrittäjän tai vaikkapa autoilijan näkökulmasta. Suhde hirvikantaan
mutkistuu entisestään, kun moni huomaa katsovansa asiaa useasta näkökulmasta samanaikaisesti. Hirvikannan hoitosuunnitelman
tavoitteena on sovittaa hirvikantaan liittyviä ristiriitaisia tavoitteita ja näkökulmia yhteen siten, että hirvikannan hoidossa voitaisiin
saavuttaa eri osapuolten kannalta
mahdollisimman tyydyttävä tilanne. Onhan hirvi merkittävin riistaeläin taloudellisessa mielessä. Toisaalta merkittävin myös vahinkomielessä, joten ristiriitaisia mielipiteitä on varmasti.

Valtakunnallinen
riistaneuvosto
esittää jäsenet riistakeskuksen hallitukseen. Meidän alueelta siellä on
toiminut ( entisen MKJ:n vpj,) Oulun alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Risto Hanhineva. Ristosta tuli myös Riistakeskuksen hallituksen vpj, vaikka läntisen valinta-alueen miehet koittivat etukäteisneuvotteluista huolimatta muuta. Tässäkin hallitusasiassa on etukäteen sovittu valinta-alueista. Pohjoiseen alueeseen kuuluu Kainuu,
Lappi ja Oulu. Nyt varsinaiset hallituksen jäsenet tulevat Oulusta ja
Kainuusta ja varamiehet Lapista.
Kolmen vuoden toimikauden jälkeen vuoro taas vaihtuu. On hyvä
sopia etukäteen kierto ym. vuorot
kaikilla tasoilla niin valinnat menevät kitkattomasti.

Koska riistakantaan, ja etenkin hirvikantaan, liittyviä näkökulmia ja
riistaorganisaation yhteistyökumppaneita on paljon, on syytä kuunnella kaikkia osapuolia ja antaa arvo kaikille näkökulmille. Kuitenkin metsästäjien on syytä rohkeasti
puolustaa omia näkökulmiaan. Liian usein metsästäjät tyytyvät seuraamaan sivusta muiden käydessä julkista keskustelua. Tämänkin
vuoksi riistaneuvostojen rooli sidosryhmäyhteistyössä on merkittävässä asemassa. Lisäksi metsästäjien ja riistanhoitoyhdistysten on
rohkeasti otettava kantaa eri hoitosuunnitelmiin ja tuoda metsästäjien
näkökulmaa esille. Myös alueellisen näkökulman esille tuominen on
tärkeä hoitosuunnitelmissa. Tätäkin
on korostettu eri yhteyksissä. Alueellinen näkökulma voi olla hyvinkin käytännöllinen, kuten nyt voimassa oleva ylälapin aikaistettu hirvenpyynnin aloitusajankohta.

Riistaneuvostojen tärkeimpiä tehtäviä on riistakantojen hoito. Tämän
tehtävän apuna ovat hoitosuunnitelmat, jotka ovat riistakonsernin
keskeisimpiä strategisia hankkeita. Hoitosuunnitelmissa kootaan
yhteen kohdelajin kannanhoidon
linjaukset ja käytännön toimenpiteet. Hoitosuunnitelmat on tehty
mm. sudesta, ilveksestä, karhusta
jne. Nämä ovat kuitenkin huonosti johtaneet käytännön toimiin. Siksi nyt paljon esillä oleva hirvikannan hoitosuunnitelma onkin tärkeässä roolissa. Se on uuden riistaorganisaation pilottihanke. Siksi
onkin tärkeää, että sen laatimiseen
suhtaudutaan kaikkialla vakavasti
ja niin, että siihen tulevat käytännön toimenpiteet ovat realistisia ja
otettavissa käytäntöön. Edelleen on
tärkeää hoitosuunnitelmien jatkuva
seuranta ja päivittäminen.
Hirvikantaan liittyy ristiriitaisia tavoitteita riippuen siitä, katsooko
asiaa vaikkapa metsänomistajan,
metsästäjän, metsästysmatkailu-

Kun puhutaan yllä mainituista eri
näkökulmista, on tällöin usein kokonaiskuvana puhuttu riistakonfliktista. Ovatko eri näkökulmat
kuitenkaan välttämättä konflikteja?
Voisiko näkökulmaa muuttaa niin,
että eri näkökulmien yhteensovittaminen ja eri näkökulmien huomioiminen on myönteinen asia ja näin
pitkällä aikavälillä saadaan asiat sujumaan ja vaikkapa hirvikanta sopivalle tasolle eri näkökulmista huolimatta. Mielestäni näin on ja siksi riistaorganisaation yhteistyö eri
näkökulmien edustajien kanssa on
välttämätöntä. Tässä on myös yksi
perussyy uuden riistaorganisaation
muutokselle.
Jukka Vänttilä
Valtakunnallisen
riistaneuvoston jäsen

I L M O I T U K S I A

Metsästäjätutkinnon koulutus
Kellon koulukeskus 6.8-7.8.2011 klo 10:00.
Tutkinto ti 9.8 ja ti 16.8 klo 18:00.
Kellon koulukeskus 17.9-18.9.2011 klo 10:00.
Tutkinto ti 20.9 ja ti 27.9 klo 18:00.

Metsästäjätutkinnon
vastaanottajien koulutus
Sekä uusille että vanhoille kouluttajille pakollinen.
Oulu, Oamk, Luonnonvara-alan yksikkö,
Vallinkorva, 9.8.2011, klo 18:00.

Metsästyksen valvojien koulutus
Sekä uusille että vanhoille valvojille pakollinen.
Oulu, Oamk, Luonnonvara-alan yksikkö,
Vallinkorva, 16.8.2011, klo 18:00.
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J O H T O K U N TA

Puheenjohtaja

Roivainen Matti

Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
050-5354720
matti.roivainen@elisanet.fi

Puheenjohtaja

Martti Järvinen
040 595 7947
jarvinen.martti@gmail.com

Varapuh.joht.

Järvinen Martti

Keikamotie 5, 90800 Oulu
040-5957947
jarvinen.martti@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Pekka Kauppila

040 722 4985

Jäsenet
Jäsenet

Kurkela Tuomo

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

Aulis Jokipii
Esa Kauppila
Raimo Korvala
Tapio Jarkko
Kauko Mustaniemi
Olli Maunumäki
Pekka Kauppila
Reijo Siipola
Jouko Turunen
Tuomo Kurkela

040 502 0336
040 515 9216
0400 287 391
040 716 6195
044 536 5105
040 569 0912
040 722 4985
040 535 7054
040 038 4121
040 089 0446

Sihteeri

Pia Turunen
hmysihteeri@gmail.com

044 033 5375

Kankaalantie 40, 90820 Kello
08-5402586, 0400-123187
jo51sa@netti.fi

Kirjanpito ja tiliasiat

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

Pateniementie 39, 90800 Oulu
0500-580140
osmo.sipola@gmail.com

Ampuma yht. henk.

Martti Järvinen

040 595 7947

Maja- ja ampumarataisännät

Hannu Kinnunen
Mauno Haapala

041 473 2927
040 705 2379

Mustaniemi Kauko Riihitie 10, 90830 Haukipudas
044-5365105
kauko.mustaniemi@gmail.com
Mäkelä Esko

Savilaakso Jouni

Sipola Osmo

Örn Hannu

Toiminnanohj. Tomi Jokivirta
rahastonhoitaja
Ampumaradan
vahtimestari

Esko Mäkelä

Lehden toimitus Jukka Vänttilä

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

Suutarintie 6, 90840 Haukipudas
040-5832173
hannu.orn@mail.suomi.net
Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
040-5237544
tomi.jokivirta@haukipudas.fi
Kankaalantie 58, 90820 Kello
040-8381842
makesko@dnainternet.net
Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
040-5590892
jukka.vanttila@gmail.com

I L M O I T U K S I A

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

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

Ampumakokeet 2011

KOLJONRANNASSA ONKIKILPAILU TULOKSIA

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita:
Vareputaan ampumarata
pvm (ma) klo

Vareputaan ampumarata
pvm (to) klo

15.1 (la) 10:00
16.1 (su) 12:00
2.5
9.5
16.5
23.5
30.5
7.6

17:00
”
”
”
”
”

12.5
26.5
-

1.8
8.8
15.8
22.8
29.8
4.9 (su)
5.9
12.9
19.9

”
”
”
”
”
12:00
17:00
”
”

4.8
11.8
18.8
25.8
1.9
8.9
15.9
22.9

NUORET:
1. Julius Huru
NAISET:
1. Haapala Marjatta

85
254

Kalaa nousi yhteensä 2,986 kg
17:00

Mukana oli 16 henkilöä.

MIEHET:
1. Nehvonen Pekka
2. Haapala Jouko
3. Haapala Mauno
4. Riikola Juhani
5. Pitkänen Erkki
6. Järvinen Martti
7. Sumèn Oiva
8. Kärkkäinen Aimo
9. Kauppila Veikko

”

”
”
”
”
”
”
”
”

Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!
Koeammuntojen aikana edullinen kahvitarjoilu.
TERVETULOA!

Onkikilpailujen osanottajia Koljonranta. Kuva: Martti Järvinen.

804
504
321
273
228
201
128
95
93
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K E S Ä K O K O U S
Pöytäkirja HMY kesäkokous
Varepirtillä ti 5.7.2011 klo 18:00
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:
18.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kesäkokoukseen.
2. Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Valitaan kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Järvinen ja sihteeriksi Pia
Turunen
4. Asialistan hyväksyminen
työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Siipola ja Esa
Kauppila.
6. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien kaikkea riistaa turvallisuuden vuoksi tieltä, tielle ja tien yli ampuminen on
kielletty. Kielto koskisi myös Martinniemen vanhaa ratapenkkaa.
7. Vesilinnun metsästys ja
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että vesilinnun
metsästysaika on asetuksen mukainen, mutta rauhoitettuja alueita ovat
seuraavat alueet:
Merenranta Kellonrajasta jätevesipuhdistamon laskuputkeen rauhoitetaan, samoin koko eteläinen jokialue tie nro 847 sillasta Rivinokan
kärkeen, Pappilanlahti mukaan lukien sekä Kiiminkijoen pohjoispuolella tie nro 847 sillasta Laitakarin
pohjoiskärjen aallonmurtajan maan
puoleiseen päähän, Vahtolanlahti mukaan lukien. Samoin rauhoitetaan Martinlahti (Tukkilahti), linjalta vanha tehtaanpiippu Villenniemen kärki ja Halosenlahden perukka Paloniemen nokasta kiviarkun kautta Tommiin (alue merkitty
tapeilla ja keltaisella nauhalla, jossa teksti rauhoitettu). Turvallisuuden
vuoksi kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rautatien länsipuolella olevilla vesialueilla vesilinnun metsästyksessä, sekä moottorin käyttö veneessä haavoittuneen vesilinnun etsinnässä.
8. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että fasaanin metsästys kielletään yhdistyksen alueella.
9. Kyyhkyn metsästys ja
rauhoitusalueet
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen
mukaisena 10.8. Johtokunta esittää, että metsästykseltä rauhoitetaan
Kiiminkijoen pohjoispuolella Haukiputaantie 847, Martinniementie 8460, Putaankyläntie 18741 sekä Haukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina Iin rajaan saakka. Lisäksi rauhoitetaan Rivinokan ja jätevesipuhdistamon laskuputken vä-

linen merenranta-alue. Rauhoitus
olisi voimassa 20. päivään elokuuta
klo 12.00 saakka. Koko pyyntikaudeksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Kellonrajan ja jätevesipuhdistamon laskuputken välinen merenranta-alueen. Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen
käyttö metsästykseen ei olisi luvallista ennen puintia ilman maanomistajan lupaa.
10. Pienriistan rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että pienriistan
metsästykseltä rauhoitetaan Inkonnokantien ja Rivinnokan välinen
alue kokonaan sekä Kiimingintien
8460, Haukiputaantien 847 ja Martinniemen ratapenkan välinen alue.
Samoin johtokunta esittää rauhoitettavaksi Suokkosentien, rautatien,
Haukiväylän 848 ja Haapatien välisen alueen.
Huom. ei ole vuokrattu. Halosenniemessä Rn:o 37:21, Kellonlammen maat ja Jokipiin Rn:o 136 ns.
Vanhatalon sarkan, Martimossa ns.
Häyrysen sarkan Rn:o 18:44, Vareputaalla ns. Heikkisen sarat Rn:o
18:24 ja 82:1, Leo Koskelan saran
Saarnioja Rn:o 11:180.
Kaikelta metsästykseltä johtokunta
esittää rauhoitettavaksi Siipolan yhteinen -alueen 7:8 (Vanhala yhteinen –alue).
11. Jäniksen metsästys ja
rauhoitus alueet
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen mukaisesti, mutta metsästykseltä rauhoitettaisiin Kiiminkijoen eteläpuoli rautatiestä merenrantaan lokakuun loppuun. Lisäksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Putaankyläntie 18741, Häyrysenniementien ja ns. Martinniemen
radanpohjan välisen alueen. Ajavien
koirien kouluttaminen olisi sallittua
ko. alueilla ilman asetta.
12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketunmetsästys olisi asetusten mukaista ja ilman
rajoituksia.
13. Metsäkanalintujen metsästys
ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä
metsästettäisiin asetusten mukaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin samoiksi naapuriseurojen kanssa. Metson
osalta johtokunta esittää, että metsästys on mahdollista jos naapuriseurat aloittavat metsästyksen. Tällöin johtokunta edellyttää, että saaliskiintiöt ja metsästysajat ovat yhteneväiset naapuriseurojen kanssa.
Koppelon ja riekon metsästyksen
johtokunta esittää rauhoitettavaksi
kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästykseltä
johtokunta esittää rauhoitettavaksi
Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien
länsipuoliset alueet sekä Kiiminkijoen pohjoispuolella Keiskan ABC:n
ohi kulkevan Haukiputaantie 847
länsipuolella olevat alueet Iin rajaan
saakka. Turvallisuuden vuoksi kielletään kiväärin käyttö rautatien länsipuolella linnun metsästyksessä.
Koirien koulutus sallittaisiin ilman
asetta rauhoitetuilla alueilla niille, joilla on metsästysoikeus yhdistyksen maihin. Huomattavaa on, et-

tä koirien kouluttaminen on sallittua vain asetuksen määrittämissä rajoissa.
14. Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että hirvenpyyntialueet ovat entiset.
15. Saaliskiintiöt
Kyyhkylle, pyylle ja vesilinnulle tai
hanhelle ei johtokunta esitä saaliskiintiötä.
Teerelle ja metsolle johtokunta esittää saaliskiintiöksi yhteensä 5 josta 1
kpl saa olla metso. Pyylle ei saaliskiintiötä. Johtokunnan esitys jäniksen metsästykseen on 5 kpl kausi, 1
kpl jänistä/henkilö/päivä ja 2 kpl jänistä seurue/päivä.
Koppelo ja riekko on rauhoitettu.
Rusakolla ei ole saaliskiintiötä.
Ketulle ja muille pienpedoille johtokunta ei esitä saaliskiintiötä.
16. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla jäsenillä on oikeus käyttää vieraita 3 päivää pienriistan metsästykseen, pois
lukien metsäkanalinnut.
Oman seuran alueella asuville johtokunta esittää myytäväksi sorsastukseen kausilupia 70€ / kausi merenranta-alueella. Lisäksi johtokunta esittää, että maalinnun metsästyksen loputtua aina 28. päivään helmikuuta seuran jäsenellä on oikeus
käyttää ilman maksua vieraita ketun
pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet. Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8.2011 klo 12:00
– 24:00 30€. Muulloin päiväluvan
hinnaksi johtokunta esittää 15€. Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on
oltava johtokunnan esityksen mukaan isäntä mukana.
Johtokunta esittää, että vieras- ja
kausilupia myyvät: Ilkka Rautio,
Tommi Haarala, Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno Haapala, Erkki
Huovinen.
Hirvikokousajakohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle
seuraavaa:
Hirvikokous pidetään ma 19.9.2011
klo 18.00 Varepirtillä.
Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää porukoiden
johtajille ke 31.8.2011 mennessä
suoritetut jäsenmaksu- ja riistanhoitomaksukuitit sekä voimassaolevat
valtionmerkki- ja seuranmerkkikuitit ja aseenkantoluvat.
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole olleet jahdissa mukana tai eivät tiedä,
mihin porukkaan kuuluvat, ilmoittautuvat seuran puheenjohtaja Martti Järviselle samaan päivään mennessä eli ke 31.8.2011
Porukoiden johtajien on ilmoitettava porukkansa la 3.9.2011 mennessä em. mainitulle henkilölle.
Maanantaina 9.9.2011 klo 18.00
hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri.
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei voida käsitellä tai jos hirvimerkin suoritus, jäsenmaksukuitti tai riistanhoitomaksukuitti tai aseenkantoluvan
merkintä puuttuu johtajan ilmoituslomakkeesta jonkun henkilön osalta, ei po. henkilöä voida hyväksyä
hirvenpyyntiin.
Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee
jokainen porukka hirvisäännön mu-

kaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät, että
päivämäärät pystytään helposti lukemaan. Kotikoneella maksetuissa kuiteissa pitää näkyä arkistointitunnus.
17. Koemaastoanomusten
käsittely
Johtokunta
esittää
seuraavat
koemaastoanomukset ja suosittelee,
että koetoimintaa ei kokeiden aikana häiritä:
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
2 maastoa, 04.09.2011 avoin kaikille, ja 17.09.2011 Naiset Ajovoittaja
( koe on naisten epävirallinen SMkoe)
Rantapohja-alueen
hirvikoirayhdistys
ry
Kansainvälinen Pointer hirvikoirakoe 3.9.2011.
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry.
Hirvikoirien
Rantapohjaottelu
9.9.2011.
Oulun Seudun Hirvikoirayhdistys
Hirvikoirien Sitkeänkoiran kisa päivämäärä 28.8.2011
18. Seuralle kaadettavien
hirvien määrä
Johtokunta esittää, että varsinainen
määrä päätettäisiin hirvikokouksessa. Asia käsiteltäisiin lopullisesti ma
9.9.2011 klo 18.00 hirviporukoiden
johtajien ja johtokunnan yhteisessä
palaverissa.
19. Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää, että hirvijahti aloitetaan asetuksen mukaisesti
24.9.2011.
20. Hylkeen metsästys
Johtokunta esittää hylkeen metsästykselle on anottavaksi 25 yhteislupaa HMY:n, KMS:n ja JMS:n kanssa.
Hylkeenpyyntikausi alkaa 1.8.2011
ja päättyy 31.7.2012.
21. Kauriin metsästys
Johtokunta esittää kesäkokoukselle saaliskiintiöksi 7, joista 4 pukkia
ja 3 vasaa. Pukeista 2 kpl pyydetään
keväällä.
22. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiraa voi kouluttaa 20.8.2011 – 28.2.2012 kuten
asetus määrää. Hirvikoirien koulutusta saa suorittaa hirvijahdin aikana vain yhdistyksen puheenjohtajan luvalla asianmukaisesti punaisiin varusteisiin pukeutuneena. Hirvikoirien koulutus päättyy vuoden
loppuun, eli 31.12.
23. Muut esille tulevat asiat
Kesäkokous kumosi johtokunnan
esityksen sääntömuutoksesta, koskien kilpailevia jäseniä.
MO-peijaat ensisijaisena ajankohta
su 20.11 ja toissijaisena su 27.11.
(kokit ym.)
Muistamiset: Pauli Greus, 70-vuotis
syntymäpäivän kunniaksi 50€ lahjakortti Kärkkäiselle
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:
19.25 ja kiitti osallistujia keskustelusta.

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
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P U H E E N J O H TA J A N

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Ke 31.8.2011 mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee
ilmoittautua ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat
puheenjohtajalle Martti Järviselle samaan päivään mennessä.
La 3.9.2011 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa
puheenjohtaja Martti Järviselle.
Pe 9.9.2011 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan
yhteinen palaveri Vareputaalla klo 18.00.
Ma 19.9.2011 Hirvikokous Vareputaalla klo 18.00.

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2011
Ke 3.8
Ke 10.8
Ma15.8
Ke 17.8

klo 18:00 Hirvenjuoksun seuran mestaruuskilpailut
klo 18:00 Isohirvi
klo 18:00 Haulikko
klo 18:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
pidetään ma 30.1.2012 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

J O H T O K U N TA
Puheenjohtaja

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

Sihteeri

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

Varapj.

Onni Jämsä
p. 0400-298650
onnijamsa@kotikone.fi

PIENPETOJA PYYTÄNEET.

RIISTANHOITOJAOKSEN
kokous pe 13.1.2012 klo 18.00 Vareputaalla

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

T U L O K S I A

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

HMY:n hirvenhiihdon sarjakilpailut 2011;

– M 60
1. Heikki Haapala
2. Antti Kauppinen
Jouko Haapala
Joni Jääskeläinen

1-osa
27.2

2-osa
6.3

1081

1146
1031

945
1096

yht.

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

2227
1976

Pasi Kurkela
p. 040-5105154
pasikurkela@hotmail.com

1062

+M 60
1. Aimo Kärkkäinen
2. Uolevi Jääskeläinen
3. Esa Kauppila
4. Martti Järvinen

1051
1126
999
938

M70
1. Paavo Huru

1066

2. Pekka Nehvonen
Jorma Aarnipuro
Tauno Niskanen

3-osa
13.3

854

1086
1007
1023

984

1000
982
1002

2137
2133
2022
1940

972

2038

781
919

1838

870

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN KOTISIVUT

WWW.HMYNETTI.NET

S A N A

Kesäkokoukset seurojen osalta on taas pidetty ja käytännön järjestelyt
metsästykseen päätetty. Meidän seuran osalta homma jatkuu hyväksi
koetulla tavalla ja hyvässä hengessä.
Kesäkokous hyväksyi uuden hirvieläinsäännön. Siinä on laitettu paperille jo käytännössä olleita asioita. Jonkin verran siinä on uutta. Uusia asioita ovat mm. kaurisasiat, hirviporukoiden määrä ja minimikoko ja koiran käyttöä koskevat sovittavat asiat. Korostan vielä, että nämäkin asiat ovat pitkälti jo nyt olleet käytössä, joten dramaattista asiaa siinä ei ole.
Johtokunta päätti, että seura hankkii kolme riistakameraa, joita saa sitten lainata kuittausta vastaan allekirjoittaneelta. Hankinta on vielä kesken, mutta ilmoittelen sitten siitä mm. nettisivuilla. Katsotaan mitä mielenkiintoista saadaan kameroista näkyviin. Jospa saadaan samalla hyviä kuvia nettisivuille. Siellä on jo Örnin Hannun porukan riistakameran kuvia hirvistä. Toivottavasti saadaan muitakin eläimiä kuvattua. Kuitenkin kameroiden lainaaminen vaatii vastuullisuutta ja jos se jollain
särkyy, niin uusihan se olisi seuralle hommattava.
Nettisivuille olemme myös päivittäneet tietoja kaikista asioista, joten
käyttäkää niitä tiedon hankintaan.
Mukavaa jahtikautta!
Jukka

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Ilmoittakaa saalistietonne la 7.1.2012 mennessä
Oiva Suménille puh. 0400 225 960
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Timo Meriläinen
p. 0400-387093
jp.merilainen@pp.inet.fi
Tommi Lindström
p. 040-5224218
tommi.lindstrom1@suomi24.fi
Tarmo Timonen
p. 040-5582669
tarmo.timonen@elisanet.fi
Anssi Mettovaara
p. 040 515 9662
Eero Soronen
p. 0400399817
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METSÄSTYKSEN JA
KALASTUKSEN ERIKOISLIIKE
040 500 8896
Uusi osoitteemme on Lehtorouskuntie 6 A, 90650 Oulu
AVOINNA: ma – pe 10.00-19.00, la 10.00-15.00
Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaan.

NYT MYÖS ASEET JA PATRUUNAT.
Tätä ilmoitusta näyttämällä

-40% kesäkalastustarvikkeista.

Tarjous voimassa elokuun loppuun.

Jokivarren metsästysseuran nettisivut ovat osoitteessa

www.jokivarrenmetsastysseura.com
Käy tutustumassa!

S A A L I S K I I N T I Ö T

Kesäkokouksessa hyväksytyt saaliskiintiöt
metsästyskaudelle 2011-2012:
• Jänis: 5 kpl/jäsen/metsästyskausi, metsästysaika asetusten
mukainen.
• Koppelo: rauhoitettu.
• Fasaani: rauhoitettu.
• Riekko: rauhoitettu.
• Metsähanhi: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Vesilinnut: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Rusakko: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Pyy: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen.
• Teeri ja metso: 5 kpl/metsästäjä/kausi tai 4 teertä ja 1 metso/
metsästäjä/kausi. Metsästysaika asetuksen mukainen
suositellaan ukkoteerien ampumista!
• Kyyhky: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Kauriin seurakohtainen kiintiö: 10 kpl. Kiintiö jäsenellä
2 kpl/jäsen, metsästysaika asetusten mukainen.

JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY
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I L M O I T U K S I A

T U L O K S I A

Jms:n riistapolkukilpailun tulokset:

Seuran hirvikokous pidetään
lauantaina 17.9.2011
Varepirtillä Johtajien kokous klo 10.00
Hirvenmetsästäjien kokous klo 11.00

Hirvijahtiin ilmoittautuminen:
Hirvijahtiin ilmoittautuminen oman porukan
johtajalle 31.8.2011 mennessä,
valtionmerkki/seuran luvat esitettävä.
Porukan johtajat ilmoittavat porukat pj:lle
välittömästi tämän jälkeen.
Uudet porukkaan tulijat ilmoittautuvat
puheenjohtajalle 31.8.2011 mennessä.

Jokivarren Metsästysseuran vuosikokous
pidetään torstaina 19.1.2012 klo 19 Jokelan koululla.
Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutosasia.

TERVETULOA!

Ensimmäinen teeri.

Yleinen sarja
Vesa Tammia
Marko Päkkilä

77p
64p

Yli 50 -vuotiaat
Aaro Annala
Pekka Nehvonen
Aimo Kärkkäinen
Veikko Mettovaara
Veikko Kavalainen

81p
70p
65p
52p
40p

Jokivarren metsästysseuran ja kyläyhdistyksen
yhteiset pilkkikisat Jämsän suvannolla 26.3.2011
Sarjoja oli pilkkikisoissa oli 4 ja osallistuja määrä oli huikeat 86 kpl.
Lastensarja oli suosituin 36 kpl ja jokainen lapsi saikin palkinnon osallistuttuaan kisoihin. Myös yleiseen sarjaan saimme kivasti pilkkijöitä 31 kpl ja
kisasta tulikin kolmena parhaan kohdalta melko tiukka. Särkejä oli saaliskassit pullollaan, myös muutama kiiski oli keksinyt napata pilkin suuhunsa.
Pienimmän kiisken ollessa pituudeltaan n. 2 cm (Hannu Örn sai sen).
Naisten ja eläkeläisten sarjaan vielä olisi mahtunut mukaan pilkkijöitä,
mutta kuitenkin kivasti osallistujia 19 kpl.
Kahvit ja makkarat maistui koko porukalle ja kiitos kanttiinin hoidosta kuuluu Jokikylän kyläyhdistykselle.
- Ismo Pentti TULOKSET:
Yleinen. 14-64
1. Arto Rautio
2. Heikki Jämsä
3. Hannu Örn

1.33kg
1.07kg
0.86kg

Lapset/Nuoret. 0-14
1. Reetta Tenhunen 0.28kg
2. Erika Jämsä
0.23kg
3. Miisa Juntunen 0.19kg

Naiset.
1. Satu Pentti
2. Leena Kurkela
3. Johanna Kivi

0.63kg
0.44kg
0.31kg

Eläkeläiset.
1. Aaro Annala
0.77kg
2. Veikko Kovalainen 0.49kg
3. Martti Nisula
0.09kg
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Seuran mestaruusammunnat pidetään
lauantaina 17.9.2011 Varepirtillä klo 12 alkaen.
Haulikko- ja luodikkokilpailut
Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan!
Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan metsästysseuraan kuuluvan jäsenen mukana. Vierasluvan hinta on
5€/päivä ja 8 kpl/jäsen/kausi. Vuosikiintiö on sama kuin
seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.
Vieraskorttia myyvät:
Pakanen Tapio
Uusijärvi Erkki
Mettovaara Sirkka
Mettovaara Veikko
Kurkela Pasi
Sortti Erkki

040 533 4506
040 573 8543
0400 287 429
040 539 0426
040 510 5154
040 558 2669

Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille. Maksukuitin
viestiosassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa
koskee. Vieraan 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

R A U H O I T U S A L U E E T
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja HMY:n
raja: Kaikki metsästys kielletty lukuunottamatta hirvenmetsästystä
sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä
lukuunottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

P U H E E N J O H TA J A N

S A N A

Kulunut puolivuotinen on tuonut mukanaan uusia tuulia metsästyksen
saralla. Muutoksia on tapahtunut, sekä paikallisella seuratasolla ja valtakunnallisella järjestötasolla, että itse asenteissa metsästykseen liittyvän toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Suurin muutos valtakunnallisella tasolla on Suomen riistakeskuksen perustaminen jossa yhdistettiin
Metsästäjäin keskusjärjestö ja 15 riistanhoitopiiriä. Seuratasolla suurin
muutos lienee organisaation ”nuorennusleikkaus”. Pitkään arvostettuna puheenjohtajana seurassa toiminut Matti Roivainen on siirtynyt puheenjohtajan tehtävistä kalaisemmille puroille. Metsästäjien keskuudessa on jo pitkään koettu tarvetta siirtää viestikapula uudelle sukupolvelle. Matin perintö seuralle on eittämättä suuri niin kuin on se paikka,
jonka täyttäminen edes osittain vaatii uudelta vetäjältä intohimoista paneutumista seuran toimintaan ja todellista halua kehittyä. Tämä asettaa meille uusille toimijoille myös suuria odotuksia kehittää seuran toimintaa avoimemmaksi, tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi. Tiukkeneva aselaki ja kaupunkimaisen asutuksen leviäminen tuovat erityisiä vaatimuksia seuran toiminnalle tulevaisuudessa. Harrastuspaikkojen väheneminen, toiminnan keskittäminen ja lupakäytäntöjen tiukkeneminen pakottavat seurat miettimään tulevaisuuden näkymiä uudelleen jotta ne säilyttäisivät paikkansa mielenkiintoisena vaihtoehtoharrastuksena massan keskellä. Tässä muutosprosessissa tärkein rooli on
”vanhoilla karjuilla”. Heidän hankkimansa tiedon ja kokemusten siirtämisessä nuorille tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja vahvaa seuran sisäistä integraatiota. Ilokseni olen saanut huomata, että muutosprosessiin
ollaan nyt valmiimpia kuin koskaan.
Paljon keskustelua herättänyt toiminta Kellon ampumaradalla on vihdoin saanut päätöksensä. Ruutiaseilla tapahtuva ampumatoiminta on
siirretty Vareputaalle ja Kalimen kylän ampumaradasta on tarkoitus tehdä paikka nuorille harjoitella ammuntaa monipuolisesti jousi-, ilma-, ja
laseraseilla. Tilalle on lisäksi kaavailtu tehtävän tilat majoitus-, kokous-,
ja koulutustoiminnalle. Toiminnalle tullaan hakemaan erimuotoisia tukia ja avustuksia julkiselta ja yksityiseltä puolelta. Toiminnan rahoituksen varmistamiseen ja sitä kautta rakennustöiden aloittamiseen kaikkine tuki- ja avustushakemuksineen kulunee n~1 vuosi. Kellon metsästysseura haastaakin kaikki Haukiputaan seurat yhteiseen projektiin
mukaan jossa lopputuloksena saadaan kaikille seurojen jäsenille avoin
metsästys- ja ampumatoiminnan monitoimikeskus.
Seuran riistanhoitotyö on ollut aktiivista ja toimintaan haetaankin nyt
mukaan nuoria toimijoita jotka kokeneiden opastuksella tekevät riistalle uusia ruokintapaikkoja, pienpetoansoja ja huoltavat vanhoja paikkoja. Etenkin hirven osalta on hoitotyötä syytä tehostaa jotta kanta saadaan
elpymään ja jäämään seuran alueille. Muidenkin jaostojen toiminta on
ollut kiitettävän aktiivista ja sen toivotaan jatkuvan vielä pitkälle. Tulevaisuudessa tulee olemaan tilanne jossa on syytä harkita onko uusien jaostojen kuten nais- ja nuorisojaoston perustamiselle seurassa tarvetta.
Uutena puheenjohtajana kiitän kaikkia seuran jäseniä luottamuksesta valinnassani. Minulla kuten kaikilla muillakin nuorilla on opittavaa
metsästyksestä ja siihen liittyvästä toiminnasta. Kaiken tiedon sisäistäminen ja yhteisten pelisääntöjen oppiminen vie aina aikaa eikä virheiltä
toisinaan voida välttyä. Toivon kaikilta kärsivällisyyttä ja uskoa paremman asian puolesta. Antakaa varaukseton tukenne toiminnan uudistamiselle, olkaa avoimia uusille ajatuksille ja kannustakaa oppimaan uutta. Oikein antoisaa ja jännittävää alkavaa metsästyskautta kaikille.
Juha Soralahti

HIRVIPEIJAAT LAUANTAINA
12.11.2011 KLO 14 -19
KELLON KOULUKESKUKSESSA
K A U R I S J A H T I

2 0 1 1

Kauriinpyyntiin haluavat

ilmoittautukaa Janne Ahoselle p. 040-7743942.
Ilmoittaudu viimeistään 15.8.2011 mennessä. Jälkeenpäin tulleita
ilmoituksia ei hyväksytä. Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti.
Kaurissaaliit ilmoitetaan Riistaweb –sivuilla Webbilomakkeella.

KAURISJAHDIN ALOITUSKOKOUS 2011
Emä ja vasa nuolukivellä. Kuva riistakamerasta JSM:n alueelta.

Kokous pidetään Kalimen ampumaradalla 25.8.2011

klo 18.00.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
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K E S Ä K O K O U S
Aika:
Paikka:
Läsnä:

7.07.2011 klo 18–21
Kalimen ampumarata
58 seuran jäsentä

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Juha Soralahti avasi kokouksen ja
toivotti osallistujat tervetulleiksi
kokoukseen.
§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN,
KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA KAHDEN
ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Soralahti ja sihteeriksi Tapio Pikkuhookana.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Osmo Hietala
ja Raimo Korvala.
§ 3 KOKOUKSEN
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla, ilmoitus
Rantapohjassa 30.6.2011. Kokous
todettiin päätösvaltaiseksi.

tysseuralle vuokraamiaan maa-alueita, irtisanottuja maita oli n 6000
hehtaaria. Maanomistajien vaatimuksena on ruutiaseella tapahtuvan ammunnan loppuminen Kalimen ampumaradalla ja ammunnan siirtäminen Vareputaalle. Johtokunta päätti 7.6.2011 lopettaa alkaneet muutostyöt ja että Kalimen
radan lopullisen kohtalon päättää
kesäkokous 7.7.2011.
KMS:n sihteeri Timo Männistö erosi johtokunnasta 15.6.2011 alkaen.
Timo Männistö toimi seuran sihteerinä 2006 – 14.6.2011. Kiitokset Timolle.
KMS:n puheenjohtaja Matti Roivainen erosi puheenjohtajuudesta
1.7.2011 alkaen.
Matti Roivainen toimi seuran sihteerinä 2002 – 2003 ja puheenjohtajana 2003 –30.6.2011. Juha Soralahti esitti kiitokset Matille pitkästä ja hyvin hoidetusta työstä seuran hyväksi.
§ 7 VALITAAN SEURAN
PUHEENJOHTAJA
Esitettiin Juha Soralahtea. Juha
käytti puheenvuoron ja esitti ajatuksiaan metsästysseuran toiminnasta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha
Soralahti.

käytiin vilkasta keskustelua ja päätettiin äänestää muistion esityksen
mukaisesti:
VAIHTOEHTO 1
Jatketaan voimassa olevan toimintasuunnitelman mukaan rakentamista ampumatoimintaa silmälläpitäen.
VAIHTOEHTO 2
Ruutiaseella tapahtuvasta ampumatoiminnasta luovutaan KMS:n
ampumaradalla.
Vastaavasti maanomistajat solmivat uudelleen tai peruuttavat kokonaisuudessaan tapahtuneet metsästysoikeuden irtisanomiset.
ÄÄNESTYKSEN TULOS:
VAIHTOEHTO 1 sai ääniä 11 kpl
VAIHTOEHTO 2 sai ääniä 47 kpl
Ruutiaseella ammunta loppuu
KMS:n ampumaradalla. Toimintaa jatketaan ja kehitetään muilta osin.

§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta käytti lyhyen puheenvuoron. Suomen riistahallinto uudistui maaliskuun alussa ja on
tullut uusi aselaki. Annetaan tietoa
myöhemmin.

§ 8 VALITAAN SEURAN
SIHTEERI
Esitettiin Simo Similää. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Simo Similä.

§ 10 PIENRIISTAN METSÄSTYS,
METSÄSTYSAJAT JA -ALUEET
SEKÄ KIINTIÖT
Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti. Liite 2.
Liite 2 kohta 8. Esitettiin Isoniemen
rauhoitusalueen muuttamista, Alue
rajoittuisi Annalan kankaalta Virpiniemeen menevään uuteen tiehen.
Alueella on paljon Kunnan maita,
joilla on metsästys kielletty turvallisuussyistä. Esitys ei saanut riittävää kannatusta.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN
KATSAUS
Juha Soralahti esitti katsauksen alkuvuoden toiminnasta ja tapahtumista. Johtokunta oli käynnistänyt
ampumaradan muutostöiden suunnittelun Talvikokouksen päätöksen
mukaisesti. Maanomistajat päättävät 7.6.11 irtisanoa Kellon metsäs-

§ 9 PÄÄTETÄÄN AMPUMARADAN MUUTOSTÖISTÄ
Juha Soralahti kävi puheenvuorossaan läpi ampumaradan tilanteen. Sakari Hietala esitteli muistion neuvottelusta maanomistajien
ja Kellon metsästysseuran edustajien välillä.
Liite. Ampumaradan kohtalosta

§ 11 VIERASPUPAKÄYTÄNTÖ JA
KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti.
Liite 2. kohta 9. Esitettiin, että kaikki jäsenet voisivat lunastaa vieraslupia. Tämä sai kannatusta 24 ääntä.
Tästä ei voida tehdä päätöstä, koska ei ollut mainintaa kesäkokous-

§ 4 ESITYSLISTAN
HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestyksesi hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista.

SEURAN LAKIT JA KARTAT MYYNNISSÄ
KELLON R-KIOSKILLA.
LISÄKSI KARTTOJA MYYVÄT
ESKO MÄKELÄ JA KYÖSTI MANNINEN

ilmoituksessa. Tutkitaan ja tehdään
päätös talvikokouksessa.
§ 12 HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin liitteen 2 kohta 10
mukaisesti. Esitettiin, ettei seuran
merkkiä tarvitse ampua tänä vuonna. Esitystä ei kannatettu. Hyvä ampumataito on metsästäjälle tärkeä,
eikä taitoa opita, jos ei harjoitella. Kysymys on myös turvallisuudesta.
§ 13 KAURIIN METSÄSTYS
Hyväksyttiin liitteen 2 kohta 11,
seuraavalla muutoksella. Kauriin
kevätpyynti on kielletty.
§ 14 KOEMAASTOANOMUKSET
JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN
SEURAN ALUEELLA, AJAT,
ALUEET JA HINTA
Hyväksyttiin kaikki koemaastoanomukset, ei maksua.
Toivo Kangas anoo koulutuslupaa
beaglen kanssa jäniksen ajattamiseen.
Koulutuslupa hyväksyttiin Isoniemen rauhoitusalueelle, hinta 35
€.
§ 15 HUOMIONOSOITUKSET
Muistettiin seuraavia henkilöitä
merkkipäivän johdosta: Sakari Hietala 50 V, Seppo Helin 60 V ja Jouko Karjalainen 80 V.
§ 16 MUUT ASIAT
Keskusteltiin koirakurista. Metsästyksenvalvojakurssi on tulossa lähiaikoina, kaikki halukkaat ilmoittautuvat Juha Sorakankaalle. Tervetuloa.
§ 17 KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 21:00 ja kiitti kokouksen osallistujia vilkkaasta ja rakentavasta
keskustelusta

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

www.kellonmetsastysseura.fi

J O H T O K U N TA
Puheenjohtaja
Juha Soralahti
p. 0400-413271
juha.soralahti@gmail.com

Riistanhoitojaosto
Ismo Mäkelä
p. 045-6784896
ismomakela@msn.com

Maanvuokrausjaosto
Markku Annala
p. 050-5632117
markku.annala@dnainternet.net

Ohjaus riistanhoitoon
Sakari Hietala
p. 040-3010280
sakari.hietala@nethawk.fi

Sihteeri
Simo Similä
p. 040-5661607
simo_simila@luukku.com

Valvontajaosto
Janne Ahonen
p. 040-7743942
janne@sahkotyoahonen.fi

Hirvijaosto
Seppo Tikkala
p. 0400-864132
tikkala83@hotmail.com

Tiedotusjaosto
Jarno Kiuttu
p. 045-6783330
jarno@kellonmetsastysseura.fi

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana
p. 050-3055814
tapio.pikkuhookana@mail.suomi.net

Ampumajaosto
Reijo Häkkinen
044-7033351
osulku@luukku.com

Kiinteistöjaosto
(etsitään vetäjää.
toistaiseksi
tehtäviä hoitaa pj.)
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KELLON METSÄSTYSSEURA RY

MUISTIO NEUVOTTELUSTA MAANOMISTAJIEN JA KELLON METSÄSTYSSEURAN VÄLILLÄ (KMS)
LIITE
Aika ja paikka: 4.7.2011 klo 1719:30 ravintola Navetan neuvottelutilat, Haukipudas
Läsnä
maanomistajien edustajina: Jani
Alakangas, Pekka Meriläinen, Osmo Annala
KMS:n edustajina: Juha Soralahti,
Tapio Pikkuhookana, Sakari Hietala, Markku Annala

Taustaa
Maanomistajat ovat irtisanoneet metsästysseuralle vuokraamiaan maita
arviolta noin 6000 hehtaaria KMS:n
ampumaratahankkeen vuoksi.
Jani Alakangas esitteli muutokset kaavaluonnoksien 17.9.2010 ja
24.3.2011 välillä Kellon ampumaradan lähiympäristössä. Muutokset olivat maanomistajien kannalta merkittävimmät ampumaradan
ja sen lähiympäristön maankäytön
osalta. 24.3.2011 kaavassa olevan
ampumaradan varoalue ei mahdollista asuntorakentamista varoalueella ja kaavassa on asuntoalueiden varaukset muutettu työpaikka-alueiksi
Kalimentien pohjoispuolella. Maanomistajien mukaan varoalue ylettyisi
Pohjoiseen Haukiväylään saakka.
Jani Alakangas oli laatinut muistion
tapahtumista edellisen 06.04.2009
maanomistajien
kanssa käydyn
neuvottelun ja joukkoirtisanomiseen
johtaneiden tapahtumien välillä (liite).
Maanomistajien käsityksen mukaan
KMS:n ja maanomistajien välillä on
ollut yhteisymmärrys ruutiaseella tapahtuvan ampumatoiminnan siirtämiseksi toisaalle. Tämä oli tilanne
ennen ympäristöluvan saantia, oli
käsitys ettei lupaa saada.

Kellon ampumaradalle on myönnetty ympäristölupa ennakko-odotuksista poiketen syksyllä 2010.
KMS:n yleiskokous 2011 on hyväksynyt suunnitelman osana 2011 toimintasuunnitelmaa ampumaradan
muutostöiden toteuttamiseksi yksimielisesti. Paikalla oli 55 seuran jäsentä, joista osa maanomistajajäseniä. Muutostöiden tarkoituksena on
ollut ampumatoiminnan jatkaminen
lupaehtojen mukaisesti.
Maanomistajat katsovat ampumatoiminnan haittaavaan maankäyttön pitkäjänteistä suunnittelua alueella ja aiheuttavan taloudellisia menetyksiä maanomistajille. Toisin sanoen ampumaradan suojavyöhykkeen sisään jäävien maiden taloudellinen arvo olisi korkeampi, mikäli
kaavamerkintä EA muuttuisi joksikin
toiseksi, esim. AP-t. Tällainen muutos ei ampumaradan toiminnan lakkaamisesta huolimatta ole lainkaan
varma asia.
Todettiin että historiassa on tapahtunut monenmoisia käänteitä joissa
olisi ollut toivomisen varaa. Todettiin
myös että vielä on kuitenkin mahdollista päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ampumaradan
alueen käytöstä. Todettiin myös että
ampumatoiminta on yksi metsästysseuran perustoiminnoista. Vareputaalla käyttäjiä on kolmen saeuran
verran eli n. 2000 henkeä. Riittääkö
Kellon metsästysseuran 550 jäsenelle tiistai ja torstai?

Neuvottelun kulku ja tulos
Maanomistajien näkemyksen mukaan alueella nyt suunniteltu ampumatoiminnan jatkaminen ei tule
kysymykseen. Ruutiaseella tapahtuvan ampumatoiminnan lopettaminen KMS ampumaradan alueella on

ehdoton edellytys sopimukseen pääsemiseksi.
Sisätiloihin rakennettava ruutiaseella tapahtuva ampumarata ei myöskään tule kysymykseen, koska sen
vaikutus kaavaan tai varoalueisiin ei
ole nevotteluhetkellä tiedossa.
Maanomistajien edustajien mukaan
muuta harrastustoimintaa kuin ruutiaseella tapahtuvaa ammuntaharrastusta voidaan jatkaa alueella entiseen tapaan. Myöskään uusi suunniteltu harrastustoimintaa kuten jousiammuntaa, ilma-ase ammuntaa, laserammuntaa, kenneltoiminta, koulutus ja virkkistystoiminta, on KMS:n
asia eivätkä maanomistajat koe niitä
ongelmalliseksi.
KMS:n edustajien mukaan KMS:n
yleiskokoukun on velvoittanut ampumaradan rakentamisen ampumatoiminnan aloittamiseksi. Jotta hankkeesta voidaan luopua tai että sitä
jatketaan, niin tarvitaan uusi päätös
jäsenistöltä. Päätös voidaan tehdä aikaisintaan kesäkokouksessa 7.7
Maanomistajat eivät ole myöskkään
halukkaita osallistumaan ampumaradan muutostöistä KMS:lle jo koituneiden kustannusten kompensointiin saatikka tukemaan taloudellisesti millään osuudella KMS:aa alueen
muissa kehityshankkeissa. Maanomistajien neuvottelijoiden mukaan
voimassa olevasta ympäristöluvasta
ei tarvitse luopua.
Maanomistajien neuvottelijoiden
mukaan kaikki nyt irtisanotut maavuokrasopimukset solmitaan uudelleen tai vaihtoehtoisesti irtisanomiset perutaan, mikäli KMS:n ampumaradalla suunnitellusta ruutiaseella tapahtuvasta ampumatoiminnasta luovutaan. Vuokrasopimusten uusimisen tai peruuttamisen organisoivat maanomistajien edustajat.

Todettiin myös, että mikäli maanomistajajäsen ei vuokraa hallitsemiaan alueita kaikelle riistalle, niin hänen ei tulisi myöskään metsästää rajoittamaansa riistaa muualla seuran
alueella. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kirjaamalla rajoitus vuokrasopimuksen ehtoihin.
Todettiin yhteisesti että tiemaksut
määräytyisivat tulevaisuudessaät oikeudenmukaisuuden periaatteella
jyvitettyjen osuuksien mukaan.
Todettiin myös, että kiistanalaiset
asiat hoidetaan vastaisuudessa seuran sääntöjen ja yhdistystoimintaa
koskevan lain mukaan: asiat tuodaan johtokunnan käsiteltävikiksi ja
tarvittaessa ratkaistaan KMS päättävissä kokouksissa.
Yllä olevan perusteella KMS:n neuvottelijat esittää seuran kesäkokouksessa 7.7 päätettäväksi ampumaradan käytöstä suljetulla lippuäänestyksellä seuraavin vaihtoehdoin
1. Jatketaan voimassa olevan toimintasuunnitelman mukaan radan
rakentamista ampumatoimintaa silmällä pitäen.
2. Ruutiaseella tapahtuvasta ampumatoiminnasta luovutaan KMS:n
ampumaradalla. Vastaavasti maanomistajat solmivat uudelleen tai peruuttavat kokonaisuudessaan tapahtuneet metsästysoikeuden irtisanomiset.
Haukiputaalla 4.7.2011
Maanomistajien neuvottelijat: Jani
Alakangas, Pekka Meriläinen, Osmo Annala
KMS:n neuvottelijat: Juha Soralahti,
Tapio Pikkuhookana, Sakari Hietala,
Markku Annala

M E T S Ä S T Y S A J A T, - A L U E E T S E K Ä R A J O I T U K S T M E T S Ä S T Y S K A U D E L L A 2 0 1 1 - 2 0 1 2
LIITE 2
1. Vesilinnut; metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä
2. Sepelkyyhky; metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiötä
3. Metsäkanalinnut; Teeri, metso ja
pyy metsästysaika asetuksen mukaisesti. Kiintiö 5 kpl teeriä tai 4 kpl teeriä ja 1 kpl metso/metsästäjä/kausi.
Pyytä voi pyytää vapaasti. Teeren
pyynti sallittu merenranta-alueella 10.9.2011 – 23.9.2011. Metsästys sallittu vanhan nelostien itäpuolella ja saarissa . Koppelo ja riekko
rauhoitettu.
4. Peltolinnut; fasaani ja peltopyy.
Metsästys kielletty.
5. Jänis; metsästys asetuksen mu-

kaisesti. Metsäjänis 5 kpl/kausi/metsästäjä, 1 kpl/päivä/metsästäjä, 2
kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu
kiintiöön. Rytisuontien länsipuolella
pyynti sallittu vain marraskuussa.
6. Kettu; metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu
01.01.2012 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy
toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko.
seuran johtokunnan jäsenelle. Supi,
pyynti kuten kettu.
7. Pienpetopyynti; sallittu kaikkialla
seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
8. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet;
pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä

merenranta-alueella, kotilohkossa ja
saarissa. Rajoitukset eivät koske hirvieläinmetsästystä.
Isoniemen alue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa
etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta
poikkeaminen oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan
vain koirien kouluttaminen.
Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä Kalimenoja Takkurannantiehen asti sekä
Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä.
9. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia
Kellon R-kioskilta seuraavasti: vesilinnuille 20.08.-26.08.2011 ja 5.11.09.2011 sekä jänikselle ja ketulle

5.-11.09.2011 ja 28.11.-4.12.2011,
luvan hinta 35 €/viikko ja kiintiöt
samat kuin seuran jäsenillä. Maanomistajat voivat lunastaa vähintään
5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan vieraslupia 6 kpl metsästyskaudessa jäniksen, ketun, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 8 €/päivä. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä. Riistanhoitoharjoittelijat ja koejäsenet voivat
myös lunastaa metsästyslupia 6 kpl
metsästyskaudessa, hinta 8 €/päivä.
Kiintiöt metsästyslupien ostajilla samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
10. Hirvenmetsästys; hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitetta-

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
va syyskuun toisen viikon tiistaihin
( 06.09.2011 ) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran
jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla
ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50
v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Myöhemmin
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jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri
saman viikon torstaina 08.09.2011,
johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan
vastaamaan siitä, että havaintokortti
täytetään täydellisenä jokaiselta metsästyspäivältä kunkin hirviporukan
osalta sekä että kaatoilmoitus täytetään metsästyksen päätyttyä täydellisenä. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan
hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti
sovittaviin tapahtumiin. Hirven hau-

KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2011-2012
27.08.2011

03.09.2011

09.09.2011

04.09.2011

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
Ilkka Rautio p. 040-5031688
ilkka.rautio@haukipudas.fi
Pointer-hirvikoirakokeet, 3 maastoa
Jtk: myönnetään, maksutta
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
Ilkka Rautio p. 040-5031688
ilkka.rautio@haukipudas.fi
Sitkiän kisa, maastona Siliäkangas
Jtk: myönnetään, maksutta
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry
Ilkka Rautio p. 040-5031688
ilkka.rautio@haukipudas.fi
Rantapohja-ottelu, 1 maasto
Jtk: myönnetään, maksutta
P-P Beagle ry mestaruuskoe (avoin kaikille)
Marko Pälsynaho p. 040-5033038
marko.palsynaho@p-pbeagle.com
Ajokokeet
Maastot: 4 maastoa
Jtk: myönnetään, maksutta
Oulun kanakoirakerho ry
3 koemaastoa
Jtk: myönnetään maksutta
Lisätietoja pj:lta.

M E S TA R U U S A M M U N AT S Y K S Y L L Ä 2 0 1 1
LA 10.09. klo 11-15
TI 13.09. klo 17.00

vasakilpailu
vasakilpailu

Syksyn harjoitusammunnat
isohirvi
tiistaisin

01.08. klo 17.30
08.08. klo 17.30
15.08. klo 17.30
22.08. klo 17.30

Seppo Similä ja Pekka Aikio
Esko Mäkelä ja Kyösti Manninen
Pentti Perätalo ja Markku Kourunen
Pekka Haapalainen ja Lauri Saviluoto

isohirvi
torstaisin

04.08. klo 17.30
11.08. klo 17.30
18.08. klo 17.30
25.08. klo 17.30
01.09. klo 17.30

Seppo Similä ja JMS:n valvoja
Pekka Haapalainen ja JMS:n valvoja

haulikko

Kyösti Manninen ja JMS:n valvoja
Pentti Perätalo ja JMS:n valvoja

torstaisin alkaen 08.08.2011

I L M O I T U K S I A

Metsästys kielletty 500 m lähempänä Virpiniemen
urheiluopistoa ja 150 m lähempänä kuntoratoja.

kuttaminen kielletty 19- 23.09.2011
kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa
lauantaina 24.09.2011.
11. Kauriin metsästys
Kauriin metsästyksessä kaikki Kellon
metsästysseuran jäsenet noudattavat
seuraavia valikoivan metsästyksen
pelisääntöjä. Kauriin ruokintapaikoilla ampuminen on kielletty. Metsästys asetuksen mukaisesti, mutta
pukin kevätpyyntiä ei sallita. Metsästettävien kauriiden määrä on enintään14, käsittäen enintään 7 aikuista ja enintään 7 vasaa. Mikäli kiintiötä jää käyttämättä, pukin pyynti suoritetaan asetuksen mukaisesti.Pyyn-

nin järjestämiseksi tulee kesän lehteen ilmoittautumispäivämäärä. Porukkapyynnissä on luotiaseen käyttö sallittu vain peltopyynnissä. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin
sallittu haulikoko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 m. Kaatolupamaksu
on 25 € /aikuinen ja 15 € /vasa. Joka vasajahdissa ampuu aikuisen kauriin, maksaa seuralle aikuisen pyyntilupamaksun kaksinkertaisena. Mahdolliset peltovuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne niin vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.

I L M O I T U K S I A

KELLON METSÄSTYSSEURA RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
pidetään 19.01.2012 klo 18.00 ampumaradalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Tarvittavat asiapaperit 06.09. mennessä johtajalle.
Hirvijaosto kokoontuu 08.09. klo 18.00 ampumaradalla.
Tarkemmin kesäkokouksen kuulumisissa.
Vasakilpailu 10.09. klo 11-15 ja 13.09. klo 17.00, 15.08. klo 17.00

RAJOITUKSIA
Isoniemen alue rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa
etelässä Hietaperäntie, idässä isoniementie runtelin kohdalle, josta
poikkeaminen oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue
etelässä Kalimenjoki Takku rannantiehen asti sekä Virpiniemen eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä. Lue
muut rajoitukset kesäkokouksen kuulumisista.

P I L K K I K I L PA I L U 2 0 1 1 T U L O K S I A
Ikämiehet
Nimi
paino g
1 Tiilikainen Raimo
1122
2 Hälinen Raimo
906
3 Rajanti Pentti
448
4 Tammi Raimo
188
5 Häkkinen Reijo
166
6 Nyman Rauno
138
7 Pikkuhookana Tapio
96
8 Larinen Markku
0
9 Rekilä Risto
0
Yleinen Miehet
Nimi
paino g
1 Manninen sami
2196
2 Kukkonen Kyösti
1560
3 Koivukangas Teemu 1554
4 Paso Jouni
1408
5 Orava Timo
1168
6 Similä Seppo
1052
7 Sali Martti
474
8 Sorakangas Seppo 314
9 Paavola Ilpo
312
10 Penttilä Keijo
238
11 Paavola Tommi
234
12 Hietala Esa
154
13 Kotisaari Petri
80
14 Perätalo Pentti
0
15 Pulkkinen Sakari
0
16 Valtonen Heikki
0
17 Kiuttu Hannu
18 Kuivala Kimmo
19 Larinen Vesa
20 Vehkaperä Jukka

Yleinen Naiset
Nimi
1 Nyman Anne
2 Paavola Jaana
3 Nyman Leena

paino g
236
210
0

Nuoret
Nimi
paino g
1 Valtonen Anniina 165
2 Valtonen Emilia 165
3 Laurila Olli
38
4 Paavola Jonna
34
5 Pesonen Veikka
30
6 Paavola Joni
26
7 Tirroniemi Heikki 26
8 Tirroniemi Tuomas 24
9 Larinen Juho
16
10 Pesonen Lauri
0
11 Pesonen Leevi
0
12 Orava Tarmo
0
13 Vehkaperä Kalle
0
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Kesän
kuvia
Pilarianturoiden valu etualalla oik. Oiva Sumén ja
Uolevi Jääskeläinen.
Kuva: Martti Järvinen.

Oikealla Jouko Ojala ja Kauko Mustaniemi.
Kuva: Martti Järvinen.

Pilarimuotit valmiina. Kuva: Martti Järvinen.

Sokkelimuotit valmiina valua varten. Kuvassa Jouko Ojala. Kuva: Martti Järvinen.

Valu talkooporukka tauolla
makkaran paistossa
oik. Uuolevi Jääskeläinen,
Oiva Sumèn, Kauko Mustaniemi ja Martti Järvinen.
Kuva: Martti Järvinen.

