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T O I M I N N A N O H J A A J A N  J A  P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

Organisaatiomuutoksen mu-
kainen uusi Riistanhoitoyhdis-
tyksen hallitus on aloittanut 
keväällä toimintansa. Samal-
la organisaatiomuutos on täl-
tä erää nyt läpikäyty. Yhdistys-
ten hallitusten valinta oli sii-
nä viimeinen toimenpide. To-
ki virkamiespuolella saattaa 
jotain muutoksia ja tehtäväku-
vatarkistuksia tulla, mutta pää-
osin kaikki on nyt toiminnassa 
uuden mallin mukaisesti. Yh-
distystasolla muutos aiempaan 
on se, että toiminta-alueen mer-
kityksellisten maanomistajajär-
jestöjen edustaja on hallituk-
sessa mukana. 

Vaikka organisaatio on muut-
tunut, yhdistystason toimintaan 
se ei juuri vaikuta. Uusi halli-
tus onkin aloittanut toimintan-
sa hyvällä yhteistyöllä. Käsitel-
täviä asioita on ollut tuttuun 
tapaan hirvilupien lausunnot, 
ampumakokeiden ja tutkinto-
jen järjestämiset sekä muut käy-
tännön asiat. Lisäksi annetaan 
lausuntoja eri hoitosuunnitel-
mista jne. Monipuolisia tehtä-
viä. Hirvilupia yhdistys puolsi 
anotun mukaisesti. Lupamäärä-
nä saatiin sama määrä, mutta 

vasaprosenttia luvan myöntäjä 
nosti. Tämä ei taida käytännös-
sä juurikaan vaikuttaa hirven-
metsästyksen käytäntöön, sillä 
kaikki seurathan ovat sopineet 
periaatteesta, että vain seurojen 
hirvet ammutaan. Mikäli kan-
ta sallii pyynnin suuremmassa 
määrin, pidetään seurojen vä-
linen palaveri, jossa asiasta so-
vitaan. 

Hoitosuunnitelmat ovat me-
nossa kukin eri vaiheessa eteen-
päin. Kanalintujen hoitosuun-
nitelma on ministeriössä kirjoi-
tusvaiheessa. Luonnoksesta on 
annettu lausunnot. Hirven hoi-
tosuunnitelman luonnosta kir-
joitetaan ja odotamme luon-
nosta lausunnolle. Metsähan-
hen hoitosuunnitelmaa valmis-
tellaan ja eri petoeläinten hoi-
tosuunnitelmia pitäisi alkaa 
päivittämään. Pienten hirvi-
eläinten hoitosuunnitelmaa pi-
täisi alkaa valmistella. Eli tällä-
kin tasolla töitä riittää. 

Mielenkiinnolla odotamme ka-
nalintujen hoitosuunnitelmaa. 
Teimme aikanaan esityksen 
teeren talvimetsästyskokeilusta 
ja se on jalostunut niin, että hoi-

tosuunnitelmaan ja sitä kautta 
metsästysasetukseen tulisi tee-
ren metsästysajaksi syyskuus-
ta tammikuun loppuun. Minis-
teriö voisi laskentojen perus-
teella, eli kannan elinvoimai-
suuden perusteella, säätää rau-
hoitusajan vaikkapa lokakuun 
lopusta tammikuun puoleen-
väliin. Tämä antaisi mahdolli-
suuden kannan huippuvuosina 
kokeilla myös latvalinnustus-
ta tammikuun lopussa. Saapa 
nähdä miten käy. Ainakin alu-
eellisten riistaneuvostojen sekä 
valtakunnallisen riistaneuvos-
ton lausunnot ovat tukeneet 
esitystämme. 

Toisaalta on ollut esillä aja-
tus, että ministeriö voisi met-
sästysaikojen lisäksi asetuksel-
la rajoittaa myös metsästysta-
poja. Tätä oikeutta ei nyt ole. 
Tällä ratkaisulla olisi etunsakin. 
Huonoina lintukantoina minis-
teriö voisi metsästysajan lisäk-
si rajoittaa metsästystapaakin 
esimerkiksi niin, että kuvastus 
kiellettäisiin. Tämä voisi olla 
kompromissina sille, että saa-
taisiin pitkä metsästysaika. Sa-
ma kuvastuskielto saattaa ol-
la edessä myös metsähanhella, 

koska kannan hurja pienenemi-
nen pitää saada pysähtymään. 
Petoeläinten hoitosuunnitel-
mien päivittämisen lisäksi olisi 
huolehdittava siitä, että tehtyjä 
suunnitelmia pystyttäisiin nou-
dattamaan. Nykyisillä peto-
määrillä ja kannan kasvua seu-
ratessa näyttää siltä, että näin 
ei ole pystytty tekemään. Kat-
sotaanpa miten asiat etenevät.

Metsästysorganisaatio on 
muuttunut. Kuntaliitos tuo 
myös sinne muutoksia. Kun-
taliitos ei vaikuta yhdistyksen 
toimintaan ainakaan näillä nä-
kymin kuin siten, että toimin-
nanohjaajan sähköpostiosoite 
muuttuu. Huomatkaapa asia, 
kun olette yhteydessä Tomiin 
sähköpostilla. 

Yhdistyksen tehtävänä on myös 
suorittaa metsästyksen valvon-
taa. Kun valvontaa suoritetaan, 
niin yksi painopistealue siinä 
on metsästysluvat ja erityises-
ti maksukuitti tulee olla muka-
na. Viime vuonna tässä oli eni-
ten puutteita. Eli kuitit mukaan 
ja muutoinkin paperit kuntoon.
 

Tomi Jokivirta, Jukka Vänttilä 

I L M O I T U K S I A

Ampumakokeet 2012
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita:

   Vareputaan ampumarata 
   pvm (to) klo

   7.1 (la) 10:00  
   8.1 (su) 12:00
   14.1 (la) 10:00
   15.1 (su) 12:00

Maanantaisin  Torstaisin 
    
7.5.  17:00   
14.5.  17:00  10.5. 17:00
21.5.   17:00   
28.5.  17:00  24.5. 17:00
4.6.  17:00   
    
30.7.  17:00   
6.8.  17:00  2.8. 17:00
13.8.  17:00  9.8. 17:00
20.8.  17:00  16.8. 17:00
27.8.  17:00  23.8. 17:00
2.9. SU 14:00  30.8. 17:00
3.9. 17:00  6.9. 17:00
10.9. 17:00  13.9. 17:00
17.9. 17:00  20.9. 17:00
    
Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta! 
Tiedustelut 040 595 7947

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Kellon koulukeskus 4-5.8.2012 klo 10:00.
Tutkinto ti 7.8 ja ti 14.8 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 15-16.9.2012 klo 10:00.
Tutkinto ti 18.9 ja ti 25.9 klo 18:00

Hylkeenpyyntikoulutus

RHY järjestää jäsenilleen hylkeenpyyntikoulutusta. Ohjelmassa teo-
riaa, hylkeenkäsittelyä ja halukkaille on ampumaharjoittelua. Koulu-
tuspaikka Varepirtti, lauantaina 12.1.2013 klo 9:00. Koulutus on mak-
suton. Sitovat ilmoittautumiset toiminnanohjaajalle sähköpostilla (to-
mi.jokivirta@eduouka.fi) tai puhelimella (040-5237544) 31.10.2012 
mennessä.

Riistanhoitokilpailu

RHY järjestää jäsenilleen riistanhoitokilpailun koskien RHY:n aluet-
ta. Kilpailuun voi osallistua vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitel-
malla tai jo olemassa olevalla riistanhoidollisella toimenpiteellä. Pal-
kintona on 500-1000€ rahaa hankkeen tukemista varten. Palkintosum-
ma muotoutuu lopullisesti hankkeen suuruuden ja toteutustavan mu-
kaan. Palkinto voidaan jakaa myös useamman osallistujan kesken. Kil-
pailutyöt on palautettava sähköpostilla tai kirjeitse toiminnanohjaajal-
le vuoden loppuun mennessä. RHY:n hallitus valitsee voittajan/voitta-
jat kokouksessaan.
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1. HALLINTO
Hallitus
Puheenjohtaja: Matti Roivainen
Varapuheenjohtaja: Martti Jär-
vinen
Jäsenet: Martti Järvinen, Kurkela 
Tuomo, Mustaniemi Kauko, Mä-
kelä Esko, Savilaakso Jouni, Os-
mo Sipola ja Hannu Örn.
Toiminnanohjaaja: Tomi Joki-
virta
Rahastonhoitaja: Tomi Jokivirta
Tilintarkastajat: Myllylä Matti ja 
Myllylä Jaakko, varalla Huovi-
nen Erkki ja Lauri Rahikkala.

Hallituksella oli 5 kokousta, 
riistanhoitoyhdistyksellä vuosi-
kokous.

Edustajana riistanhoitopiirin ko-
kouksissa oli Matti Roivainen ja 
varalla Martti Järvinen.
  
Riistanhoitopiirin toimeenpa-
nemissa neuvottelutilaisuuksis-
sa edustivat yhdistystä Tomi Jo-
kivirta, Matti Roivainen ja Mart-
ti Järvinen.

Hallinnon ja toiminnanohjauk-
sen osalta sopeuduttiin organi-
saatiomuutokseen.

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkintoon valmen-
tavaa koulutusta järjestettiin 4 
kertaa Kellon koulukeskukses-
sa. Tutkintoja järjestettiin 9 ker-
taa. Koulutettiin uudet metsästä-
jätutkinnon vastaanottajat.

3. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidet-
tiin Haukiputaan metsästysyh-
distyksen ampumaradalla Vare-
putaalla. Ampumakokeet aloi-
tettiin jo tammikuussa, jolloin 
valtionmaille hirvenmetsästyk-
seen aikovat saivat suorittaa am-
pumakokeen. Ampumakoetilai-
suuksia oli yhteensä 26 kertaa. 
Koulutettiin uudet ampumako-
keen vastaanottajat.

4. KOULUTUS, NEUVONTA 
Riistanhoitopiirin vuosikokouk-
sessa Matti Roivainen edusti yh-
distystä. Tomi Jokivirta ja Matti 
Roivainen osallistuivat Oulussa 
pidetyille toiminnanohjaajien ja 
puheenjohtajien neuvottelupäi-
ville. Martti Järvinen osallistui 
ympäristöasiamiespäiville.

Hirvenmetsästäjille Martti Järvi-
nen piti informaatio- ja ohjaus-
tilaisuuden. Johtokuntien yh-
teispalaveri pidettiin Varepu-
taan ampumaradalla. Ammun-
nanvalvojille järjestettiin yh-

teistilaisuus. Osallistuttiin Riis-
takeskuksen järjestämiin ampu-
makokeen vastaanottajien, met-
sästyksen valvojien ja tutkinnon 
vastaanottajien koulutuksiin se-
kä Tassu-koulutukseen.
Nuorisotyö 

Järjestettiin Haukiputaan ylä-
koulun Kalastus- ja metsästys-
kurssien ampumaratapäivät yh-
dessä seurojen kanssa. Hankit-
tiin nuorisotyöhön koulutusma-
teriaalia.

5. RIISTANHOIDON 
EDISTÄMINEN 
Jatkettiin Halosenlahden per-
kuutöitä yhdessä Haukiputaan 
kunnan ja HMY:n kanssa. 

Osallistuttiin kauriiden ruokin-
taan yhdessä seurojen kanssa. 
Rakennettiin kauriinruokinta- 
ja teerenruokinta-automaatte-
ja sekä telkän pönttöjä. Käytet-
tiin muovinauhaa riistapeltojen 
ja taimikoiden suojelemiseksi.

Hankittin KA-NU- ja minkki-
loukkuja sekä riistakameroita. 
Palkittiin pienpetojen pyytäjiä.

RHY:n ja seurojen yhteiseen 
karttaohjelmaan päivitettiin riis-
tanhoidon kohteita sekä rauhoi-
tusalueita. 

Nimettiin riistavahinkokatsel-
mushenkilöt.

6. RIISTAKANTOJEN HOITO
Hirvieläinkantojen seuranta
Saalisilmoitusten mukaan 
maastoon jäi 18 hirveä. Suori-
tettiin hirvien maastolaskenta, 
jonka mukaan metsään jäi noin 
22 hirveä ja noin 80 metsäkau-
rista. Haukiputaan RHY:n hirvi-
kanta on noin 0,5  yksilöä 1000 
ha:lla. 

Pienriistalaskennat 

RHY:n alueella on 4 kpl riista-
kolmiota ja 1 kpl peltoriistakol-
mioita. Nämä laskettiin 1 ker-
ran talvella ja 1 kerran kesällä. 
Laskentatulokset osoittivat, että 
metsäkanalintukannat ovat vah-
vistuneet riekkoa lukuunotta-
matta. Vesilintujen pistelasken-
taa jatkettiin 3 pisteessä Halo-
senlahdella sekä 1 pisteessä Kel-
lon Uikulajärvellä.  

Suurpetokantojen seuranta: 

Petoyhdysmiehinä toimivat 
Ahonen Janne, Kinnunen Han-
nu, Kourunen Markku, Kuosma-

nen Mikko, Mettovaara Anssi ja 
Tammia Vesa.

Vuoden aikana tehtiin 8 kotka-
havaintoa, 4 karhuhavaintoa, 2 
susihavaintoa, 7 ilveshavaintoa. 
Saukkoja ei varsinaisesti lasket-
tu, mutta niitä arvellaan olevan 
kymmeniä.

Muuta riistakantojen seuran-
nasta: 

Metsäkauriskanta on vakiintu-
nut noin 80 yksilöön. Kauriin 
ruokintapaikkoja on 28. 

Jäniskannat ovat edelleen hei-
kot.

Hylje- ja norppakannat ovat jat-
kaneet kasvuaan.

Ilveskanta on voimakkaassa kas-
vussa.

Pienpetokantoja on yritetty har-
ventaa tehostetulla pyynnillä.

Hoito- ja metsästyssuunnitelmat 

Metsäkanalintujen osalta nou-
datettiin asetuksen mukaisia 
metsästysaikoja Riistakeskuk-
sen ohjeiden mukaisesti. Kop-
pelo ja riekko rauhoitettiin ko-
konaan. Toteutettiin valikoivaa 
metsästystä kauriin pyynnissä. 
Kannan kehitystä seurataan.

Seurojen yhteispalaverissa so-
vittiin yhteiset pelisäännöt hir-
venmetsästyksen suhteen.

7. METSÄSTYS
Hirvenmetsästys suoritettiin 
asetuksen mukaisesti. Hirviä 
kaadettiin 45 aikaista ja 10 va-
saa, jolloin vasaprosentiksi tu-
li 18,2%. 

Kauriita kaadettiin 8 yksilöä. 

Hylkeen metsästyskausi on kes-
ken.  Myönnetty 20 lupaa. Seu-
rat solmivat yhteisen hylkeen-
pyyntisopimuksen.

Suoritettiin tehostettua pienpe-
topyyntiä.

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvonta suoritettiin yhteistyös-
sä poliisin ja merivartiolaitoksen 
kanssa. Vesi- ja maalinnustuk-
sen aloituksessa valvontaa te-
hostettiin. Panostettiin merialu-
een valvontaan. Nimettiin uudet 
metsästyksenvalvojat.

9. TIEDOTUS- JA SUHDE-
TOIMINTA 
Osallistuttiin Haukiputaalainen 
Metsästäjä-lehden toimittami-
seen yhdessä seurojen kanssa. 
Ilmoituslehtinä käytettiin: Met-
sästäjälehti, Rantapohja ja Hau-
kiputaalainen Metsästäjä-lehteä 
sekä Riistawebbiä. Osallistuttiin 
alueen seurojen talvi- ja kesäko-
kouksiin.

10. AMPUMARATA
Kalimen ampumarata myy-
tiin KMS:lle. Avustettiin KMS:a 
ampumaradan kehittämisessä. 
Kaikki ampumatoiminta keski-
tettiin Vareputaalle. Avustettiin 
HMY:tä SRVA-radan perustami-
sessa. Kartoitettiin merkkiam-
muntojen mahdollista ulkois-
tamista.

11. MUU TOIMINTA
Järjestettiin jäsenille hirvenhiih-
tokilpailut. Julistettiin riistalle 
joulurauha yhteisessä nuotioil-
lassa seurojen kanssa Kalimen 
ampumaradalla. Tilaisuudes-
sa oli noin 50 henkeä. Osallis-
tuttiin pienpetopyyntikampan-
jaan.

Käytiin keskustelua sidosryhmi-
en kanssa MKJ:n organisaatio-
muutoksesta.
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SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2011

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys 254

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

TUOTOT
 Valtion määräraha 8900,00 8300,00 
 Metsästäjätutkinto 4439,00 2977,00 
 Ampumakoe 13 255,00 7469,00 
 Ampumarata 5000,00           -
 Ampuma- ja kilpailutoiminta - - 
 Tarvikemyynti - -
 Metsästäjäkurssit 2900,00 2160,00
 Metsästäjäopastulot 560,00 120,00
 Kolarihirvitulot - -
 Koulutus ja nuorisotoiminta - 1345,00
 Muut tulot+korot 316,66 1011,31   
TUOTOT YHTEENSÄ 35370,66 23382,31 

KULUT
 
 Hallinto ja edustus 1920,78 2098,52
 Toiminnanohjaus ja toimisto 10 279,54 9091,94 
 Metsästäjätutkinto 1737,75 535,80
 Metsästäjäopasmenot   - 188,10
 Ampumakoe  4502,24 2651,77
 Koulutus ja nuorisotoiminta  1680,37 1797,75
 Riistanhoito  5579,84 1594,64
 Metsästyksen valvonta  1640,00 452,25 
 Ampumarata  6002,82 1297,78
 Ampuma- ja kilpailutoiminta  176,00 55,20 
 Tarvikehankinnat   - -
 Kolarihirvimenot   - - 
Muut menot 105,00 980,95    
KULUT YHTEENSÄ 33624,34 20744,70 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1746,32 2637,61 

TASE 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
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 134,00 134,00 
 Käyttötili 7517,45 6007,48 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 7651,45               6141,48 
 
VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Edellisten tilikausien ylijäämä 6368,46 3730,85
 Tilikauden ylijäämä 1746,32 2637,61 

Oma pääoma yhteensä 8114,78 6368,46 

Vieras pääoma
 Ostovelat - -
 Ennakonpidätys- ja sotuvelat 463,33 226,98
 Muut velat - -
 Siirtovelat - -

Vieras pääoma yhteensä 463,33 226,98 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7651,45 6141,48 
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TOIMINTA-AJATUS:
Riistanhoitoyhdistys on met-
sästäjäorganisaation paikallis-
tason metsästysviranomainen, 
jonka tehtävänä on metsästys-
tä ja riistanhoitoa koskeva kou-
lutus ja neuvontatyö, riistanhoi-
don edistäminen, metsästyksen 
valvonta ja muut sille määrä-
tyt tehtävät. Riistanhoitoyhdis-
tyksen toiminnasta on säädetty 
metsästyslaissa, metsästysase-
tuksessa ja metsästäjäorgani-
saation ohjesäännössä.

A. TOIMINNAN LÄHIVUOSI-
EN SUUNTAVIIVAT JA PAINO-
PISTEALUEET 
Nykyisten toimintojen turvaa-
minen ja säästöjen kartuttami-
nen tuleville vuosille. Koulu-
tusta ja valistustoimintaa jat-
ketaan nuorison ja muiden si-
dosryhmien kanssa. Riistakan-
tojen elinolosuhteiden paranta-
minen vesilintujen, metsäkana-
lintujen, jänisten ja metsäkaurii-
den osalta. Kehitetään SRVA-ra-
taa ja karttaohjelmaa. Panoste-
taan pienpetopyyntiin. Kartoite-
taan peltopyyn istutusmahdolli-
suuksia. Seurataan Kalimen ra-
dan kehitystä.

B. KULUVAN VUODEN 
TOIMINTASUUNNITELMA

1. HALLINTO (kokoukset,  rhy:n 
edustajat eri tilaisuuksissa, toi-
minnanohjaus)

Hallitus kokoontuu ainakin 3 
kertaa ja tarvittaessa useammin 
asioiden niiden vaatiessa. Riis-
takeskuksen järjestämiin tilai-
suuksiin osallistuvat puheen-
johtaja (varalla varapuheenjoh-
taja) ja toiminnanohjaaja.

Toimikauden aikana muiste-
taan yhdistyksen ansioituneita 
jäseniä.

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO 
(tutkinnon koulutustilaisuudet,  
tutkintotilaisuudet, tutkinnon 
vastaanottajat)

Metsästäjätutkinnon koulutus- 
ja tutkintotilaisuudet järjeste-
tään paikallisten koulujen ti-
loissa. Vuoden aikana järjeste-
tään ainakin 4 koulutustilaisuut-
ta ja 8-9 tutkintotilaisuutta. Tut-
kinnon vastaanottajina toimivat 

hallituksen valitsemat ja Suo-
men Riistakeskuksen hyväksy-
mät henkilöt.

3. AMPUMAKOE (ampumako-
keiden järjestäminen, kokeen 
valvojat, ammunnan harjoitte-
lu)

RHY järjestää tarpeellisen mää-
rän merkkiammuntoja. 

Riistanhoitoyhdistyksellä on 45 
ammunnanvalvojaa. Metsästys-
seurat ja RHY pyrkivät järjes-
tämään mahdollisuuksien mu-
kaan yleisiä harjoitusammun-
toja.

4. KOULUTUS, NEUVONTA 
(koulutustilaisuudet, kurssit, hir-
vipalaverit, annettava neuvonta, 
nuorisotyö, erämiesillat, koulu-
tusmateriaalin hankinnat)

Osallistutaan Suomen Riista-
keskuksen Oulun aluetoimis-
ton järjestämiin koulutustilai-
suuksiin yhdessä metsästysseu-
rojen kanssa. Annetaan kou-
lutusta peruskoulun oppilaille 
metsästystä ja riistanhoitotyö-
tä koskevissa asioissa. Panos-
tetaan nuorisotyöhön. Järjeste-
tään yläkoulujen metsästys- ja 
kalastuskurssien ampumarata-
päivät. Järjestetään koulutusta 
hirvenmetsästäjille ennen jahti-
kauden alkua. 

5. RIISTANHOIDON 
EDISTÄMINEN
(elinympäristöjen hoito,  vahin-
kojen esto, riistanhoidon kokei-
lut, pyyntikurssit , riistanhoidon 
ohjaus)

Metsojen soidinpaikkojen liial-
lista hakkuuta seurataan. Elpy-
vien lintu- ja jäniskantojen se-
kä kauriin ruokintaa jatketaan. 
Käytetään muovinauhaa ja kar-
koteaineita tarvittaessa hirviva-
hinkojen estämiseksi. Jatketaan 
Halosenlahden kunnostustöitä 
sekä osallistutaan Liippaan kun-
nostukseen. Panostetaan pien-
petopyyntiin. Jatketaan riistan-
hoitokohteiden siirtämistä atk-
pohjaiseen tietokantaan.

6. RIISTAKANTOJEN HOITO 
(riistalaskennat ja riistakantojen 
seuranta, suurpetohavainnoin-
ti, hoito- ja  metsästyssuunni-

telmat)

Riistalaskennat suoritetaan yh-
teistyössä metsästysseurojen 
kanssa. Hirvien maastolasken-
ta tehdään entiseen tapaan tal-
vehtivan kannan määrittämisek-
si. Seurat suorittavat hirvien len-
tolaskennan.

Suurpedoista tehdään ilmoitus 
tuoreeltaan petoyhdysmiehille. 
Seurataan erityisesti ilveskan-
nan kehitystä.

Pyritään luomaan järjestelmä 
pienriistakantojen metsästyksen 
tuloksen ja kantojen kehityksen 
seuraamista varten. Myös hirven 
ja kauriin osalta pohditaan mah-
dollisuuksia ennakoida kannan 
kehitystä tarkemmin. 

Neuvotellaan yhteneväiset met-
sästysajat ja kiintiöt pienriistan 
metsästykseen, jos asetuksen 
mukaisia metsästysaikoja halu-
taan lyhentää.

7. METSÄSTYS (suositukset, ra-
joitukset ym.) 

Pienriistan osalta on syytä nou-
dattaa kiintiöihin perustuvaa 
metsästystä. Pienpetojen pyyn-
tiä jatketaan. RHY kokoaa pien-
petopyynnin tulokset.

Hirvenmetsästyksessä pyritään 
tasaiseen verotukseen.

Vesilinnun metsästyksessä oli-
si vältettävä luotiaseen käyttöä 
asutuksen läheisyydessä ja vesi-
alueilla kimmokevaaran vuoksi.

Hylkeen metsästystä elvytetään.

8. METSÄSTYKSEN VALVON-
TA (valvontatoimenpiteet, var-
tijoiden koulutus)

Yhdistyksen ja seurojen valvo-
jat hoitavat valvonnan yhteis-
työssä poliisin ja merivartiolai-
toksen kanssa.

Kolarissa tai muuten loukkaan-
tuneet hirvet jäljitetään ja pyy-
detään yhteistyössä metsästys-
seurojen kanssa poliisin kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Valvontaa tehostetaan huomat-
tavasti läpi koko vuoden. Eten-

kin merialueen valvontaa tehos-
tetaan. Panostetaan koirakurista 
tiedottamiseen ja valvontaan.

9. TIEDOTUS- JA SUHDETOI-
MINTA (tiedotustoiminta, si-
dosryhmäneuvottelut,  yhteydet 
seuroihin ja seurueisiin,  huomi-
onosoitukset)

Vuosikokous ilmoitetaan Met-
sästäjälehdessä ja Suomen Riis-
takeskuksen internetsivuilla.

Ampumakoe, koulutukset, tut-
kinnot, sekä muut ilmoitukset 
hallituksen harkinnan mukaan.

Osallistutaan Haukiputaalai-
nen Metsästäjä-lehden toimit-
tamiseen. Osallistutaan seuro-
jen vuosi- ja kesäkokouksiin.

10. AMPUMARATA (ampuma-
radan ylläpito, harjoitusam-
munnat, kilpailut)

RHY:lä ei ole ampumarataa.

11. MUU TOIMINTA (esitykset, 
toimenpidealoitteet, omatoimi-
nen varainhankinta)

RHY:n kilpailijoille korvataan 
osallistumiskustannuksia alu-
eellisiin kilpailuihin. Näistä on 
sovittava tapauskohtaisesti toi-
minnanohjaajan kanssa.

Julistetaan joulurauha riistalle 
(jouluaatoksi ja joulupäiväksi) 
vuorovuosin seurojen kanssa. 

Järjestetään hirvenhiihto, -juok-
su sekä ampumakilpailuja. Kil-
pailutoimintaa kehitetään.

Riistapolkuja ja -kilpailuja ke-
hitetään.
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TALOUSSUUNNITELMA 2012

VARSINAINEN TOIMINTA
  Yhteensä Edellisenä
   vuonna
   toteutunut
Tulot
Valtion määräraha 9800,00  8900,00
Ampumakoe - 13 255,00
Metsästäjätutkinto 3600,00 4439,00
Metsästäjäkurssit 2000,00 2900,00
Ampumarata - 5000,00
Ampuma- ja kilpailutoiminta - -
Tarvikemyynti, metsästäjäopas 300,00 560,00
Kolarihirvitulot - - 
Muut tulot 300,00 316,66
Tulot yhteensä 16000,00 35370,66

Menot
Hallinto ja edustus 1500,00 1920,78
Toiminnanohjaus ja toimisto 9000,00 10 279,54
Metsästäjätutkinto 200,00 1737,75
Ampumakoe - 4502,24
Koulutus ja neuvonta 500,00 1680,37
Riistanhoito 3000,00 5579,84
Metsästyksen valvonta 500,00 1640,00
Ampumarata 500,00 6002,82
Ampuma- ja kilpailutoiminta 300,00 176,00
Tarvikehankinta 250,00  -
Muut menot 250,00 105,00
Kulut yhteensä 16000,00 33 624,34

Yli-/alijäämä 0,00 +1743,32

YHDISTYKSEN VARAT

Säästöt vuoden alussa 7517,45 6007,48
Toimintavuoden yli-/alijäämä 0,00 +1743,48
Säästöt vuoden lopussa+kassa. 7517,45 7517,45

Rusakot ruokailemassa. Kuva: Mäkelä Esko

TILASTOLIITE:
RHY Vuosi: 2011  Pkoord:7235
Rhynro:254  lkoord:3431

1. HALLINTO
 Toiminta-alue, ha: 44800 Jäsenmäärä:  1610

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
 Metsästäjätutkinnon vastaanottaja: 12
 Tutkinnon koulutustilaisuuksia: 4   Osallistui, henkilöä:  80
 Tutkintotilaisuuksia: 9
 Tutkinnon suoritusyrityksiä: 237
 Hyväksyttyjä tutkintoja: 120  Hyväksyttyjä, 50,6%

3. AMPUMAKOE
 Ampumakokeen valvojia: 45 
 Ampumakoetilaisuuksia: 26
 Ampumakoesuoritusyrityksiä: 812
 Hyväksyttyjä ampumakokeita: 570  Hyväksyttyjä, 70,2% 

4. KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄT  Kertaa: Osallistujia:
 Hirvieläinten metsästäjille/metsästyksenjohtajille 3 160 
 Rhy:n metsästyksenvartijoille  1 24
 Ampumakoulutus metsästäjille  1 47
 Kouluille ja oppilaitoksille  2 45
 Muille kohderyhmille  1 12
 Yhteensä  8 288

5. RIISTANHOITOKOULUTUS  Kertaa: Osallistujia:
 Riistalaskenta- ja riistakantojen hoitokoulutus - -
 Riistan elinympäristöjen hoitokoulutus  - -
 Pienpetopyyntikoulutus  - -
 Muu riistanhoidon koulutus  - -
 Yhteensä  - -

6. METSÄSTYS  Kpl: Jäseniä:
 Rekisteröityjä metsästysseuroja  3 1643
 Hirven metsästysseurueita  35
 Pinta-ala hirvenmetsästyksessä, ha  47764

7. METSÄSTYKSEN VALVONTA
 Rhy:n metsästyksenvartijoita:  24
 Valvontaiskuja:  1  Otti osaa, 7 henkilöä
 Metsästyslain rikkomuksia:  1
 Luvattomasti kaadettuja hirviä:  1
 Tapaturmaisesti kuolleita hirviä:  1
 Tapaturmaisesti kuolleita kauriita:  0

8. TIEDOTUSTOIMINTA
 Lehdistötiedotteita, ym:  2

9. AMPUMARADAT Yhdistyksellä, kpl: Muilla, kpl: Yhteensä:
 Hirviratoja: - 1 1
 Haulikkoratoja - 1 1
 Luodikkoratoja - 1 1
 Muita ampumaratoja (SRVA) - 1 1
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V U O S I K O K O U S

Pöytäkirja Haukiputaan RHY:n 
vuosikokouksesta.
Kellon koulukeskus 28.2.2012, 
klo 19:00.

1. Kokouksen avaaminen
RHY:n puheenjohtaja Matti 
Roivainen avasi kokouksen klo 
19:00. Palkittiin pienpetopyytä-
jiä. Jaettiin ansiomerkkejä. Harri 
Hepo-oja käytti Riistakeskuksen 
Oulun alueen puheenvuoron.    

2. Todetaan kokouksen lailli-
suus;
Todettiin kokous laillisesti kool-
le kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si.

3. Vahvistetaan ääniluettelo;
Edustajamäärä 37, äänimää-
rä 38.

4. Valitaan kokouksen puheen-
johtaja ja tarvittaessa varapu-
heenjohtaja puheenjohtajan 
esteellisyyden varalle;
Valittiin puheenjohtajaksi Mat-
ti Roivainen.

5. Valitaan kokouksen sihtee-
ri ja tarvittaessa toinen sihtee-
ri varsinaisen sihteerin esteelli-
syyden varalle;
Valittiin sihteeriksi Jukka Vänt-
tilä.

6. Valitaan kaksi pöytäkirjan 
tarkistajaa;
Valittiin Reijo Häkkinen, Tapio 
Pikkuhookana 

7. Valitaan kaksi ääntenlaski-
jaa;
Valittiin Ismo Mäkelä ja Simo 
Similä

8. Vahvistetaan kokouksen esi-
tyslista;
Vahvistettiin kokouksen esitys-
lista.

9. Esitetään riistanhoitoyhdis-
tyksen toimintakatsaus sekä 
esitetään ja hyväksytään toi-
mintakertomus;
Kuultiin toimintakatsaus ja toi-
mintakertomus puheenjohtajan 
esittämänä. Hyväksyttiin toi-
mintakertomus lisäyksellä, että 
tilastoliitteeseen merkitään yksi 
luvattomasti kaadettu hirvi, jo-
ka on hoidettu yhteistyössä po-
liisin kanssa.

10. Esitellään riistanhoitoyh-
distyksen tilinpäätös sekä toi-
minnantarkastajan/tilintarkas-
tajien lausunto;
Kuultiin riistanhoitoyhdistyksen 
tilinpäätös toiminnanohjaajan 

esittämänä sekä tilintarkasta-
jien lausunto puheenjohtajan 
esittämänä.

11. Vahvistetaan tilinpäätös;
Vahvistettiin tilinpäätös.

12. Päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle, 
toiminnanohjaajalle ja muil-
le tilivelvollisille sekä muista 
toimenpiteistä, joihin toimin-
takertomus, tilinpäätös ja toi-
minnantarkastajan taikka tilin-
tarkastajien lausunto ehkä an-
tavat aihetta;
Myönnettiin vastuuvapaus halli-
tukselle, toiminnanohjaajalle ja 
muille tilivelvollisille.

13.  Vahvistetaan kuluvan toi-
mintavuoden talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma; 
Kuultiin kuluvan vuoden talous-
arvio toiminnanohjaajan esittä-
mänä ja toimintasuunnitelma 
puheenjohtajan esittämänä. 
Vahvistettiin kuluvan vuoden 
talousarvio ja toimintasuunni-
telma.

14.  Päätetään hallituksen jä-
senten palkkioista;
Päätettiin, että hallituksen jäse-
nille ei makseta palkkioita.

15.  Päätetään hallituksen jä-
senten määrä (RHL 17 §); 
Päätettiin hallituksen jäsenmää-
räksi kahdeksan (8), lisäksi hal-
litukseen kuuluu yksi (1) maan-
omistajajärjestön edustaja.

16. Todetaan toimikautensa 
päättävän hallituksen kokoon-
pano;
Ei tarvetta käsitellä.

17.  Valitaan hallituksen pu-
heenjohtaja kolmivuotiskau-
deksi sekä hänelle henkilökoh-
tainen varajäsen; 
Valittiin hallituksen puheenjoh-
tajaksi Jukka Vänttilä sekä hä-
nelle varamieheksi Aimo Kärk-
käinen.

18.  Valitaan muut hallituksen 
jäsenet ja heille henkilökohtai-
set varajäsenet;
Valittiin muiksi hallituksen jäse-
niksi ja heidän varajäsenikseen 
(varajäsen suluissa): Osmo Sipo-
la (Onni Jämsä), Matti Roivai-
nen (Reijo Arvola), Seppo Tikka-
la (Jouni Savilaakso), Mika Leh-
tinen (Esko Mäkelä), Joni Jääs-
keläinen (Tapio Jarkko), Tuomo 
Kurkela (Pekka Kauppila), Martti 
Järvinen (Reijo Siipola).

19.  Valitaan kolmivuotiskau-
deksi yksi hallituksen jäsen ja 
hänelle henkilökohtaisen va-
rajäsen toiminta-alueen mer-
kityksellisten maanomistaja-
järjestöjen esittämistä ehdok-
kaista;
Valittiin Hannu Örn sekä hen-
kilökohtaiseksi varajäseneksi 
Ari Kärkkäinen.

20.  Arvotaan hallituksen jä-
senten erovuoroisuudet vuo-
sille 2013 ja 2014
Hyväksyttiin puheenjohtajan 
esitys arvonnan menettelyksi. 
Arvottiin erovuoroiset vuosille 
2013 ja 2014. Erovuoroiset vuo-
delle 2013 ovat Mika Lehtinen 
(Esko Mäkelä) ja Tuomo Kurke-
la (Pekka Kauppila). Erovuoroi-
set vuodelle 2014 ovat Joni Jääs-
keläinen (Tapio Jarkko) ja Osmo 
Sipola (Onni Jämsä).

21. Valitaan toiminnantarkas-
taja ja todetaan tarvittaessa 
maa- ja metsätalousministeri-
ön tai Suomen riistakeskuksen 
määräämä tilintarkastaja;
Valittiin toiminnantarkastajak-
si Jaakko Myllylä ja varalle Ar-
to Hakala.

22. Valitaan riistanhoitoyhdis-
tyksen edustaja ja hänen va-
raedustajansa riistanhoitoyh-
distysten aluekokoukseen se-
kä tarvittaessa ehdokkaat alu-
eellisen riistaneuvoston (1) ja 
valtakunnallisen riistaneuvos-
ton (1) jäseniksi ja heidän va-
rajäsenikseen;
Valittiin yhdistyksen puheen-
johtaja sekä varapuheenjohtaja 
edustamaan aluekokouksessa. 

23. Käsitellään ja tarvittaes-
sa päätetään riistanhoitoyhdis-
tyksen hallituksen sekä riistan-
hoitoyhdistyksen jäsenten te-
kemät ja kokouksen esityslis-
talle otetut asiat;
Esityksiä ei ollut.

24.  Käsitellään ja tarvittaessa 
päätetään kokouksen esityslis-
talle otetut muut riistanhoito-
yhdistyksen toimivaltaan kuu-
luvat periaatteelliset ja laaja-
kantoiset asiat;
a) Käydään keskustelu riistan-
hoitoyhdistyksen toimialueesta 
RHL 11, 12 ja 38§.n pohjalta ja 
mahdollisesta yhteistoiminnas-
ta muiden riistanhoitoyhdistys-
ten kanssa. 
Oulun aluetoimiston rh-neuvo-
ja Harri Hepo-Oja kertoi yhdis-
tysten toiminta-alueiden muo-
dostumisesta ja yhteistoimin-
nasta. Todettiin, että ei ole tar-
vetta muuttaa yhdistyksen toi-
mialuetta.

25. Tarvittaessa päätetään alue-
kokoukselle tai Suomen riista-
keskuksen alueelliselle riista-
neuvostolle esitettävistä asi-
oista;
Ei esityksiä.

26. Käsitellään muut asiat, jois-
ta ei voida tehdä päätöstä.
RHY:n tavaran varastointiin ei 
ole tiloja. RHY voisi avustaa seu-
roja hankkimaan esim. riistaka-
meroita jne. tavaroita.
Miten veteraanien hirven kans-
sa toimitaan, onko tarpeellinen 
avustusmuoto? Pyydetään hal-
litusta ottamaan asiaan kantaa.
Toiminnanohjaaja esitteli tule-
vaa toimintakalenteria.

27. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouk-
sen klo 20:53.
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H A L L I T U S

Puheenjohtaja Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
  040-5590892
  jukka.vanttila@gmail.com

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

 Jääskeläinen Joni Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
  040-0153759
  joni.jaaskelainen.jjsi@gmail.com

 Kurkela Tuomo Suokkosentie 172, 90830 Haukipudas
  08-5471838, 0400-890446
  tuomo.kurkela@mail.suomi.net
  
 Lehtinen Mika Korvalantie 38, 90820 Kello
  040-7412061
  mika.lehtinen@k-market.fi
  
 Roivainen Matti Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
  050-5354720
  matti.roivainen@elisanet.fi

 Sipola Osmo  Pateniementie 39, 90800 Oulu
  0500-580140
  osmo.sipola@gmail.com
 
 Seppo Tikkala Revontie 39 A 1, 90830 Haukipudas
  0400-864132
  tikkala83@hotmail.com

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

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

Lehden toimitus Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
  040-5590892
  jukka.vanttila@gmail.com

Iltapala hirvelle.

Tenttutien porukka hirven kimpussa.

On niitä joku hirvi vielä elossa...
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K E S Ä K O K O U S

Pöytäkirja HMY:n kesäkokouk-
sestaVarepirtillä ti 3.7.2012 klo 
18:00

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Martti Järvinen 
toivotti kokouksen osanottajat 
tervetulleeksi ja avasi kokouk-
sen klo 18:10

2. Kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen laillisuus.

3. Valitaan kokouksen Puheen-
johtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Martti Järvinen ja sihteerik-
si Erkki Huovinen.

4. Asialistan hyväksyminen työ-
järjestykseksi
Kokouksen asialista hyväksyt-
tiin.

5. Valitaan pyöräkirjantarkasta-
jat ja ääntenlaskijat
Kokous valitsi tehtävään Aimo 
Huovisen ja Matti Himangan. 

RHY:n puheenvuoro:
Riistanhoitoyhdistyksen toimin-
ta ohjaaja Tomi Jokivirta piti 
rhy:n puheenvuoron jossa hän 
toi esille riistan hoiden kehittä-
miseksi järjestettävän idea kil-
pailun, kilpailuaika kestää kulu-
van vuoden loppuun.
Kilpailun voittaneelle on varattu 
palkinnoksi 1000€.
Hylkeen pyynnin kehittämisek-
si Tomi Jokivirta kertoi toimen-
piteistä hylkeenpyytäjien kou-
lutuksen järjestämisestä tulevan 
talven aikana.

6. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien 
kaikkea riistaa turvallisuuden 
vuoksi tieltä, tielle ja tien yli am-
puminen on kielletty. Kielto kos-
kisi myös Martinniemen vanhaa 
ratapenkkaa. Johtokunnan esitys 
hyväksyttiin.

7. Vesilinnun metsästys ja 
rauhoitusalueet 
Johtokunta esittää, että vesilin-
nun metsästysaika on asetuksen 
mukainen, mutta rauhoitettuja 
alueita ovat seuraavat alueet:
Merenranta Kellonrajasta jäte-
vesipuhdistamon laskuputkeen 
rauhoitetaan, samoin koko ete-
läinen jokialue tie nro 847 sil-
lasta Rivinokan kärkeen, Pappi-
lanlahti mukaan lukien sekä Kii-
minkijoen pohjoispuolella tie 
nro 847 sillasta Laitakarin poh-
joiskärjen aallonmurtajan maan 
puoleiseen päähän, Vahtolan-
lahti mukaan lukien. Samoin 
rauhoitetaan Martinlahti (Tukki-
lahti), linjalta vanha tehtaanpiip-

pu Villenniemen kärki ja Halo-
senlahden perukka Paloniemen 
nokasta kiviarkun kautta Tom-
miin (alue merkitty tapeilla ja 
keltaisella nauhalla, jossa teks-
ti rauhoitettu). Turvallisuuden 
vuoksi kiellettäisiin luotiaseen 
käyttö seuran rautatien länsipuo-
lella olevilla vesialueilla vesilin-
nun metsästyksessä, sekä moot-
torin käyttö veneessä haavoittu-
neen vesilinnun etsinnässä. Joh-
tokunnan esitys hyväksyttiin.

8. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että fasaanin 
metsästys kielletään yhdistyksen 
alueella. Johtokunnan esitys hy-
väksyttiin.

9. Kyyhkyn metsästys ja 
rauhoitusalueet 
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuk-
sen mukaisena 10.8. Johtokunta 
esittää, että metsästykseltä rau-
hoitetaan Kiiminkijoen pohjois-
puolella Haukiputaantie 847, 
Martinniementie 8460, Putaan-
kyläntie 18741 sekä Haukpu-
taantien 847 länsipuoliset alu-
eet aina Iin rajaan saakka. Lisäk-
si rauhoitetaan Rivinokan ja jä-
tevesipuhdistamon laskuputken 
välinen merenranta-alue. Rau-
hoitus olisi voimassa 20. päi-
vään elokuuta klo 12.00 saakka. 
Koko pyyntikaudeksi johtokun-
ta esittää rauhoitettavaksi Kel-
lonrajan ja jätevesipuhdistamon 
laskuputken välinen merenran-
ta-alueen. Johtokunta esittää, et-
tä viljanviljelyssä olevien pelto-
jen käyttö metsästykseen ei oli-
si luvallista ennen puintia ilman 
maanomistajan lupaa. Johto-
kunnan esitys hyväksyttiin, mut-
ta kyyhkynmetsästys ruokinta-
paikoilla pitää tutkia tarkemmin 
jotta voidaan ottaa kantaa todel-
listen tietojen pohjalta.

10. Pienriistan rauhoitusalueet 
Johtokunta esittää, että pienriis-
tan metsästykseltä rauhoitetaan 
Inkonnokantien ja Rivinnokan 
välinen alue kokonaan sekä Kii-
mingintien 8460, Haukiputaan-
tien 847 ja Martinniemen rata-
penkan välinen alue. Samoin 
johtokunta esittää rauhoitetta-
vaksi Suokkosentien, rautatien, 
Haukiväylän 848 ja Haapatien 
välisen alueen sekä. Johtokun-
nan esitys hyväksyttiin. 
Huom.! seuraavia alueita ei ole 
vuokrattu pienriistalle: Halo-
senniemessä Rn:o 37:21, Kel-
lonlammen maat ja Jokipiin Rn:o 
136 ns. Vanhatalon sarka, Mar-
timossa ns. Häyrysen sarka Rn:o 
18:44, Vareputaalla ns. Heikki-
sen sarat Rn:o 18:24 ja 82:1, Leo 
Koskelan sarka Saarnioja Rn:o 
11:180.

Kaikelta metsästykseltä johto-
kunta esittää rauhoitettavaksi 
Siipolan yhteinen -alueen 7:8 
(Vanhala yhteinen – alue). Joh-
tokunnan esitys hyväksyttiin.

11. Jäniksen metsästys ja 
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että jänistä 
metsästetään asetuksen mukai-
sesti, mutta metsästykseltä rau-
hoitettaisiin Kiiminkijoen etelä-
puoli rautatiestä merenrantaan 
lokakuun loppuun. Rauhoitus 
ei koske rusakkoa. Lisäksi joh-
tokunta esittää rauhoitettavaksi 
Putaankyläntie 18741, Häyry-
senniementien ja ns. Martinnie-
men radanpohjan välisen alu-
een. Ajavien koirien koulutta-
minen olisi sallittua ko. alueilla 
ilman asetta. Johtokunnan esitys 
hyväksyttiin.

12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun-
metsästys olisi asetusten mukais-
ta ja ilman rajoituksia. Johtokun-
nan esitys hyväksyttiin.

13. Metsäkanalintujen metsäs-
tys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja 
pyytä metsästettäisiin asetusten 
mukaisesti, mutta ajat tarkistet-
taisiin samoiksi naapuriseurojen 
kanssa. Metson osalta johtokun-
ta esittää, että metsästys on mah-
dollista jos naapuriseurat aloitta-
vat metsästyksen. Tällöin johto-
kunta edellyttää, että saaliskiin-
tiöt ja metsästysajat ovat yhte-
neväiset naapuriseurojen kans-
sa. Koppelon ja riekon metsäs-
tyksen johtokunta esittää rauhoi-
tettavaksi kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästyk-
seltä johtokunta esittää rauhoi-
tettavaksi Kiiminkijoen etelä-
puolella rautatien länsipuoliset 
alueet sekä Kiiminkijoen poh-
joispuolella Keiskan ABC:n ohi 
kulkevan Haukiputaantie 847 
länsipuolella olevat alueet Iin 
rajaan saakka. Turvallisuuden 
vuoksi kielletään kiväärin käyt-
tö rautatien länsipuolella linnun 
metsästyksessä. 
Koirien koulutus sallittaisiin il-
man asetta rauhoitetuilla alueil-
la niille, joilla on metsästysoike-
us yhdistyksen maihin. Huomat-
tavaa on, että koirien koulutta-
minen on sallittua vain asetuk-
sen määrittämissä rajoissa. Joh-
tokunnan esitys hyväksyttiin.

14. Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että hirven-
pyyntialueet ovat entiset. Johto-
kunnan esitys hyväksyttiin.  

15. Saaliskiintiöt
Kyyhkylle, pyylle, vesilinnulle ja 

hanhelle ei johtokunta esitä saa-
liskiintiötä.
Teerelle ja metsolle johtokunta 
esittää saaliskiintiöksi yhteensä 
6 josta 1 saa olla metso. Johto-
kunnan esitys jäniksen metsäs-
tykseen on 5 kpl kausi 1 kpl/hen-
kilö/päivä ja 2 kpl seurue/päivä. 
Koppelo ja riekko rauhoitettu. 
 Ketulle ja muille pienpedoille 
johtokunta ei esitä saaliskiintiö-
tä kiintiötä. Johtokunnan esitys 
hyväksyttiin.

16. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla 
jäsenillä on oikeus käyttää vie-
raita 3 päivää pienriistan met-
sästykseen, pois lukien metsä-
kanalinnut. 
Oman seuran alueella asuvil-
le johtokunta esittää myytäväk-
si sorsastukseen kausilupia 50€/
kausi merenranta-alueella. Li-
säksi johtokunta esittää, että 
maalinnun metsästyksen loput-
tua aina 28. päivään helmikuuta 
seuran jäsenellä on oikeus käyt-
tää ilman maksua vieraita ke-
tun pyynnissä, kunhan ilmoittaa 
jollekin johtokunnan jäsenel-
le osallistujien nimet. Aloitus-
päivä vesilinnunmetsästykses-
sä 20.8.2012 klo 12:00 – 24:00 
20€. Muulloin päiväluvan hin-
naksi johtokunta esittää 10€. 
Vierasluvan hankinnassa ja met-
sällä on oltava johtokunnan esi-
tyksen mukaan isäntä mukana.
Johtokunta esittää, että vieraslu-
pia myyvät: Ilkka Rautio, Tom-
mi Haarala, Pauli Greus, Ta-
pani Keränen, Mauno Haa-
pala, Erkki Huovinen. Johto-
kunnan esitys hyväksyttiin.  

17. Hirvikokousajankohdan 
päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokouk-
selle seuraavaa:
Lupamäärästä johtuen lupia ei 
jaeta porukoille..
Hirvikokous pidetään ma 
17.9.2012 klo 18.00 Varepirtil-
lä.
Seuralle kaadettavien hirvien 
määrä
Johtokunta esittää, että varsi-
nainen määrä päätettäisiin hir-
vikokouksessa. Asia käsiteltäi-
siin lopullisesti ma 17.9.2012 
klo 18.00 hirviporukoiden joh-
tajien ja johtokunnan yhteises-
sä palaverissa pe 7.9.2012 teke-
män esityksen pohjalta
Hirvijahtiin halukkaiden tulee il-
moittautua ja esittää porukoiden 
johtajille ke 29.8.2012 mennes-
sä suoritetut jäsenmaksu- ja riis-
tanhoitomaksukuitit sekä voi-
massaolevat valtionmerkki- ja 
seuranmerkkikuitit ja aseenkan-
toluvat.
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole 
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P U H E E N J O H T A J A N  S A N A

Tuleva jahtikausi on poikkeuksellinen aikaisempiin verrattuna, sil-
lä hirviluvat ovat puolittuneet viime vuodesta. Tämä voi aiheut-
taa painetta pienriistanpyyntiin, joka pitää ottaa huomioon kaikki-
en metsästäjien. Tulevan jahtikauden tärkein asia on, että otetaan 
huomioon kesäkokouksen päätökset saaliskiintiöistä, muut kiellot 
ja rajoitukset. Ennen kaikkia huomioidaan muut metsässä liikkujat 
ja pidetään mielessä turvallisuus.

Hirviluvat tälle vuodelle ovat neljä aikaista ja neljä vasaa.

Hylkeenpyyntikausi on lopuilla, se loppuu 31.7.2012, mutta uusi 
pyyntikausi alkaa 1.8.2012 mikäli, anottu lupa saadaan siihen men-
nessä. Hylkeen pyytäjille järjestetään koulutuspäivä 12.1.2013 Va-
reputaalla klo 9:00 alkaen.

Kauriskanta on vakiintunut tasolle, joka mahdollistaa kauriiden va-
likoivan metsästyksen - kiitos onnistuneelle riistanhoitotyölle. Tule-
vana syksynä kaurisjahti on viime vuoden tasoinen, poiketen kui-
tenkin siinä, että kesäkokouksen päätöksen mukaan kevätpyyntiä 
ei ole. 

Vareputaan ampumaradalla tapahtuu aika ajoittain, että ammus-
kellaan erilaisilla aseilla milloin tiedotustauluihin ja milloin am-

pumakatosten ja koppien seiniin. Tämä ilkivalta ja vahingonteko 
on edesvastuutonta ja ympäristölle haitallista. Ammuttaessa pel-
tisen kopin seinän läpi luodit lentävät ampumarataa ympäröivään 
metsään. Tästä aiheutuu vaaratilanteita ympäristössä liikkuville ih-
misille ja eläimille
.
Edellä kuvattu ilkivalta on ampumarataa ylläpitävälle yhdistykselle 
rahallisesti merkittävä kustannus. Vahinkojen korjaus ja siivous eivät 
ole halpaa työtä. Tämän kaikki jäsenet maksavat ja raha on poissa 
yhdistyksen muusta toiminnasta. Vetoankin kaikkiin meidän jäse-
niin ja ampumarataan käyttäviin, jos havaitaan poikkeavaa toimin-
taa ampumaradalla, merkattaisiin ylös päivä ja aika milloin kysei-
nen havainto on tehty. En kehota ketään yksin ratkaisemaan tilan-
netta ampumaradalla, vaan tuomaan asiat yhdistyksen toimihenki-
löille tiedoksi ja sitä kautta pyrittäisiin saamaan ilkivallan tekijä(t) 
vastuuseen ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

Vareputaan ampumaradan ampuma-ajat ovat arkisin klo 9:00 – 
21:00 ja sunnuntaisin klo 12:00 – 21:00. Muina aikoina ampumi-
nen on kielletty.

Jahtikautta odotellessa terveisin 
Martti Järvinen

HMY:n hallin vesikattotyöt menossa. HMY:n hallin pellitysvaihe.

olleet jahdissa mukana tai eivät 
tiedä, mihin porukkaan kuulu-
vat, ilmoittautuvat seuran pu-
heenjohtaja Martti Järviselle sa-
maan päivään mennessä eli ke 
29.8.2012 
Porukoiden johtajien on ilmoi-
tettava porukkansa la 1.9.2012 
mennessä em. mainituille hen-
kilöille. 
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei 
voida käsitellä tai jos hirvimer-
kin suoritus, jäsenmaksukuit-
ti tai riistanhoitomaksukuitti tai 
aseenkantoluvan merkintä puut-
tuu johtajan ilmoituslomakkees-
ta jonkun henkilön osalta, ei po. 
henkilöä voida hyväksyä hirven-
pyyntiin.
Ns. ”vanhan hirvimiehet” kä-
sittelee jokainen porukka hir-
visäännön mukaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät, että 
päivämäärät pystytään helposti 

lukemaan. Kotikoneella makse-
tuissa kuiteissa pitää näkyä arkis-
tointitunnus.
Pe 7.9.2012 Hirviporukoiden 
johtajien ja johtokunnan yhteis-
palaveri Vareputaalla klo 18:00. 
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

18.  Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää, että hirvijahti 
aloitetaan asetuksen mukaisesti. 
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

19. Koemaastoanomusten kä-
sittely
Johtokunta esittää seuraavat 
koemaastoanomukset ja suosit-
telee, että koetoimintaa ei kokei-
den aikana häiritä: 
Haukiputaan Kennelkerhon ry. 
Maastoanomus 2-5 kpl Ajo-
koirien piirinmestaruus karsin-
ta 6.10.2012 ja Haukiputaan 
Kennelkerhon mestaruuskoe 

10.11.2012. 
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry. 
Maastoanomus 23.9.2012. 2 kpl 
koemaastoja ja 2.12.2012 2 kpl 
koemaastoja.
Rantapohja-alueen hirvikoi-
rayhdistys ry. Maastoanomus 
1.9.2012. KV- Pointer kepsihau-
kut , 7.12.2012. Hirvenhaukku-
koe Haukipudas ja 12.12.2012 
Horsman Haukut Ylikiiminki. 
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

20. Hylkeen metsästys
Johtokunta esittää hylkeen met-
sästykselle on anottavaksi 25 
yhteislupaa HMY:n, KMS:n ja 
JMS:n kanssa. Johtokunnan esi-
tys hyväksyttiin.

21. Kauriin metsästys
Johtokunta esittää keskäkoko-
ukselle saaliskiintiöksi 5, josta 2 
pukkia ja 3 vasa. Ei kevätpyyntiä. 

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.  

22. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koira voi kou-
luttaa 20.8.2011 – 28.2.2012 
kuten asetus sallii. Hirvikoiri-
en koulutusta saa suorittaa hir-
vijahdin aikana vain yhdistyk-
sen puheenjohtajan luvalla asi-
anmukaisesti punaisiin varustei-
siin pukeutuneena. Johtokunnan 
esitys hyväksyttiin.

23. Muut esille tulevat asiat
MO- peijaat ajankohta ja toteut-
taja su 18.11 vara su 25.11 (ko-
kit ym.)
Muistamiset, puheenjohtaja 
luovutti yhdistyksen viirit Pekka 
Nehvoselle (80 v) ja Pasi Haapa-
kankaalle (60 v).

24. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19:15
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HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN KOTISIVUT 
www.HMYNETTI.NET

HMY:n hirvenhiihdon mestaruuskilpailu 2012
Miehet – 60;
1. Heikki Haapala ........................ 1126 p
2. Antti Kauppinen ....................... 992 p

Miehet + 60; 
1. Jouko Haapala .......................... 1088 p
2. Martti Järvinen  ......................... 1055 p
3. Esa Kauppila ............................. 1004 p

Miehet 70;
1. Paavo Huru  .............................. 1034 p
2. Pauli Greus ............................... 928 p
3. Pekka Nehvonen ...................... 788 p

RIISTANHOITOJAOKSEN
kokous ke 16.1.2013 klo 18.00 Vareputaalla

PIENPETOJA PYYTÄNEET.
Ilmoittakaa saalistietonne la 12.1.2013 mennessä 

Oiva Suménille puh. 0400 225 960

HYLKEEN PYYNTI KOULUTUS
 la12.1.2013 Vareputaalla klo 9:00

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TALVIKOKOUS
pidetään to 31.1.2013 klo 18.00 Vareputaalla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2012
ke 1.8.12  klo 18:00 Hirvenjuoksun seuran mestaruuskilpailut
ke 8.8. 12 klo 18:00 Isohirvi
ma 13.8.12  klo 18:00 Haulikko
ke 15.8.12  klo 18:00 Luodikko

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT

ke 29.8.12 mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittau-
tua ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat pu-
heenjohtajalle Martti Järviselle samaan päivään mennessä.     
la 1.9.12 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa puheen-
johtajalle Martti Järviselle.
pe 7.9.12 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen 
palaveri Vareputaalla klo 18.00.
ma 17.9.12 Hirvikokous Vareputaalla klo 18.00.

HMY:n hirvenhiihdon sarjakilpailut 2012;
  1-osa 2-osa 3-osa yht.
 12.2 26.2 25.3

– M 60
1. Heikki Haapala 1126 1091 1142 2268 
2. Antti Kauppinen 933 995  1918
 
+M 60
1. Jouko Haapala 1104 1084 1064 2188 
2. Aimo Kärkkäinen 1050 1019 1057 2107
3. Esa Kauppila  994 1106 2100
4. Martti Järvinen 878 980 966 1946

 M70
1. Pauli Greus   892  
2. Pekka Nehvonen   826

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
 Joni Jääskeläinen 040 015 3759
  Reijo Siipola  040 535 7054
  Jouko Turunen 040 038 4121
 Tuomo Kurkela  040 089 0446

Sihteeri  Pia Turunen  044 033 5375
  hmysihteeri@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 ampumarata- Hannu Kinnunen  041 473 2927
isännät  Mauno Haapala  040 705 2379  
   

VAREPUTAAN AMPUMARATA

AMPUMA - AJAT:  ma - la  ..Klo 09:00 – 21:00
   su  .........Klo 12:00 – 21:00

Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY
Valtion merkkiammuntojen aikana 100 m:n luodikko-
radalla ampuminen on KIELLETTY

HUOM ! HUOM ! JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti 

käytettävä VIITENUMEROA!!
Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla 

muutokset tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme. 
hmysihteeri@gmail.com
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JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY

JMS:n  Kesäkokouksen pöytäkirja 
13.7.2012

Paikka: Jokelan koulu
Aika: 13.7.2012 klo.19.00
Paikalla 14 seuran jäsentä.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 
19.02

2. Puheenjohtajan ja sihteerin va-
linta
Valittiin puheenjohtajaksi Jukka 
Vänttilä ja sihteeriksi Juho Kaari-
vaara

3. Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ään-
tenlaskijoiden valinta
 Valittiin Aki Kuivala ja Veli-Pekka 
Koskela.

5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestyk-
seksi.

6. Saaliskiintiöt:
Yhteispalaverissa sovittua:
  
Metsästysajat ja kiintiöt:

Suositellaan seuroille:
- Jänis 5kpl kausi/metsästäjä 1kpl/
päivä/metsästäjä, 2kpl/päivä/seu-
rue ja rusakkoa vapaasti, aika ase-
tuksen mukainen. Rusakon pyyn-
ti sallittua myös rauhoitusalueella.
- Sorsalinnut: ei kiintiöitä , aika ase-

tuksen mukainen.
- Hanhet: ei kiintiöitä, aika asetuk-
sen mukainen.
- Kyyhkynen: ei kiintiöitä, aika ase-
tuksen mukainen.
- Metsäkanalinnut: Pyy vapaas-
ti, muita metsäkanalintuja Teeri 6 
kpl ja Metso1kpl metsästäjä/kausi, 
Riekko ja Koppelo rauhoitettu, aika 
asetuksen mukainen. 
- Fasaani ja Peltopyy: rauhoitettu
- Ketun, Supin ja Näädän metsäs-
tys, aika asetuksen mukainen, ei 
kiintiöitä. 
Sallitaan pyynti toisen seuran alu-
eelle (ilmoitus vieraan seuran johto-
kunnan jäsenelle jos ei sieltä jäsen-
tä mukana metsästyksessä).
- Kauriin metsästys: pyynti vahvasti 
rajoitettua ja valikoivaa…
- Hylkeen metsästys: saatu 25 lu-
paa, Martti Järvinen yhteyshenki-
lönä. 
   Järjestetään koulutus alkuvuon-
na 2013.

Johtokunta esittää kesäkokouksel-
le hyväksyttäväksi yhteispalaveris-
sa sovitut metsästysajat ja kiintiöt. 
Kauriin pyyntiin johtokunta esittää 
seurakohtaiseksi kiintiöksi 10kpl ja 
2kpl/metsästäjä.

Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen yksimielisesti.

7. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet: 
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 
2011- 2012:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys 
kielletty.  

Kurkelansaari: pienriistan metsäs-
tys kielletty. 
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttu-
tie, Jokelan silta, joen pohjoisran-
ta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, 
Jokikylän vanha tie ja HMY:n raja: 
Kaikki metsästys kielletty lukuun-
ottamatta hirvenmetsästystä sekä 
pienpetojen ja turkisriistan loukku-
pyyntiä. 
Hanhisaari: Kaikki metsästys kiel-
letty hirvenmetsästystä lukuunot-
tamatta. 
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsäs-
tys kielletty.

Johtokunta esittää kesäkokouksel-
le hyväksyttäviksi rauhoitusalu-
eet metsästyskau-delle 2012-2013 
edellisvuoden malliin.
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen yksimielisesti.

8. Maastoanomukset
Anotut :
Rantapohja-alueen Hirvikoirayh-
distys Ry:n KV-Pointer kepsihaukut 
1.9.2012, Hirvenhaukukoe Hauki-
pudas 7.12.2012 ja Horsman Hau-
kut Ylikiiminki 12.12.2012.

Oulun Erä- ja Kennelkerhon jär-
jestämä  Beaglein Pohjois-Pohjan-
maan piirin mestaruus ajokokeet 
13.10.2012.

Haukiputaan kennelkerhon ano-
mat, Ajokoirien piirinmestaruus 
karsinta 6.10.2012 ja Haukipu-
taan kennelkerhon mestaruuskoe 
10.11.2012.

Pohjois-Pohjanmaan Beagle Ry:n 
anomat, Kerhon Mestaruuskokeet 
23.9.2012 koemaastot 2kpl ja Ajo-
koe 2.12.2012 koemaastot 2kpl.

Johtokunta esittää kesäkokouksel-
le myönnettäväksi kaikki maasto-
anomukset.
Kokous hyväksyi johtokunnan esi-
tyksen yksimielisesti.

9. Hirvijahti
Anottiin kaatolupia 10 (7+6). 
Yhteensä Haukiputaalle anottiin 30 
aikaista ja 14 vasaa, saatiin 25 ai-
kaista ja 24 vasaa.
Hirvikokous ja mestaruusammun-
nat pidetään 15.9.2012.

Keskusteltiin hirvijahdista ja ilmoi-
tettiin, että todennäköisesti vain 
peijaishirvet pyydetään.
Tilannetta seurataan kesän aikana 
ja päätökset tehdään hirvikokouk-
sessa.

10. Muut esille tulevat asiat
Vuosikokous pidetään 29.1.2013.
Loppukesän riistakolmiolaskentaan 
pyydetään aktiivisia osallistujia.
Puheenjohtaja kertoi kokouksel-
le myös muista ajankohtaisista asi-
oista. 

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 
19.30

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

Hirvikanta on nyt alhaisella tasolla. Sovimme keväällä muiden 
seurojen kanssa, että ammumme vain seurojen hirvet. Meille 
se tarkoittaa kolmea neljää hirveä peijaisiin. Tämän vuoksi jou-
dumme organisoimaan myös pyyntiä. Päätämme asian hirviko-
kouksessa, mutta käytännössä organisoimme jotenkin niin, että 
joko pyydämme kaikki hirvet yhtenä porukkana tai sitten kor-
keintaan kolmena porukkana. Katsotaan asiaa tarkemmin sit-
ten syksyllä, kunhan näemme hirvijahtiin osallistuvien määrän. 

Hirvilupien vähyys aiheuttaa varmasti paineita pienriistapuo-
lelle. Toivottavasti lintusyksystä tulee yhtä hyvä kuin edelliset 
ovat olleet. Ja toivottavasti porukalla on nyt aikaa myös pien-
petopuolelle. Kuitenkin olen havainnut, että innostus riistapel-
tojen tekoon, nuolukivien vientiin jne. on edelleen hyvällä ta-
solla. Hyvä näin. Seuralla on edelleen viljaa vesilintujen ruo-
kintaan, joten jos innostusta ja viitseliäisyyttä löytyy, niin ha-
kekaa viljaa ja ruokkikaa vesilintuja edelleen.
Eli toiminta jatkuu tutulla tavalla. Syksyllä pyydetään riistaa, 
talvella pienpetoja ja kokoustetaan vuosikokoukset seuroissa 
ja RHY:ssä, keväällä aletaan jo johtokuntien yhteispalaverissa 
jo suunnitella uutta syksyä. Näin se metsästäjien vuosi kiertää. 

Mukavaa syksyä kaikille!!
Jukka

K E S Ä K O K O U S

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

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

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

Onni Jämsä
p. 0400-298650 Onnijamsa@kotikone.fi 
Hannu Örn
p. 040-5832173 hannu.orn@mail.suomi.net 
Jani Hanhela
p. 041-4581784 janskapomei@gmail.com 
Pasi Kurkela 
p. 040-5105154 pasikurkela@hotmail.com 
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

J O H T O K U N T A
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Seuran hirvikokous pidetään 
lauantaina 15.9.2012 Varepirtillä

Johtajien kokous klo 10.30
Hirvenmetsästäjien kokous klo 11.00

Seuran mestaruusammunnat 

pidetään lauantaina 15.9. Varepirtillä klo 12 alkaen.
Haulikko- ja luodikkokilpailut

Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan!

Jokivarren metsästysseuran nettisivut ovat osoitteessa

www.jokivarrenmetsastysseura.com
Käy tutustumassa!

Kesäkokouksessa hyväksytyt saaliskiintiöt 
metsästyskaudelle 2011-2012:

• Jänis: 5 kpl/jäsen/metsästyskausi, 2 kpl/seurue/päivä 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, pyynti sal-
littu myös rauhoitusalueilla
• Pyy: ei kiintiötä, metsästysaika asetuksen mukainen. 
• Teeri: 5 kpl/metsästäjä/kausi, metsästysaika asetusten mukainen 
• Metso: (ukkometso): 1 kpl/metsästäjä/kausi, metsästysaika asetusten 
mukainen 
• Kyyhky: ei kiintiötä, metsästysaika asetusten mukainen
• Kauriin seurakohtainen kiintiö: 10 kpl. Kiintiö jäsenellä 2 kpl/jäsen, 
metsästysaika asetusten mukainen.

HUOMIOI, ETTÄ MINISTERIÖ VOI TEHDÄ RAUHOITUSPÄÄTÖKSIÄ 
JA METSÄSTYSAIKOJEN MUUTOKSIA KESÄKOKOUKSEN JÄLKEEN, 
JOTEN SEURAA TIEDOTUSTA METSÄSTÄJÄ-LEHDESTÄ JA RIISTA-
KESKUKSEN NETTISIVUILTA www.riista.fi

S A A L I S K I I N T I Ö T

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 pien-
petojen ja turkisriistan loukkupyyntiä. 

Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuunotta-
matta. 

Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.

Hirvijahtiin ilmoittautuminen:
Hirvijahtiin ilmoittautuminen oman porukan johtajalle 31.8.2012 
mennessä, valtionmerkki/seuran luvat esitettävä. Porukan johtajat 
ilmoittavat porukat pj:lle välittömästi tämän jälkeen. Uudet poruk-
kaan tulijat ilmoittautuvat puheenjohtajalle 31.8.2012 mennessä.

Jokivarren Metsästysseuran vuosikokous
pidetään Perjantaina 29.1.2012 klo 19 Jokelan koululla.

TERVETULOA!

Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan metsästysseu-
raan kuuluvan jäsenen mukana. Vierasluvan hinta on 5€/
päivä ja 8 kpl/jäsen/kausi. Vuosikiintiö on sama kuin seu-
ran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.

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. 
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

T U L O K S I A

Riistapolkukilpailun tulokset:

Yleinen  
1 Tapio Pakanen 94
2 Anssi Mettovaara 85
3 Hannu Örn 83
4 Juha Jämsä 69
5 Marko Päkkilä 61
6 Sami K 44

Yli 60v  
1 Pekka Nehvonen 84
2 Aimo Kärkkäinen 78
3 Osmo Sipola 77
4 Markku Kurkela 72

Nuoret  
1 Herman Jämsä  53 
2 Otto Jämsä  47 
3 Matias Pakanen  40 
4 Sante Jämsä  36 
5 Veeti Jämsä  33 
6 Veikka Viljamaa  26 
7 Ari-Pekka Soini  15 
8 Aada Örn  11 
9 Arttu Örn  5

Muistakaa tarkistaa ministeriön asettamat metsästysajat 
ja rauhoitukset ennen metsälle lähtöä!

Välttäkää turhaa ampumista kyyhkysjahdissa! Turha 
räiskintä ei paranna metsästäjien mainetta!

Huomioikaa metsälle mennessänne, että pysäköitte 
autonne tai muun kulkuvälineenne niin, että 

maatalous- tai metsäkoneet voivat vapaasti liikkua 
töissään.  Nykyisin koneet ovat suuria, joten 

varmistakaa esteetön kulku!
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M E T S Ä S T Y S A J AT,  - 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 2 - 2 0 1 3

LIITE 1

1. Vesilinnut; metsästys metsästys-
asetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä

2. Sepelkyyhky; metsästys alkaa 
10.08.2012. Vanhan 4- tien länsi-
puoli rauhoitettu 10.8- 19.8.

3. Metsäkanalinnut; Teeri, metso ja 
pyy; metsästys sallittu vanhan nelos-
tien itäpuolella ja saarissa asetuksen 
mukaisesti. Kiintiö 6 kpl teeriä ja 1 
kpl metso/metsästäjä/kausi. Pyylle 
ei määritellä kiintiötä. Lisäksi teeren 
pyynti sallittu merenranta-alueella 
10.9.2012 – 23.9.2012. Koppelo ja 
riekko on rauhoitettu.
 
4. Peltolinnut; fasaani ja peltopyy. 
Metsästys kielletty.

5. Jänis; metsästys asetuksen mu-
kaisesti. Metsäjänis 5 kpl/kausi/met-
sästäjä, 1 kpl/päivä/metsästäjä, 2 
kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu 
kiintiöön. Rytisuontien länsipuolel-
la pyynti sallittu vain marraskuussa. 
 
6. Kettu; metsästys asetuksen mu-
kaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 
01.01.2013 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. Supi ja 
näätä, pyynti kuten kettu.

7. Pienpetopyynti; sallittu kaikkialla 
seuran alueella rauhoitusalueet mu-

kaan lukien. Riistanhoitoharjoitteli-
jat voivat osallistua pienpetopyyntiin 
edellytyksellä, että mukana on seu-
ran jäsen.

8. Aserajoitukset ja rauhoitusalu-
eet; pienoiskiväärin ja metsästyski-
väärin käyttö kielletty turvallisuus-
syistä merenranta-alueella, kotiloh-
kossa ja saarissa. Rajoitukset eivät 
koske hirvieläinmetsästystä eikä hyl-
keenpyyntiä.
Isoniemen alue rauhoitettu kaikel-
ta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa 
etelässä Hietaperäntie, idässä Iso-
niementie Runtelin kohdalle, josta 
poikkeaminen oikealle kohti seuro-
jen välistä rajaa ja pohjoisessa seu-
rojen välinen raja. Alueella sallitaan 
vain koirien kouluttaminen.
Kellon vanhan tien ja Takkurannan-
tien välinen alue etelässä Kalime-
noja Takkurannantiehen asti sekä 
Virpiniementien eteläpuoli Kivinie-
men tiehen asti rauhoitetaan kaikel-
ta metsästykseltä, pois lukien pien-
petopyynti.

9. Vieraslupakäytäntö; Kellon kyläs-
sä asuvat voivat lunastaa vieraslupia 
Kellon R-kioskilta seuraavasti: vesi-
linnuille 20.08.-26.08.2012  ja 3.-
09.09.2012 sekä jänikselle ja ketulle 
3.-09.09.2012 ja 26.11.-2.12.2012, 
luvan hinta 35 €/viikko ja kiintiöt 
samat kuin seuran jäsenillä. Maan-
omistajat voivat lunastaa vähintään 
5 hehtaarin metsästysvuokraussopi-
musta vastaan vieraslupia 8 kpl met-
sästyskaudessa jäniksen, ketun, vesi-
lintujen ja sepelkyyhkyn metsästyk-

seen, luvan hinta 10 €/päivä. Metsäs-
tys edellyttää seuran jäsenen muka-
na oloa metsästyksessä. Riistanhoi-
toharjoittelijat voivat myös lunastaa 
metsästyslupia 8 kpl metsästyskau-
dessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt met-
sästyslupien ostajilla samat kuin seu-
ran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske 
kanalintujen metsästystä. Metsästys 
edellyttää aina seuran jäsenen mu-
kana oloa metsästyksessä.

10. Hirvenmetsästys; hirvenmetsäs-
tykseen osallistuvien on toimitetta-
va syyskuun toisen viikon tiistaihin 
( 11.09.2012 ) mennessä todistuk-
set ammutusta hirvikokeesta, val-
tion riistanhoitomaksusta ja seuran 
jäsenmaksun 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, ilmoittautu-
vat hirvijaoston vetäjälle samaan päi-
vämäärään mennessä. Myöhemmin 
jätettyjä todistuksia luvista ei hyväk-
sytä. Porukoiden johtajien palaveri 
saman viikon torstaina 13.09.2012, 
johon mennessä paperit on tarkas-
tettava johtajien toimesta. Valokopi-
ot 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 24- 28.09.2012 
kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa 
lauantaina 29.09.2012.

11. Kauriinmetsästys; Kauriin met-
sästyksessä kaikki Kellon metsästys-
seuran jäsenet noudattavat seuraavia 
valikoivan metsästyksen pelisääntö-
jä. Kauriin ruokintapaikoilla ampu-
minen on kielletty. Metsästys ase-
tuksen mukaisesti, mutta pukin ke-
vätpyyntiä ei sallita. Metsästettävi-
en kauriiden määrä on 7 aikuista ja 
7 vasaa. Mikäli kiintiötä jää käyttä-
mättä, pukin pyynti suoritetaan ase-
tuksen mukaisesti. Pyynnin järjestä-
miseksi tulee kesän lehteen ilmoit-
tautumispäivämäärä. Kaurispyyn-
nissä on luotiaseen käyttö sallittu 
vain peltopyynnissä. Metsästettäes-
sä on käytettävä aina hirvivaatetus-
ta. Muutoin metsästys tapahtuu hau-
likkoaseella. Suurin sallittu hauliko-
ko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 
m. Kaatolupamaksu on 25 € /aikui-
nen ja 15 € /vasa. Joka vasajahdis-
sa ampuu aikuisen kauriin, maksaa 
seuralle aikuisen pyyntilupamaksun 
kaksinkertaisena. Mahdolliset pelto-
vuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne 
niin vaatii, johtokunta voi keskeyttää 
metsästyksen.

K E S Ä K O K O U S

Aika:  12.07.2012  klo 18.00…19.50
Paikka: Ampumarata
Läsnä: Yhteensä 43 osanottajaa

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 
 Matti Roivainen avasi kokouksen

§ 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKI-
LÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohta-
jaksi Matti Roivainen, sihteeriksi 
Tapio Kivari sekä pöytäkirjan tar-
kastajiksi ja tarvittaessa ääntenlas-
kijoiksi Raimo Tammi ja Reijo Häk-
kinen 

§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVAL-
TAISUUS
 Todettiin, että kokouksesta oli tie-
dotettu sääntöjen mukaisesti, joten 
se oli   päätösvaltainen.

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMI-
NEN
 Hyväksyttiin puheenjohtajan laa-
tima asialista kokouksen esityslis-
taksi.

§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta kertoi tulevasta riis-
tanhoitokilpailusta ja haastoi ko-
kouksen osallistujia tekemään kil-

pailuesityksiä. Hylkeenpyyntikou-
lutusta on suunniteltu pidettäväk-
si vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi 
Jokivirta pyysi kiinnittämään huo-
miota lintujen ruokinnan ajoituk-
seen suhteessa metsästyksen alka-
miseen.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi Riistakes-
kuksen myöntäneen Haukiputaan 
Riistanhoitoyhdistyksen alueelle 
hirvilupia 37 kpl jakautuen aikui-
siin hirviin 25 kpl ja vasoihin 24 
kpl. Hän esitti erikoiskiitokset Pek-
ka Forssille Kalimen majan maala-
uksesta ja sisätilojen siivouksesta.

§ 7 PIENRIISTAN METSÄSTYS, 
METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SE-
KÄ KIINTIÖT
 Päätettiin tehdä seuraavat muu-
tokset johtokunnan esitykseen:
- Sepelkyyhky; rauhoitus aikavälil-
le 10.8- 19.8 koskee vain 4- tien 
länsipuolta
- Metsäkanalinnut; muutettiin esi-
tystä pyyn metsästyksen osalta
- Pienpetopyynti; täydennettiin esi-
tystä harjoittelijoiden osallistumi-
sen osalta
Pöytäkirjan liite 1:ssä on huomioi-

tu yllä olevat muutokset
Kokouksessa keskusteltiin fasaa-
nin pyynnin aloittamisesta. Todet-
tiin, että johtokunta ryhtyy valmis-
telemaan esitystä asiasta.
  
§ 8 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA 
KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, 
joka on luettavissa liitteessä 1: koh-
dasta  9.

§ 9 HIRVEN METSÄSTYS
 Hyväksyttiin johtokunnan esitys, 
katso liite 1: kohta 10. 

§10 KAURIINMETSÄSTYS
Päätettiin päätettiin metsästettä-
vien kauriiden määräksi 7 aikuis-
ta ja 7 vasaa. Metsästäessä on ai-
na käytettävä hirvivaatetusta. Muu-
toin hyväksyttiin johtokunnan esi-
tys ( liite 1: kohta 11)

§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET 
JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN 
SEURAN ALUEELLA ; AJAT, ALU-
EET JA HINTA
 Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
liitteen 2 mukaisesti

§ 12 TIEDOTUS YMPÄRISTÖLU-
VAN PERUUTTAMISESTA
Puheenjohtaja Matti Roivainen 
kertoi Kalimen ampumaradan ym-
päristöluvan peruuttamisesta. Hau-
kiputaan Riistanhoitoyhdistys ry oli 
tehnyt 12.6 2012 päätöksen  am-
pumaradan lopettamisesta. KMS 
on tilannut asiaan liittyvän ja ELY- 
keskuksen vaatiman maaperän  pi-
laantumisselvityksen. Selvitys val-
mistuu tulevan syksyn aikana.

§ 13 MUITA ASIOITA
Todettiin, että kauriiden ruokinta-
paikoille tulee valita vastuuhen-
kilöt kauriiden metsästäjien jou-
kosta.
Keskusteltiin mahdollisuudesta ra-
kentaa kylmiö lahtihallin kylkeen.
Todettiin, että koko perheen kesä-
tapahtuma järjestetään 18.8 alka-
en klo 13.
Kehotettiin jäsenkuntaa aktivoitu-
maan saaliiden ilmoittamisessa.  
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KAURISJAHTI 2012
Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Mika Lehtiselle 

p. 040 – 7211 092 viimeistään 12.8.2012 mennessä. Jälkeen-
päin tulleita ilmoituksia ei hyväksytä. Ilmoittautumiset 

henkilökohtaisesti.
Kaurissaaliit käydään ilmoittamassa Riistaweb –sivuilla 

www-lomakkeen kautta.

KAURISJAHDIN ALOITUSKOKOUS 2012
Kokous pidetään Kalimen majalla 

16.8.2012 klo 18.00.

Koko perheen kesätapahtuma
La 18.8 alk. klo 13:00 Kalimen majalla

-Metsästysaiheisia esittelyjä
-Makkaranpaistoa

-Etäisyyden arviointia
-Riistaeläinten tunnistamista

-Tikanheittoa ja hevosenkengän heittoa
-Vesipajatso

ym.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

 Kalimen majalla 19.1.2013 klo 18:00.

Seuran lakit ja kartat myynnissä 
Kellon R-Kioskilla.

Karttoja myyvät myös Esko Mäkelä 040-838 
1842 ja Kyösti Manninen 0400-286 111.

Seuran kotisivut osoitteessa: 
www.kellonmetsastysseura.fi

Sivuilta löytyvät nyt myös metsästysalue-
kartat. Käykäähän tutustumassa.

VIERASLUPA

Vierasluvan voi maksaa myös verkkopankissa seuran tilille. 
Tositteeseen tulee kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, 

maanomistaja ja metsästyksessä mukana olevan seuran jäse-
nen nimi. Kuitissa pitää näkyä myös arkistotunnus ja kuitin 

on oltava metsästettäessä mukana.

Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry

Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55

Västäräkin poikanen nielemässä sudenkorennon peräpäätä. 
Kuva: Mäkelä Esko.

KMS:n kesäkokous 2012. Kuva: Mäkelä Esko.

KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2012-2013

22.07.2012 Oulun kanakoirakerho
06.08.2012 Sakari Vikamaa, sakari.vikamaa@nsn.com, 040-5467073
 Vesa Kallinen, vesa.kallinen@mail.suomi.net, 040-7482209
 Vesi- ja jälkikokeet
 Maastot: Alakylän tien varren hiekkamontut
 Jtk: myönnetään, maksutta 

01.09.2009 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry 
 Pasi Nikula, pasi.nikula@rahky.net, 0400-857458
 Kv-Pointer-kepsihaukut 
 Jtk: myönnetään, maksutta 

07.12.2012 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry 
 Pasi Nikula, pasi.nikula@rahky.net, 0400-857458
 Hirvenhaukkukoe 
 Jtk: myönnetään, maksutta 

06.10.2012 Haukiputaan kennelkerho ry 
 Minna Vimpari, mivimpari@gmail.com
 Ajokoirien piirimestaruuskilpailu
 Jtk: myönnetään, maksutta 

10.11.2012 Haukiputaan kennelkerho ry 
 Minna Vimpari, mivimpari@gmail.com
 Mestaruuskoe (avoin kaikille)
 Jtk: myönnetään, maksutta 

Kyyhkypariskunta vahdissa pesäpuun vieressä. Kuva: Kiuttu Jarno.
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Puheenjohtaja
Matti Roivainen
p. 050 5354720
matti.roivainen(at)elisanet.fi

Sihteeri
Tapio Kivari
p. 040 5075999
tapio.kivari(at)inspecta.com

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana
p. 050 3055814
tapio.pikkuhookana(at)dnainternet.net

Tiedotusjaosto
jäsenrekisteri ja maanvuokrarekisteri
Jarno Kiuttu
p. 045 6783330
jarno(at)kellonmetsastysseura.fi

Riistanhoitojaosto
Reijo Arvola
p. 0400 758906
reijo.arvola(at)hotmail.fi

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo
p. 045 1102740
timo.korkeasalo(at)luovi.fi

Maanvuokrausjaosto
Kyösti Manninen
p. 0400 286111
kyosti.manninen(at)suomi24.fi

Hirvijaosto
Seppo Tikkala
p. 0400 864132
tikkala83(at)hotmail.com

Valvontajaosto
Mika Lehtinen
p. 040 7211092
mika.lehtinen(at)k-market.com

Ampumajaosto
Reijo Häkkinen
p. 040 5363556
osulku(at)luukku.com

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

J O H T O K U N T A

ILMA-ASE KEVÄTKISA:
Hirvi yleinen ilma-ase sarja:
1. Jouni Paso 92 p
2. Seppo Similä 89 p
3. Lauri Lotvonen 78 p

Yli 60 V
1. Pekka Aikio 79 p
2. Pertti Laajoki 73 p
3. Pekka Haapalainen 62 p
4. Seppo Kiuttu 23 p
5. Pertti Suomela 11 p

Luodikko yleinen ilma-ase sarja:
1. Seppo Similä 81 p
2. Lauri Lotvonen 77 p
3. Jouni Paso 76 p
4. Marko Ojala

Yli 60 V
1. Pekka Aikio 54 p
2. Pertti Laajoki 48 p
3. Pekka Haapalainen 36 p
4. Seppo Kiuttu 19 p
5. Pertti Suomela 8 p

ILMA-ASE YHDISTELMÄ, 
Kisa Luodikko Hirvi
Yleinen + ikämiehet yhdessä
1. Seppo Similä 170 p
2. Jouni Paso 168 p
3. Lauri Lotvonen 155 p
4. Pekka Aikio 133 p
5. Pertti Laajoki 112 p
6. Marko Ojala 111 p
7. Pekka Haapalainen 18 p
8. Pertti Suomela 17 p

LUODIKKO 
VAREPUTAALLA 7.7.2012
YLEINEN SARJA
1. Seppo Similä 70 p
2. Jouni Paso 47 p
3. Lauri Lotvonen 58 p 

YLI 60 V
1. Esko Mäkelä 70 p
2. Pertti Laajoki 47 p
3. Mauri Kuivas 37 p
4. Raimo Anttila 30 p
5. Pekka Haapalainen 22 p

HIRVI VAREPUTAALLA
 7.7.2012
YLEINEN SARJA
1. Seppo Similä 94 p
2. Lauri Lotvonen 85 p
3. Jouni Paso 81 p

YLI 60 V
1. Esko Mäkelä 89 p
2. Pekka Aikio 85 p
3. Pertti Laajoki 80 p
4. Maire Mäkelä 73 p
5. Mauri Kuivas 54 p
6. Pekka Haapalainen 48 p
7. Raimo Anttila 17 p

HIRVIHÖLKKÄKISA 
8.7.2012 
VAREPUTAALLA
YLEINEN SARJA
1. Jouni Paso 1002 p
2. Lauri Lotvonen 994 p
3. Seppo Similä 968 p
4. Maire Mäkelä 926 p
5. Timo Korkeasalo 874 p

YLI 60 V
1. Pertti Laajoki 1086 p, kiertopalkinto
2. Tapio Riipinen 916 p
3. Mauri Kuivas 856 p
4. Lasse Takkula 848 p
5. Pekka Aikio 738 p
6. Reijo Häkkinen 630 p

YLI 70 V
1. Pekka Haapalainen 980 p
2. Markku Kourunen 962 p
3. Esko Mäkelä 922 p
4. Raimo Anttila 886 p
5. Martti Honkanen 600 p

PUDOTUSAMMUNTAAN otti osaa 16 ampujaa.
Voiton vei ylivoimaisesti Maire Mäkelä.

SITKEÄMIES pokaalin sai Martti Honkanen.

T U L O K S I A



PUHEENJOHTAJAN SANA

Kesäkokous pidettiin 12.7.2012. Siitä muutamia keskeisiä asioita. Metsästysasioista 
kaudelle 2012-2013 on oma liitteensä tässä lehdessä. Siinä on kaikki yksityiskohdat. 
Kannattaa huomata, että sepelkyyhkyn metsästys alkaa vasta 20.8.2012 eli samaan 
aikaan vesilintujen metsästyksen kanssa. Metsäkanalintujen kohdalla on hivenen 
nostettu saaliskiintiötä edelliseen vuoteen verrattuna. Maanomistajat ja 
riistanhoitoharjoittelijat voivat lunastaa nyt vieraslupia enemmän kuin ennen.

Hirvenmetsästys tapahtuu jälleen yhteisluvan puitteissa yhdessä Haukiputaan 
metsästysyhdistyksen ja Jokivarren metsästysseuran kanssa. Riistakeskus hyväksyi 
luvat anomuksen mukaisesti kaatolupien määrän osalta, mutta muutti luvan sisältöä. 
Myönnettyjä kaatolupia on 37, joista 25 aikuista ja 24 vasaa. Näin ollen vasaprosentti 
on miltei 50. Tämä tarkoittaa selvää viestiä metsästyksen painottumisen osalta. 
Hirvikanta on tällä hetkellä huono. Ehkä viisainta olisi pitäytyä vain peijais- ja 
seurahirven pyyntiin. Tästä päätetään sitten syksyllä hirvijaoston valmistelun pohjalta. 
Päätöksen kaatolupien käytöstä tekee johtokunta.

Ruutiaseella tapahtuva ampuminen on nyt lopullisesti historiaa Kalimen 
ampumaradalla. Radalle myönnetty ympäristölupa on ollut Haukiputaan 
riistanhoitoyhdistykselle myönnetty, ei siis Kellon metsästysseuralle. 
Riistanhoitoyhdistyksen hallitus on 12.6.2012 päättänyt peruuttaa ympäristöluvan. 
Päätös on toimitettu Oulun ympäristövirastoon. ELY-keskuksen kanssa on käyty 
keskusteluja Kalimen radan osalta. ELY-keskus on edellyttänyt ampumaradan 
pilaantuneisuusselvityksen tekemistä. Selvityksen tekee Pöyry Oy ja kustannukset 
selvityksestä ovat 4108,20 euroa. Tutkimukset suoritetaan elokuussa ja selvitystyö 
valmistunee syys-lokakuun taitteessa. Selvityksen jälkeen on edessä neuvottelut ELY-
keskuksen kanssa. Pahimmassa tapauksessa edessä on pilaantuneiden maamassojen 
kuljetusoperaatio. Kustannuksista vastaa lain mukaan aina pilaaja ja siinäpä sitten 
onkin jo varsin mielenkiintoinen kysymys. Todettakoon vielä, että 
ampumaratatoimintaa Kalimen radalla on ylläpitänyt Haukiputaan riistanhoitoyhdistys. 
Rata-alue tällä hetkellä on kuitenkin Kellon metsästysseuran omistama. Alueen 
mahdollisesta jatkokäytöstä tulee tehdä suunnitelmia, mutta vasta sitten kun selkiytyy 
kuviot ELY-keskuksen kanssa.

Kaikki ampumatoiminta tapahtuu Vareputaan ampumaradalla, joka on Haukiputaan 
metsästysyhdistyksen omistama ja ylläpitämä. 

Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää kesää!

Matti Roivainen
puheenjohtaja


