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2 HAUKIPUTAAN RIISTANHOITOYHDISTYS 

T O I M I N T A K E R T O M U S  2 0 1 2

HALLINTO
Hallitus (suluissa henkilökohtainen 
varajäsen) 
Puheenjohtaja: Jukka Vänttilä (Hau-
kipudas) 2012-2015 (Aimo Kärkkäi-
nen)
Varapuheenjohtaja: Matti Roivai-
nen (Haukipudas) 2012-2013 
Jäsenet: Osmo Sipola (Oulu) (On-
ni Jämsä) 2012-2014, Matti Roivai-
nen (Reijo Arvola) 2012-2015, Sep-
po Tikkala (Jouni Savilaakso) 2012-
2015, Mika Lehtinen (Esko Mäkelä) 
2012-2013, Joni Jääskeläinen (Ta-
pio Jarkko) 2012-2014, Tuomo Kur-
kela (Pekka Kauppila) 2012-2013, 
Martti Järvinen (Oulu) (Reijo Siipo-
la) 2012-2015
Maanomistajajärjestöjä edustava 
jäsen:  Hannu Örn 2012-2015 (Ari 
Kärkkäinen)
Metsähallituksen määräämä jäsen 
(ML 8 §:n alueella)
Toiminnanohjaaja: Tomi Jokivirta
Rahastonhoitaja: Tomi Jokivirta
Toiminnantarkastajat: Jaakko Mylly-
lä (Arto Hakala)

Hallituksella oli 6 kokousta, riistan-
hoitoyhdistyksellä 1 kokous.

Riistanhoitoyhdistyksen edustajana 
aluekokouksessa oli 
Jukka Vänttilä (Matti Roivainen)

Suomen riistakeskuksen alueen 
toimeenpanemissa neuvotteluti-
laisuuksissa riistanhoitoyhdistystä 
edustivat: Jukka Vänttilä (Matti Roi-
vainen)

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän 
riistatalouden edistämisestä toimin-
ta-alueellaan, huolehtii metsästä-
jien vapaaehtoistoiminnan edistä-
misestä ja organisoinnista sekä hoi-
taa sille säädetyt julkiset hallinto-
tehtävät.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN 
JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT

Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Metsästäjätutkintoon valmentavaa 
koulutusta (12 tuntia) järjestettiin 

4 kertaa Kellon Koulukeskuksessa. 
Tutkintoja järjestettiin 9 kertaa. 
2. Ampumakoe
Ampumakoetilaisuudet pidettiin 
Haukiputaan metsästysyhdistyksen 
ampumaradalla Vareputaalla. Am-
pumakokeiden järjestäminen os-
tettiin palveluna HMY:ltä. Ampu-
makokeet aloitettiin jo tammikuus-
sa, jolloin valtionmaille hirvenmet-
sästykseen aikovat saivat suorittaa 
ampumakokeen. Ampumakoetilai-
suuksia oli yhteensä 28 kertaa.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoi-
tettuihin maastotarkastuksiin osal-
listuminen
Alueella havaittiin 1 riistavahinko. 
Yhdistyksellä on 3 riistavahinkotar-
kastajaa.
4. Metsästyksen valvonta
Valvonta suoritettiin yhteistyössä 
poliisin ja merivartiolaitoksen kans-
sa. Vesi- ja maalinnustuksen aloituk-
sessa valvontaa tehostettiin. Panos-
tettiin merialueen valvontaan. Han-
kittiin välineistöä valvonnan edistä-
miseksi.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN 
MUUT TEHTÄVÄT

Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistä-
minen
Annettiin lausunnot ja kommentit 
hoitosuunnitelmiin niiden valmis-
teluvaiheessa (hirvi, metsäkanalin-
nut, metsähanhi). Verotussuunnit-
telua tehtiin seurojen yhteistyöllä. 
Riistatietoa hankittiin laskennoilla.
2. Kestävän, turvallisen ja eettises-
ti hyväksyttävän metsästyksen edis-
täminen (annetut lausunnot, suosi-
tukset, ohjeet)
- Alueen hirviluvat haettiin yhteis-
luvalla, kaatomäärää pienennettiin 
huomattavasti
- Neuvoteltiin alueen seurojen kans-
sa yhteispalaverissa kestävän vero-
tuksen mukaiset kiintiöt pienriistal-
le sekä kauriille
- Suositeltiin koppelon, riekon, fa-
saanin ja peltopyyn rauhoittamista
- Hirvenmetsästyksen johtajille pi-
dettiin tiedotustilaisuus
- Suositeltiin ettei luotiasetta käyte-

tä merialueella
- Alueen länsiosissa metsästystä ra-
joitettiin tihentyvän asutuksen vuok-
si
3. Riistanhoidon, riistaeläinkanto-
jen kestävyyden ja elinvoimaisuu-
den sekä riistan elinympäristöjen 
hoidon ja riistaeläinten aiheuttami-
en vahinkojen ehkäisemisen edistä-
minen
• elinympäristöjen hoito; jatkettiin 
Halosenlahden perkuutöitä, perus-
tettiin riistanhoitokilpailu RHY:n 
aluetta koskien, tehtiin monipuolis-
ta riistan ruokintaa ja rakennettiin 
ruokinta-automaatteja
• hirvieläinkantojen seuranta; suo-
ritettiin hirvien maasto- ja lentolas-
kenta, toimitettiin Aluekeskukselle 
hirven pyynnin välitarkastelu, vä-
hennettiin kaatomäärää voimak-
kaasti, kauriskannan osalta seura-
taan erityisesti ilveskannan kehitystä
• pienriistalaskennat (riistakolmi-
ot, vesilintujen pistelaskennat jne.); 
suoritettiin riistakolmio- ja vesilintu-
jen pistelaskennat; seurataan jänis-
kannan tilaa
• suurpetokantojen seuranta (rhy:n 
petoyhdysmiehet); nimettiin Tassu-
yhdyshenkilöt, suurpetohvainnot 
tehtiin petoyhdysmiehille, kirjattiin 
havainnot Tassu-järjestelmään, han-
kittiin materiaalia seurantaa ja ha-
vainnointia varten
• muuta riistakantojen seurannas-
ta; pienpetokantojen tilaa seurattiin 
mm. pienpetopyynnin tuloksen seu-
rannalla, hankittiin loukkuja, seura-
taan erityisesti kasvavaa norppa- ja 
hyljekantaa
• vahinkojen estotoimenpiteet; riis-
tan ruokinnalla pyrittiin estämään 
tuhoja tuhoherkillä alueilla
4. Metsästykseen, riistatalouteen 
ja riistaeläimiin liittyvien asiantun-
tija-, koulutus- ja neuvontapalvelui-
den tuottaminen sekä näihin liitty-
vä tiedotus ja viestintä
• metsästäjätutkintoon valmentavat 
kurssit; kursseja järjestettiin 4 kertaa
• koulutustilaisuudet, kurssit; jär-
jestettiin pienpetokoulutuspäivä, 
järjestettiin tiedotustilaisuus hirven-
metsästyksen johtajille, suunnitel-
tiin hylkeenpyyntikoulutusta

• nuorisotyö; osallistuttiin yläkou-
lun Kalastus- ja metsästyskurssin 
järjestämiseen, hankittiin nuoriso-
työhön koulutusmateriaalia.
• tiedotteet; osallistuttiin Haukipu-
taalainen metsästäjä-lehden toimi-
tukseen, ilmoitettiin Riistawebissä 
RHY.n järjestämät tapahtumat
• annetut haastattelut

5. Muiden sille säädettyjen tai maa- 
ja metsätalousministeriön tai Suo-
men riistakeskuksen määräämien 
tehtävien suorittaminen

SUURRIISTAVIRKA-APU,  SRVA
(SRVA-yhteyshenkilöt, yhteistyö po-
liisin kanssa, yhteistyö metsästys-
seurojen kanssa)
- Jokaiseen seuraan (3) on nimetty 
yhdyshenkilöt, yhteensä toiminnas-
sa 28 henkilöä
- Kehitettiin Vareputaan SRVA-rataa

AMPUMARATA
- RHY:llä ei ole omaa ampumara-
taa. Ampumatoiminta keskityy Va-
reputaan ampumaradalle. Toimin-
taa pyritään kehittämään RHY:n ja 
alueen seurojen välillä.
- RHY:n entisen radan (Kalimen ra-
ta) ympäristölupa peruttiin

SIDOSRYHMÄTOIMINTA

• yhteistyö sidosryhmätahojen kans-
sa; valvontaa suunniteltu ja suoritet-
tu poliisin ja merivartion kanssa yh-
teisyössä, osallistuttiin yläkoulun 
Kalastus- ja metsästyskurssin järjes-
tämiseen
• osallistuminen toimikuntiin

MUU TOIMINTA

• rhy:n omat kilpailut (ampumakil-
pailut, pienpetokilpailut jne.); jär-
jestettiin toistaiseksi viimeiset hir-
venhiihdot, perinteistä pienpeto-
pyyntiä (arvotaan palkintoja) jatket-
tiin, aloitettiin riistanhoitokilpailu
• muu; osallistuttiin Haukiputaa-
lainen metsästäjä-lehden toimituk-
seen, julistettiin riistalle joulurauha 
yhteistilaisuudessa

I L M O I T U K S I A

Ampumakokeet 2013
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeenpanee ampumakokeita:

Vko pvm  klo  pvm  klo
 Lauantaisin    
2 12.1. 9:00   
3 19.1. 9:00   
4 26.1. 9:00   
     
 Maanantaisin  Torstaisin 
19 6.5. 17:00   
20 13.5. 17:00  16.5. 17:00
21 20.5. 17:00   
22 27.5. 17:00  30.5. 17:00
23 3.6. 17:00   
     

31 29.7. 17:00   
32 5.8. 17:00  8.8. 17:00
33 12.8. 17:00  15.8. 17:00
34 19.8. 17:00  22.8. 17:00
35 26.8. 17:00  29.8. 17:00
35 1.9. su 14:00   
36 2.9. 17:00  5.9. 17:00
37 9.9. 17:00  12.9. 17:00
38 16.9. 17:00  19.9. 17:00
39 23.9. 17:00  26.9. 17:00
     
Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!
Tiedustelut 040 595 7947
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TOIMINTA-AJATUS:

Riistanhoitoyhdistys on riistanhoito-
maksusta ja pyyntilupamaksusta an-
netussa laissa tarkoitetun riistanhoi-
tomaksun maksaneiden metsästäji-
en omatoimisuuteen perustuva itse-
näinen toimija, jolla on oma maan-
tieteellinen toiminta-alue. Suomen 
riistakeskus ohjaa ja valvoo riistan-
hoitoyhdistysten toimintaa.

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän 
riistatalouden edistämisestä toimin-
ta-alueellaan, huolehtii metsästä-
jien vapaaehtoistoiminnan edistä-
misestä ja organisoinnista sekä hoi-
taa sille säädetyt julkiset hallinto-
tehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hal-
lintotehtävät ja muut tehtävät mää-
ritellään riiistahallintolain 14 §:ssä.

A. TOIMINNAN LÄHI-
VUOSIEN SUUNTAVIIVAT 
JA PAINOPISTEALUEET 

Riistakeskuksen uudistumisen jäl-
keen tavoitteena on vakauttaa ja sel-
kiinnyyttää uudistuneet toiminnot.

Nykyisten toimintojen turvaami-
nen ja säästöjen kartuttaminen tu-
leville vuosille. Koulutusta ja valis-
tustoimintaa jatketaan nuorison ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Riis-
takantojen elinolosuhteiden pa-
rantaminen vesilintujen, metsäka-
nalintujen, jänisten ja metsäkaurii-
den osalta. Panostetaan pienpeto-
pyyntiin. Kartoitetaan peltopyyn is-
tutusmahdollisuuksia. Jatketaan ny-
kyisten riistanhoitokohteiden hoi-
toa ja selvitetään mahdollisia uu-
sia riistanhoitokohta. Seurataan Va-
reputaan haulikkoradan kehitystä.

B. KULUVAN VUODEN
TOIMINTASUUNNITELMA

1. HALLINTO
Hallitus kokoontuu ainakin 3 ker-
taa ja tarvittaessa useammin asioi-
den vaatiessa. 

2. EDUSTUS
Riistakeskuksen järjestämiin tilai-
suuksiin osallistuu puheenjohtaja 
(varalla varapuheenjohtaja) ja toi-
minnanohjaaja sekä tilaisuuden ai-
heen mukaan erikseen nimettävät 
henkilöt (esim. valvonta, SRVA jne).

3. TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjaaja toimii RHY:n sih-
teerinä ja rahastonhoitajana. Toi-
minnanohjaaja järjestää RHY:n la-
kisääteiset tehtävät ja niistä tiedot-
tamisen.

4. TOIMISTO
Toimisto sijaitsee toiminnanohjaa-
jan osoitteessa. Toimistotarvikkeet 
ovat ajanmukaiset. 

5. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkinnot järjestetään 
paikallisten koulujentiloissa. Vuo-
den aikana järjestetään ainakin 8 
tutkinotilaisuutta. Tutkinnon vas-
taanottajina toimivat RHY:n halli-
tuksen valitsemat ja Riistakeskuk-
sen hyväksymät henkilöt (11hlö).

6. METSÄSTÄJÄKURSSIT
Metsästäjäkurssit järjestetään pai-
kallisten koulujen tiloissa. Vuoden 
aikana järjestetään ainakin 4 koulu-
tustilaisuutta. Kouluttajina toimivat 
metsästäjätutkinnon vastaanottajat.

7. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidettään 
Haukiputaan metsästysyhdistyksen 
ampumaradalla Vareputaalla. Am-
pumakokeiden järjestäminen os-
tetaan palveluna HMY:ltä. Ampu-
makokeet aloitetaan jo tammikuus-
sa, jolloin valtionmaille hirven-
metsästykseen aikovat saavat suo-
rittaa ampumakokeen. Ampuma-

koetilaisuuksia järjestetään 28 ker-
taa. Kokeen vastaanottajina toimi-
vat RHY:n hallituksen valitsemat ja 
Riistakeskuksen hyväksymät henki-
löt (45hlö).

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvontaa suoritetaan läpi vuoden. 
Tehdään yhteistyötä alueen met-
sästysseurojen, poliisin ja meri-
vartioston kanssa. Valvojina toimi-
vat RHY:n hallituksen valitsemat ja 
Riistakeskuksen hyväksymät henki-
löt (24hlö).

9. KOULUTUS, NEUVONTA 
Osallistutaan Riistakeskuksen jär-
jestämiin tilaisuuksiin. Järjestetään 
koulutustilaisuuksia tarpeen mu-
kaan. Pidetään hylkeenpyyntikou-
lutus. Järjestetään koulutusta hirven-
metsästäjille ennen jahdin alkua. 
Osallistutaan yläkoulun Kalastus- 
ja metsästyskurssin toteutukseen.  

10. RIISTANHOIDON EDISTÄMI-
NEN 
Jatketaan Halosenlahden kunnos-
töitä. Pohditaan uusien kohteiden 
perustamista. 

Panostetaan pienpetopyyntiin. 

Järjestetään hylkeenpyyntikoulu-
tusta. 

Kehitetään riistanhoitokilpailua. 
Edellisen vuoden palkitut esitykset 
käsittävät mm. peltopyiden istutta-
mista. 

Jatketaan lintujen-, kauriin- ja jänik-
sen ruokintaa. 

Käytetään karkoteaineita hirvituho-
jen ehkäisemiseksi.

11. RIISTAKANTOJEN HOITO 
Riistalaskennat (riistakolmiot, pel-
tokolmiot, vesilintujen pistelasken-
ta) suoritetaan yhteistyössä metsäs-

tysseurojen kanssa. Hirvien maas-
tolaskenta tehdään entiseen tapaan 
talvehtivan kannan määrittämiseksi. 
Kuluvana vuonna ei suoriteta lento-
laskentaa. 

Suurpedoista tehdään ilmoitus 
tuoreeltaan petoyhdysmiehelle 
(12hlö). Tulokset kirjataan Tassu-
järjestelmään.

Neuvotellaan yhteneväiset metsäs-
tysajat ja kiintiöt pienriistan metsäs-
tykseen. Rauhoitetaan osin tai koko-
naan osa riistalajeista.

Vesialueilla tulee välttää luotiaseen 
käyttöä.

Perustetaan ryhmä laatimaan kau-
riskannan hoitosuunnitelma alu-
eelle.

12. SRVA-TOIMINTA
Pidetään yllä RHY:n SRVA-organi-
saatiota (28hlö). Osallistutaan toi-
minnan kehittämiseen. 

13. HIRVIRATA JA MUUT AMPU-
MARADAT
RHY:llä ei ole ampumarataa. Teh-
dään yhteistyötä HMY:n kanssa Va-
reputaan ampumaradalla (hirvira-
ta, SRVA-rata). Seurataan haulikko-
radan kehitystä. HMY järjestää har-
joitusammuntoja.

14. TIEDOTUS- JA SUHDE-
TOIMINTA
Tiedotetaan toiminnasta Riistawe-
bissä, Metsästäjälehdessä ja Hauki-
putaalainen metsästäjälehdessä. Pi-
detään tiiviisti yhteyttä paikallisiin 
seuroihin. Osallistutaan seurojen 
talvi- ja kesäkokouksiin.

15. MUU TOIMINTA 
Julistetaan joulurauha riistalle (jou-
luaatoksi ja joulupäiväksi) vuoro-
vuosin seurojen kanssa.

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@pwr.fi 

 Kurkela Tuomo Suokkosentie 172, 90830 Haukipudas
  08-5471838, 0400-890446
  tuomo.kurkela@mail.suomi.net
  
 Lehtinen Mika Korvalantie 38, 90820 Kello
  040-7211092
  mika.lehtinen@k-supermarket.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 Nikintie 3 A 7, 90820 Kello
  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
  p. 040-5590892
  jukka.vanttila@gmail.com
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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 varapuheenjohtaja 
Matti Roivainen avasi kokouk-
sen klo 19:00. Palkittiin pien-
petopyytäjiä. Keijo Kapiainen 
käytti Riistakeskuksen Oulun 
alueen puheenvuoron.    

2. Todetaan kokouksen lailli-
suus
Todettiin kokous laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi.

3. Vahvistetaan ääniluettelo
Edustajamäärä 30, äänimäärä 
31.

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

5. Valitaan kokouksen sihteeri 
ja tarvittaessa toinen sihteeri 
varsinaisen sihteerin esteelli-
syyden varalle
Valittiin sihteeriksi Tapio 
Pikkuhookana.

6. Valitaan kaksi pöytäkirjan 
tarkistajaa
Valittiin pöytäkirjantarkas-
tajiksi Hannu Örn ja Kauko 
Mustaniemi. 

7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin ääntenlaskijoik-
si Hannu Örn ja Kauko 
Mustaniemi.

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

9. Esitetään riistanhoitoyhdis-
tyksen toimintakatsaus sekä 
esitetään ja hyväksytään toi-
mintakertomus
Kuultiin toimintakatsaus ja 
toimintakertomus puheenjoh-
tajan esittämänä. Hyväksyttiin 
toimintakatsaus ja -kertomus. 

10. Esitellään riistanhoitoyh-
distyksen tilinpäätös sekä toi-
minnantarkastajan/tilintarkas-
tajien lausunto 
Kuultiin riistanhoitoyhdistyk-
sen tilinpäätös toiminnanoh-

jaajan esittämänä sekä tilintar-
kastajien lausunto puheenjoh-
tajan esittämänä.

11. Vahvistetaan tilinpäätös
Vahvistettiin tilinpäätös.

12. Päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle, 
toiminnanohjaajalle ja muil-
le tilivelvollisille sekä muista 
toimenpiteistä, joihin toi-
mintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan taikka 
tilintarkastajien lausunto ehkä 
antavat aihetta
Myönnettiin vastuuvapaus hal-
litukselle, toiminnanohjaajalle 
ja muille tilivelvollisille.

13. Vahvistetaan kuluvan toi-
mintavuoden talousarvio ja 
toimintasuunnitelma
Kuultiin kuluvan vuoden ta-
lousarvio toiminnanohjaajan 
esittämänä ja toimintasuun-
nitelma puheenjohtajan esit-
tämänä. Vahvistettiin kuluvan 
vuoden talousarvio ja toimin-
tasuunnitelma.

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

15. Päätetään hallituksen jä-
senten määrä (RHL 17 §); 
Päätettiin hallituksen jäsen-
määräksi kahdeksan (8), lisäk-
si hallitukseen kuuluu yksi (1) 
maanomistajajärjestön edusta-
ja.

16. Todetaan hallituksen pu-
heenjohtaja, hänen toimikau-
tensa sekä hänen henkilökoh-
tainen varajäsenensä
Puheenjohtaja Jukka Vänttilä 
(varalla Aimo Kärkkäinen), toi-
mikausi 2012-2015.

17. Todetaan hallituksen ko-
koonpano: jäsenten toimikau-
det ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä
Jäsenet: Osmo Sipola (Oulu) 
(Onni Jämsä) 2012-2014
Matti Roivainen (Reijo Arvola) 
2012-2015
Seppo Tikkala (Jouni 
Savilaakso) 2012-2015
Mika Lehtinen (Esko Mäkelä) 
2012-2013
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko) 
2012-2014
Tuomo Kurkela (Pekka 
Kauppila) 2012-2013

Martti Järvinen (Oulu) (Reijo 
Siipola) 2012-2015
Maanomistajajärjestöjä edus-
tava jäsen: Hannu Örn (Ari 
Kärkkäinen) 2012-2015

18. Valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet
Valittiin erovuoroisten Mika 
lehtinen tilalle uudestaan Mika 
Lehtinen (Esko Mäkelä) 2013-
2016 ja Tuomo Kurkelan tilal-
le uudestaan Tuomo Kurkela 
(Pekka Kauppila) 2013-2016.

19. Valitaan toiminnantarkas-
taja ja todetaan tarvittaessa 
maa- ja metsätalousministeri-
ön tai Suomen riistakeskuksen 
määräämä tilintarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi 
Jaakko Myllylä ja varalle Arto 
Hakala.

20. Valitaan riistanhoitoyh-
distyksen edustaja ja hänen 
varaedustajansa riistanhoi-
toyhdistysten aluekokoukseen 
sekä tarvittaessa ehdokkaat 
alueellisen riistaneuvoston (1) 
ja valtakunnallisen riistaneu-
voston (1) jäseniksi ja heidän 
varajäsenikseen;
Valittiin yhdistyksen puheen-
johtaja sekä varapuheenjohtaja 
edustamaan aluekokouksessa.  

21. Käsitellään ja tarvittaessa 
päätetään riistanhoitoyhdis-
tyksen hallituksen sekä riis-
tanhoitoyhdistyksen jäsenten 
tekemät ja kokouksen esityslis-
talle otetut asiat;
Esityksiä ei ollut.

22. Käsitellään ja tarvittaessa 
päätetään kokouksen esityslis-
talle otetut muut riistanhoito-
yhdistyksen toimivaltaan kuu-
luvat periaatteelliset ja laaja-
kantoiset asiat
Suomen riistakeskukselle teh-
tävä esitys riistanhoitoyhdis-
tyksen toiminta-alueesta riis-
tahallintolain 11, 12 ja 38§ 
pohjalta (ja mahdollisesta ni-
menmuutoksesta)
Haukiputaan riistanhoitoyh-
distys jatkaa entisellä toimialu-
eellaan.  Alue: Haukiputaan ja 
Jokikylän kylät.

Esitys riistanhoitoyhdistysten 
yhdistymisestä, toiminta-alu-
een ja perustettavan riistan-
hoitoyhdistyksen nimestä
Ei tarvetta käsitellä.

23. Tarvittaessa päätetään 
aluekokoukselle tai Suomen 
riistakeskuksen alueelliselle 
riistaneuvostolle esitettävistä 
asioista;
RHY:lle tehtävät aloitteet: 
HMY:llä 3 aloitetta:
1. Esitetään että kauriin metsäs-
tys kiellettäisiin tammikuussa: 
Hallitus painotti seurojen omi-
en säätelytoimien merkitystä ja 
siksi aloite on hallituksen mie-
lestä tarpeeton.
- Kokous päätti ettei aloite ete-
ne
2. Maalinnun metsästyksen 
aloitusta siirrettäisiin viikolla 
myöhemmäksi ja viikko siir-
rettäisiin tammikuulle: Hallitus 
toteaa, että kyseinen aloite on 
tarpeeton, sillä vastaavanlainen 
aloite on tehty. Jo tehty vastaa-
va aloite esittää metsäkanalin-
tujen pyyntiajaksi syyskuun 
10. päivä – tammikuun loppu. 
Ministeriö voisi asetuksella 
mm. laskentatuloksiin perustu-
en rajoittaa pyyntiaikaa, mut-
ta se mahdollistaisi pyynnin 
myös tammikuussa. Aloite on 
huomioitu metsäkanalintujen 
hoitosuunnitelmassa. Lisäksi 
valtakunnallinen riistaneuvosto 
lähettää ko. asiasta kannanot-
tonsa ministeriölle lähipäivinä.
- Kokous päätti, että aloite on 
tarpeeton
3. Metsästyslainmuutosesitys: 
tarkempi esitys toimitetaan 
RHY:lle myöhemmin.
- Esitystä ei ole toimitettu, asiaa 
ei käsitellä

24. Käsitellään muut asiat, 
joista ei voida tehdä päätöstä.
Keskusteltiin koppelon rauhoit-
tamisen lopettamisesta. RHY:n 
hallitus kartoittaa asiaa.
Keskusteltiin metsäkanalintu-
jen kiintiöistä ja siitä, mikä on 
sopiva ajankohta kiintiöiden ja 
rauhoittamisen päättämiseen. 
Veteraanihirvi: veteraanihir-
veä ei ole edellisen syksynä 
kaadettu. Päätettiin tukea vete-
raaneja rahallisesti. RHY:n hal-
litus koordinoi asiaa.

25. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouk-
sen klo 20:55.
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VARSINAINEN TOIMINTA

Tulot yhteensä ed. vuoden toteunut
Valtionosuus (avustus) 11 100 9800
Metsästäjätutkinto 3000 3300
Metsästäjäkurssit 2400 2800
Ampumakoe 12400 13420
Hirvirata 
Muut tulot 200 1315
Tulot yhteensä 29100 30635

Menot

Hallinto 1500 2786,12
Edustus 200 
Toiminnanohjaus 7500 7660,17
Toimisto 1000 1062,75
Metsästäjätutkinto 200 1048,53
Metsästäjäkurssit 200 460,51
Ampumakoe 8060 8836,82
Metsästyksen valvonta 1000 996,05
Koulutus 1000 1137,60
Riistanhoito 4000 5352,72
Hirvirata 1000 
Muut menot 2000 1204,18
Menot yhteensä 27660 30545,45
Tuotto-/kulujäämä +1440,00 +89,55

VARAINHANKINTA

Tulot
Muut ampumaradat 
Ampuma- ja kilpailutoiminta 
SRVA-toiminta 
Muut tulot 
Tulot yhteensä 5,00 8,86

Menot
Muut ampumaradat 
Ampuma- ja kilpailutoiminta 
SRVA-toiminta 
Muut menot 
Menot yhteensä 
Tuotto-/kulujäämä 

Tilikauden yli-/alijäämä +1445,00 +98,41

T A L O U S S U U N N I T E L M A  2 0 1 3

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Kellon koulukeskus 3-4.8.2013 klo 10:00.
Tutkinto ti 6.8 ja ti 13.8 klo 18:00.

Kellon koulukeskus 14-15.9.2013 klo 10:00.
Tutkinto ti 17.9 ja ti 24.9 klo 18:00

Riistanhoitokilpailu

RHY järjestää jäsenilleen riistanhoitokilpailun koskien RHY:n 
aluetta. Kilpailuun voi osallistua vapaamuotoisella kuvauksel-
la, suunnitelmalla tai jo olemassa olevalla riistanhoidollisella 
toimenpiteellä. Palkintona on 500-1000€ rahaa hankkeen tu-
kemista varten. Palkintosumma muotoutuu lopullisesti hank-
keen suuruuden ja toteutustavan mukaan. Palkinto voidaan ja-
kaa myös useamman osallistujan kesken. Kilpailutyöt on pa-
lautettava sähköpostilla tai kirjeitse toiminnanohjaajalle vuo-
den loppuun mennessä. RHY:n hallitus valitsee voittajan/voit-
tajat kokouksessaan.

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY

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

Suomen kesä on kauneimmillaan, nautitaan tästä nyt hyvillä 
mielin jokainen luonnossa liikkuja.
Me metsästäjät seuraamme luonnossa tapahtuvaa kulkua hy-
vin tarkkaavaisina. On sanomattakin selvää, että luonnossa liik-
kujia on runsaasti, ihmiset viettävät vapaa aikaa marjastaen ja 
muuten retkeillen se on vain hyvä asia.
Syksyllä jahtikauden alettua meidän metsästäjien tulee ikään 
kuin vuoro ryhtyä liikkumaan luonnossa virkistävän vapaa-
ajan harrastuksen parissa. Harrastuksemme on se, josta saam-
me mielen hyvinvointia ja jaksamme paremmin pakertaa joka 
päiväIsissä työrutiineissamme. 

Tässä lehdessä on HMY:n kesäkokouksen pöytäkirja johon ke-
hotan kaikkia metsälle aikovia tarkoin tutustumaan. Metsäl-
le aikovan on huolehdittava ampumataidon ylläpitämisestä. 
HMY:n harjoitusammunnat pyörivät entiseen malliin ja jos il-
menee tarvetta järjestetään harjoitusammuntoja lisää kysynnän 
mukaan. Yhdistyksen hirviporukoissa on ollut oikean suuntais-
ta kehitystä ampumataidon ylläpitämiseksi mm. porukan omat 
harjoitusammunnat, tätä toimintaa me tuemme yhdistyksessä 
kaikin tavoin. Selvyyden vuoksi totean, että niin sanottu seu-
ran merkki väli vuosina ammuttuna on mahdollista suorittaa 
vain yhdistyksen järjestämissä harjoitusammunnoissa. Se ei ole 
mahdollista suorittaa valtionmerkin ammunnoissa.

Hirviluvat saatiin anomuksen mukaisena, 3 aikaista ja 2 vasaa. 

Hyvää ja antoisaa kesän jatkoa luonnon parissa. 
Turvallista metsästyskautta.

Martti Järvinen

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  Jukka Tapanainen 044 345 6770
  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  
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K E S Ä K O K O U S

HMY:n kesäkokouksen pöytäkirja ti 
9.7.2013 klo 18:00, Varepirtti.

15 läsnäolijaa. 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Martti Järvinen avasi 
kokouksen klo 18:00.

2. Kokouksen laillisuuden ja pää-
tösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailiseksi ja pää-
tösvaltaiseksi. 

3. Valitaan kokouksen puheenjoh-
taja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Martti Jär-
vinen 
Sihteeriksi valittiin Jukka Tapanai-
nen.

4. Asialistan hyväksyminen työjär-
jestykseksi
Hyväksyttiin asialista työjärjestyk-
seksi. 

5. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja 
ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pek-
ka ja Veikko Kauppila.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Ja 
Veikko Kauppila. 

6. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien 
kaikkea riistaa turvallisuuden vuok-
si tieltä, tielle ja tien yli ampuminen 
on kielletty. Kielto koskisi myös 
Martinniemen vanhaa ratapenkkaa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

7. Vesilinnun metsästys ja rauhoi-
tusalueet 
Johtokunta esittää, että vesilinnun 
metsästysaika on asetuksen mu-
kainen, mutta rauhoitettuja alueita 
ovat seuraavat alueet:
Merenranta Kellonrajasta jätevesi-
puhdistamon laskuputkeen rauhoi-
tetaan, samoin koko eteläinen joki-
alue tie nro 847 sillasta Rivinokan 
kärkeen, Pappilanlahti mukaan lu-
kien sekä Kiiminkijoen pohjoispuo-
lella tie nro 847 sillasta Laitakarin 
pohjoiskärjen aallonmurtajan maan 
puoleiseen päähän, Vahtolanlahti 
mukaan lukien. Samoin rauhoite-
taan Martinlahti (Tukkilahti), linjalta 
vanha tehtaanpiippu Villenniemen 
kärki ja Halosenlahden perukka 
Paloniemen nokasta Ukkolettoon 
(alue merkitty tapeilla ja nauhalla). 
Turvallisuuden vuoksi kiellettäisiin 
luotiaseen käyttö seuran rautatien 
länsipuolella olevilla vesialueilla 
vesilinnun metsästyksessä, sekä 
moottorin käyttö veneessä haavoit-
tuneen vesilinnun etsinnässä. 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

8. Fasaanin ja peltopyyn metsästys
Johtokunta esittää, että fasaanin ja 
peltopyyn metsästys kielletään yh-
distyksen alueella.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitus-
alueet 
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen 
mukaisena 10.8. Johtokunta esittää, 
että metsästykseltä rauhoitetaan 

Kiiminkijoen pohjoispuolella Hau-
kiputaantie 847, Martinniementie 
8460, Putaankyläntie 18741 sekä 
Haukiputaantien 847 länsipuoliset 
alueet aina Iin rajaan saakka. Lisäk-
si rauhoitetaan Rivinokan ja jäteve-
sipuhdistamon laskuputken välinen 
merenranta-alue. Rauhoitus olisi 
voimassa 20. päivään elokuuta klo 
12.00 saakka.
Koko pyyntikaudeksi johtokunta 
esittää rauhoitettavaksi Kellonrajan 
ja jätevesipuhdistamon laskuputken 
välinen merenranta-alueen. Johto-
kunta esittää, että viljanviljelyssä 
olevien peltojen käyttö metsästyk-
seen ei olisi luvallista ennen puintia 
ilman maanomistajan lupaa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

10. Pienriistan rauhoitusalueet 
Johtokunta esittää, että pienriistan 
metsästykseltä rauhoitetaan Inkon-
nokantien ja Rivinnokan välinen 
alue kokonaan sekä Kiimingintien 
8460, Haukiputaantien 847 ja Mar-
tinniemen ratapenkan välinen alue. 
Samoin johtokunta esittää rauhoi-
tettavaksi Suokkosentien, rautatien, 
Haukiväylän 848 ja Haapatien vä-
lisen alueen.
Huom! ei ole vuokrattu pienriistal-
le. Halosenniemessä Rn:o 37:21, 
Kellonlammen maat ja Jokipiin Rn:o 
136 ns. Vanhatalon sarkan, Mar-
timossa ns. Häyrysen sarkan Rn:o 
18:44, Vareputaalla ns. Heikkisen 
sarat Rn:o 18:24 ja 82:1, Leo Kos-
kelan saran Saarnioja Rn:o 11:180.
Kaikelta metsästykseltä johtokunta 
esittää rauhoitettavaksi Siipolan yh-
teinen -alueen 7:8 (Vanhala yhtei-
nen –alue).
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Jäniksen metsästys ja rauhoitus-
alueet
Johtokunta esittää, että jänistä met-
sästetään asetuksen mukaisesti, 
mutta metsästykseltä rauhoitettai-
siin Kiiminkijoen eteläpuoli rau-
tatiestä merenrantaan lokakuun 
loppuun. Lisäksi johtokunta esittää 
rauhoitettavaksi Putaankyläntie 
18741, Häyrysenniementien ja ns. 
Martinniemen radanpohjan välisen 
alueen. Ajavien koirien kouluttami-
nen olisi sallittua ko. alueilla ilman 
asetta.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketunmet-
sästys olisi asetusten mukaista ja 
ilman rajoituksia.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13. Metsäkanalintujen metsästys ja 
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja 
pyytä metsästettäisiin asetusten mu-
kaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin 
samoiksi naapuriseurojen kanssa. 
Metson osalta johtokunta esittää, 
että metsästys on mahdollista, jos 
naapuriseurat aloittavat metsästyk-
sen. Tällöin johtokunta edellyttää, 
että saaliskiintiöt ja metsästysajat 
ovat yhteneväiset naapuriseurojen 
kanssa. Metson, koppelon ja rie-

kon metsästyksen johtokunta esittää 
rauhoitettavaksi kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästykseltä 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi 
Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien 
länsipuoliset alueet sekä Kiiminki-
joen pohjoispuolella Keiskan ABC:n 
ohi kulkevan Haukiputaantie 847 
länsipuolella olevat alueet Iin ra-
jaan saakka. Turvallisuuden vuoksi 
kielletään kiväärin käyttö rautatien 
länsipuolella linnun metsästykses-
sä. 
Koirien koulutus sallittaisiin ilman 
asetta rauhoitetuilla alueilla niille, 
joilla on metsästysoikeus yhdistyk-
sen maihin. Huomattavaa on, että 
koirien kouluttaminen on sallittua 
vain asetuksen määrittämissä ra-
joissa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

14. Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että hirvenpyyn-
tialueet ovat entiset.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15. Saaliskiintiöt
Pyylle, vesilinnulle, kyyhkylle ja 
hanhelle johtokunta ei esitä saalis-
kiintiötä.
Teerelle johtokunta esittää saalis-
kiintiöksi yhteensä 6 kpl/ kausi.
Johtokunnan esitys jäniksen met-
sästykseen on 5 kpl/ kausi, 1 kpl jä-
nistä/henkilö/päivä ja 2 kpl jänistä/
seurue/päivä. 
Metso, koppelo ja riekko rauhoite-
taan. 
Ketulle ja muille pienpedoille johto-
kunta ei esitä saaliskiintiötä.  
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 

16. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla jä-
senillä on oikeus käyttää vieraita 3 
päivää pienriistan metsästykseen, 
pois lukien metsäkanalinnut. 
Oman seuran alueella asuville 
johtokunta esittää myytäväksi sor-
sastukseen kausilupia 70€/kausi 
merenranta-alueella. Lisäksi johto-
kunta esittää, että maalinnun met-
sästyksen loputtua aina 28. päivään 
helmikuuta seuran jäsenellä on oi-
keus käyttää ilman maksua vieraita 
ketun pyynnissä, kunhan ilmoittaa 
jollekin johtokunnan jäsenelle osal-
listujien nimet. Aloituspäivä vesilin-
nunmetsästyksessä 20.8.2013 klo 
12:00 – 24:00 30€. Muulloin päi-
väluvan hinnaksi johtokunta esittää 
20€. Vierasluvan hankinnassa ja 
metsällä on oltava johtokunnan esi-
tyksen mukaan isäntä mukana.
Johtokunta esittää, että vieraslupia 
myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haa-
rala, Pauli Greus, Tapani Keränen, 
Mauno Haapala, Erkki Huovinen. 
(lisätään osoitteet ja puhelinnume-
rot)
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
Johtokunta esittää kesäkokoukselle 
seuraavaa:
LUPAMÄÄRÄSTÄ JOHTUEN LUPIA 
EI JAETA PORUKOILLE.
Hirvikokous pidetään ma 23.9.2013 
klo 18.00 Varepirtillä.
Hirvijahtiin halukkaiden tulee il-
moittautua ja esittää porukoiden 

johtajille ke 28.8.2013 mennessä 
suoritetut jäsenmaksu- ja riistanhoi-
tomaksukuitit sekä voimassaolevat 
valtionmerkki- ja seuranmerkkikui-
tit ja aseenkantoluvat. 
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole ol-
leet jahdissa mukana tai eivät tiedä, 
mihin porukkaan kuuluvat, ilmoit-
tautuvat joko seuran puheenjohta-
ja Martti Järviselle samaan päivään 
mennessä eli ke 28.8.2013. 
Porukoiden johtajien on ilmoitetta-
va porukkansa la 7.9.2013 mennes-
sä em. mainituille henkilöille. 
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei voida 
käsitellä tai jos hirvimerkin suori-
tus, jäsenmaksukuitti tai riistanhoi-
tomaksukuitti tai aseenkantoluvan 
merkintä puuttuu johtajan ilmoitus-
lomakkeesta jonkun henkilön osal-
ta, ei po. henkilöä voida hyväksyä 
hirvenpyyntiin.
Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee 
jokainen porukka hirvisäännön mu-
kaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät, että 
päivämäärät pystytään helposti lu-
kemaan. Kotikoneella maksetuissa 
kuiteissa pitää näkyä arkistointitun-
nus.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17. Koemaastoanomusten käsittely
Johtokunta esittää seuraavat 
koemaastoanomukset ja suosittelee, 
että koetoimintaa ei kokeiden aika-
na häiritä: 
Pohjois-pohjanmaan Beagle ry 
14.9.2013 kerhon mestaruuskoe, 
3kpl koemaastoja.
Oulun erä-ja Kennelkerho ry 
5.10.2013 Suomenajokoirien pii-
rinmestaruuskokeen karsintakoe.
Oulun seudun pystykorvakerho ok-
haukut 24.8.2013 ja piirinmesta-
ruuskokeet 21.–22.9.2013
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

18. Seuralle kaadettavien hirvien 
määrä
Johtokunta esittää, että varsinainen 
määrä päätettäisiin hirvikokoukses-
sa. Asia käsiteltäisiin lopullisesti ma 
23.9.2013 klo 18.00 hirviporukoi-
den johtajien ja johtokunnan yhtei-
sessä palaverissa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää, että hirvijahti 
aloitetaan asetuksen mukaisesti 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

20. Hylkeen metsästys
Johtokunta esittää hylkeen metsäs-
tykselle on anottavaksi 30 yhteislu-
paa HMY:n, KMS:n ja JMS:n kanssa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

21. Kauriin metsästys
Johtokunta esittää kesäkokoukselle 
saaliskiintiöksi 3, josta 1 pukki ja 2 
vasaa.   
Kauriille ei sallita kevätpyyntiä. 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

22. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, että koiraa voi 
kouluttaa kuten asetus määrää. Hir-
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vikoirien koulutusta saa suorittaa 
hirvijahdin aikana vain yhdistyksen 
puheenjohtajan luvalla asianmukai-
sesti oranssiin varusteeseen pukeu-
tuneena.  

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

23. Muut esille tulevat asiat
MO-peijaat ajankohta su 17.11 vara 
su 24.11 (kokit ym.)

Muistamiset Oiva Sumen 70v, seu-
ran viiri.
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 

24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Martti Järvinen päätti 
kokouksen klo: 19:18.

I L M O I T U K S I A

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYKSEN KOTISIVUT 
INTERNETISSÄ:

 
WWW.HMYNETTI.NET

RIISTANHOITOJAOKSEN
kokous ke 15.1.2014 klo 18.00 Varepirtillä

PIENPETOJA PYYTÄNEET.
Ilmoittakaa saalistietonne la 11.1.2014 mennessä 

Oiva Suménille puh. 0400 225 960

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY
TALVIKOKOUS

to 30.1.2014 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään 9 §:n mukaiset asiat.

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2013
Ke 31.7.2013 klo 18.00 Hirvikävely 
Ke   7.8.2013 klo 18.00 Isohirvi
Ke 14.8.2013 klo 18.00 Haulikko
Ke 28.8.2013 klo 18.00 Luodikko ja pudotuskilpailu

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT

Ke 28.8.13 mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee il-
moittautua ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautu-
vat puheenjohtajalle samaan päivään mennessä.     

La 7.9.13 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa pu-
heenjohtajalle.

Pe 20.9.13 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yh-
teinen palaveri Varepirtillä klo 18.00.

Ma 23.9.13 Hirvikokous Varepirtillä klo 18.00.

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

T U L O K S I A

HMY:n hirvenhiihdon mestaruuskilpailu 2013

Miehet – 60;
1. Heikki Haapala ........................ 1110 
2. Antti Kauppinen .......................   964

Miehet + 60; 
1. Jouko Haapala .......................... 1122 
2. Aimo Kärkkäinen ...................... 1048
3. Esa Kauppila ............................. 1002
4. Martti Järvinen ..........................   996

Miehet 70;
1. Paavo Huru  .............................. 1072
2. Tauno Niskanen ........................   887
3. Pekka Nehvonen ......................   886

HMY:n hirvenhiihdon sarjakilpailut 2013

  1-osa 2-osa 3-osa  yht. 
 3.2 10.2   2.3

– M 60
1. Heikki Haapala 1127 1124 1113  2251
2. Antti Kauppinen 1043 1048   938  2091 
3. Joni Jääskeläinen 1060

+M 60
1. Jouko Haapala 1112 1094 1066  2206
2. Kauppila Esa    970 1066  2036 
3. Martti Järvinen   996   934 1028  2024
4. Aimo Kärkkäinen   923 1046   1969
  
M70
1. Paavo Huru  936
2. Pekka Nehvonen    852
3. Pauli Greus    850 

HMY:n onkikilpailut Halosenniemen koljon rannassa 8.6.2013

Tulokset: 

Miehet
1. Haapala Jouko                           1.310 kg
2. Kinnunen Hannu                        1.180 kg
3. Haapala Mauno                          1.020 kg
4. Pitkänen Erkki                             0.910 kg
5. Greus  Pauli                                 0.570 kg
6. Kauppila Esa                                0.450 kg
7. Niskanen Tauno                          0.240 kg

Naiset  
1. Haapala Riitta                             0.640 kg
2. Greus Ritva                                  0.450 kg
3. Haapala Marjatta                        0.310 kg

Kalaa tuli yhteensä 7.010 kg
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JMS:n Kesäkokouksen pöytäkirja
19.7.2013
Paikka: Jokelan koulu
Aika: 19.7.2013 klo.19.00
Paikalla: 6 seuran jäsentä
1. Kokouksen avaus
Seuran varapuheenjohtaja Osmo 
Sipola avasi kokouksen klo.19.00
2. Puheenjohtajan ja sihteerin va-
linta
Valittiin kokouksen puheenjoh-
tajaksi Osmo Sipola ja sihteeriksi 
Juho Kaarivaara
3. Kokouksen laillisuus ja päätös-
valtaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan ja ääntenlaskijoi-
den valinta
Valittiin Onni Jämsä ja Seppo Kal-
lio
5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi.
6. Riistanhoitoyhdistyksen toi-
minnanjohtaja Tomi Jokivirran pu-
heenvuoro
Tomi kertoi kokousväelle Pelto-
pyyn ja Fasaanin istutuksen kokei-
lusta yms. ajankohtaisista asioista.
7. 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 vapaasti, 
muita metsäkanalintuja teeri 6 kpl 
metsästäjä/kausi, metso, koppelo, 
riekko, fasaani ja peltopyy rauhoi-
tettu, aika asetuksen mukainen.
- ketun, supin ja näädän metsästys, 
aika asetuksen mukainen ei kiinti-
öitä. Sallitaan pyynti toisen seuran 
alueelle (ilmoitus vieraan seuran 
johtokunnan jäsenelle jos ei siel-
tä jäsentä mukana metsästyksessä.
- kauriin metsästys:pyynti edellis-
vuoden malliin.
- hylkeen metsästys: saatu reilus-
ti lupia, Martti Järvinen yhteyshen-
kilönä.
Johtokunta esittää kesäkokouksel-
le hyväksyttäväksi yhteispalaveris-
sa sovitut metsästysajat ja kiintiöt. 
Kauriin metsästykseen johtokun-
ta esittää seurakohtaiseksi kiinti-
öksi 10kpl.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
yksimielisesti. Hylkeenpyyntiin on 
anottu Haukiputaalle
lupia 30kpl. Fasaani ja p
8. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudel-
la 2011- 2012:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys 
kielletty.
Kurkelansaari: pienriistan metsäs-
tys kielletty.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttu-
tie, Jokelan silta, joen pohjoisran-
ta Kääntölään saakka, Jokivarren-
tie, Jokikylän vanha tie ja HMY:n 

raja: Kaikki metsästys kielletty lu-
kuunottamatta hirvenmetsästys-
tä sekä pienpetojen ja turkisriistan 
loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kiel-
letty hirvenmetsästystä lukuunot-
tamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsäs-
tys kielletty.
Johtokunta esittää kesäkokouksel-
le hyväksyttäviksi rauhoitusalu-
eet metsästyskaudelle 2012-2013 
edellisvuoden malliin.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
yksimielisesti.
9. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää, että jatketaan 
edellisvuosin malliin niin, että vie-
rasluvan voi maksaa suoraan seu-
ran tilille. Maksukuitin viestiosassa 
pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika 
mitä aikaa vieraslupa koskee. Vie-
raan vastuulla on todistaa että mak-
su on suoritettu ajallaan. Kuitti tai 
tiliote, josta em. tiedot näkyvät on 
oltava mukana jahdissa. Hinnak-
si esitetään 5 euroa per päivälupa 
ja 8 kpl vierasta voi seuran jäsen 
käyttää per
kausi.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
yksimielisesti.
10. Maastoanomukset
Anotut:
Rantapohja-alueen Hirvikoirayh-
distys Ry:n järjestämä valtakun-
nallinen Tappisarvi-ottelu alle 
36kk ikäiset karjalankarhukoirat 
29.11.2013, 1-2 koemaastoa ja li-
säksi maastontunteva opas.
Oulun Erä- ja Kennelkerhon jär-

jestämä Suomenajokoirien pii-
rinmestaruuskokeen karsintakoe 
5.10.2013, 2kpl koemaastoja.
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry:n 
järjestämä kerhonmestaruuskoe 
14.9.2013, 2kpl koemaastoja.
Oulunseudun pystykorvakerho 
ry:n järjestämät linnunhaukkuko-
keet (OK-haukut) 24.8.2013 ja pys-
tykorvien piirinmestaruushaukut 
21-22.9.2013, 2kpl koemaastoja.
Amerikankettukoirayhdistys ry:n 
yhteistyössä Kiimingin Erämie-
het ry:n ja Kontion Eräveikot ry:n 
kanssa järjestämä Amerikanket-
tukoirien rodunmestaruuskokeet 
7.12.2013, maastot ja lisäksi maas-
to-opas.
Esitetään kesäkokoukselle myön-
nettäväksi kaikki maastoanomuk-
set, maasto-oppaita ei kyetä jär-
jestämään.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys 
yksimielisesti.
11. Hirvijahti
Anottiin yhteensä Haukiputaalle 6 
lupaa. Saatu yhteensä 4 aikaista ja 
4 vasaa, Jokivarren metsästysseu-
ralle 1 aikainen ja 2 vasaa.
Hirvijahtiin ilmoittautuminen elo-
kuun loppuun mennessä Osmo 
Sipolalle, Jukka Vänttilälle tai Juho 
Kaarivaaralle.
12. Muut esille tulevat asiat
Seuran latausvehkeet ja ilmaki-
vääri jatkossa lainattavissa Örnin 
tilalta.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 
klo 19.47

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

Hirvikanta on edelleen alhaisella tasolla. Sovimme keväällä 
muiden seurojen puheenjohtajien ja muutamien edustajien 
kanssa kanssa, että anomme vain seurojen hirvet. Käytännössä 
peijaishirvet seuroille. Tämä ei kuitenkaan mennyt läpi KMS:n 
osalta heidän kokouksissaan. KMS anoi lupia reilusti enem-
män kuin puhetta oli. Tämä aiheutti sen, että HMY:n edusta-
jat ilmoittivat keväällä, että yhteislupaan ei aleta, koska poike-
taan sovitusta linjasta. Me sovimme HMY:n kanssa, että haem-
me yhteisluvassa heidän kanssaan sovitut hirvet. Tämän tapah-
tuman vuoksi seurojen perinteistä johtokuntien yhteispalave-
ria ei järjestetty keväällä, jolloin olisi voitu sopia kiintiöitä ja 
muitakin yhteisiä metsästysjärjestelyihin liittyviä asioita. Järjes-
telyvuoro oli KMSllä. 
Tällaisia aina joskus sattuu ja eihän tuota kannata liikaa drama-
tisoida. Toivon, että tämän syksyn jälkeen voidaan taas palata 
takaisin perinteiseen toimintamalliin, jossa voimme sopuisasti 
ja yhteistyössä hoitaa asiat. Uskon näin tapahtuvan. 
Oman seuramme toiminta jatkuu hyvässä yhteistyössä. Erityi-
sesti tässä yhteydessä haluan kiittää JMS:n nettisivujen uudista-
jia ja ylläpitoa. Uudet sivut ovat saaneet erinomaista palautetta. 
Toki toiminnassa olisi paljon muitakin ihmisiä joita pitäisi muis-
taa kiittää aktiivisuudesta, mutta otan tuon nettisivuasian esil-
le, koska sen ajankohtaisuus ja tarve on ollut pitkään puheena.
Riistapolkukilpailussa ja kesäkokouksessa ei ollut liikaa väkeä. 
Toivottavasti tulevaisuudessa saamme lisää jäseniä paikalle.

Mukavaa jahtisyksyä 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
044-5354110 Juho.kaarivaara@netti.fi 

Varapj. Osmo Sipola 
p. 0500-580140 osmo.sipola@gmail.com 

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 anssi.mettovaara@gmail.com
Eero Soronen  p. 0400399817

J O H T O K U N T A
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I L M O I T U K S I A

Hirvikokousta ei pidetä, vaan peijaishirvet 
pyydetään yhteispyyntinä. ilmoittaudu hirvijahtiin elo-
kuun loppuun mennessä Osmo Sipolalle, Juho Kaari-
vaaralle tai Jukka Vänttilälle mielellään sähköpostilla. 

Muillakin tavoin toki kuitenkin voi ilmoittautua.

Seuran mestaruusammunnat 
pidetään perjantaina 6.9.2013. Varepirtillä klo 18 

alkaen. Haulikko- ja luodikkokilpailut
Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan! 

Tarjolla makkaraa ym.!

Jokivarren metsästysseuran nettisivut ovat osoitteessa

www.jokivarrenmetsastysseura.com
Käy tutustumassa!

Kesäkokouksessa hyväksytyt saaliskiintiöt 
metsästyskaudelle 2013-2014:

- Jänis 5kpl kausi/metsästäjä 1kpl/päivä/metsästäjä, 2kpl/päivä/seurue 
ja rusakkoa vapaasti, aika asetuksen mukainen. Rusakon pyynti sallit-
tua myös rauhoitusalueella.
- sorsalinnut: ei kiintiöitä , aika asetuksen mukainen.
- hanhet: ei kiintiöitä, aika asetuksen mukainen.
- kyyhkynen: ei kiintiöitä, aika asetuksen mukainen.
- metsäkanalinnut: Pyy vapaasti, muita metsäkanalintuja teeri 6 kpl met-
sästäjä/kausi, metso, koppelo, riekko, fasaani ja peltopyy rauhoitettu, 
aika asetuksen mukainen.
- ketun, supin ja näädän metsästys, aika asetuksen mukainen ei kiintiöi-
tä. Sallitaan pyynti toisen seuran alueelle (ilmoitus vieraan seuran johto-
kunnan jäsenelle jos ei sieltä jäsentä mukana metsästyksessä.
- kauriin metsästys: pyynti edellisvuoden malliin.

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.

Jokivarren Metsästysseuran vuosikokous

pidetään perjantaina 31.1.2014 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

Jokivarren metsästysseuran riistapolkukilpailu 
Mursun rannassa  24.5.2013

Tulokset:

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

Kirjanpitäjän yhteystiedot:

Lampila Oy, Tomi Lampila
puh. 08-5472 267, gsm. 040-5722 252
fax. 08-5472 500
E-mail: toimisto@isannointilampila.fi  

Yleinen
1. Tapio Pakanen
2. Sami Kurkela

Yli 60 -vuotiaat
1. Aimo Kärkkäinen
2. Pekka Nehvonen
3. Markku Kurkela

Nuoret
1. Matias Pakanen
2. Otto Jämsä
3. Ari-Pekka Soini

Yllätysvieras riistakamerassa. Joissain kuvissa näkyi koko perhe, mutta kuvien 
laatu oli heikko.

JMS:n jäsen
muistathan antaa ehdotuksia/ideoita kynkään käm-
pän kehittämisestä tai uudistamisesta. Nettisivulla 

on myös äänestys asiasta.
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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 3 - 2 0 1 4

LIITE 1

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

Sepelkyyhky; metsästys alkaa ase-
tuksen mukaan 10.08.2012. Van-
han 4-tien länsipuoli on kuitenkin 
rauhoitettu 10.8- 19.8. ei kiintiöitä.

3. Metsäkanalinnut; Teeri, pyy met-
sästysaika asetuksen mukaisesti. Tee-
riä saa pyytää 6 kpl/ metsästäjä/kau-
si. Pyytä voi pyytää vapaasti. Teeren 
pyynti sallittu merenranta-alueella 
10.9.2013 – 22.9.2013. Metsästys 
sallittu vanhan nelostien itäpuolella 
ja saarissa . Metso, koppelo ja riek-
ko 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. Virpiväylän länsipuolel-
la pyynti sallittu vain marraskuussa. 
 
6. Kettu; metsästys asetuksen mu-
kaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 
01.01.2014 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 ketulle.

7. Pienpetopyynti; sallittu kaikkialla 
seuran alueella rauhoitusalueet mu-
kaan lukien.

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 ky-
lässä asuvat voivat lunastaa vieras-
lupia Kellon R-kioskilta tai KMS:N 
kotisivuilta seuraavasti: vesilin-
nuille 20.08.-26.08.2013  ja 2.-
08.09.2013 sekä jänikselle ja ketulle 
2.-08.09.2013 ja 25.11.-1.12.2013, 
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 
(10.09.2013) 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 12.09.2013, 
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 23- 27.09.2013 
kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa 
lauantaina 28.09.2013.

11. Kauriinmetsästys; Kauriin met-
sästyksessä kaikki Kellon metsäs-
tysseuran jäsenet noudattavat seu-
raavia valikoivan metsästyksen pe-
lisääntöjä. Kauriin ruokintapaikoil-
la ampuminen on kielletty. Metsäs-
tys asetuksen mukaisesti, mutta pu-
kin kevätpyyntiä ei sallita. Metsästet-
tävien kauriiden määrä on enintään 
7 aikuista ja 7 vasaa.. Mikäli kiintiö-
tä jää käyttämättä, pukin pyynti suo-
ritetaan asetuksen mukaisesti. Pyyn-
nin järjestämiseksi tulee kesän leh-
teen ilmoittautumispäivämäärä. Po-
rukkapyynnissä on luotiaseen käyt-
tö sallittu vain peltopyynnissä. Luo-
tiaseella metsästettäessä on käytettä-
vä hirvivaatetusta. Muutoin metsäs-
tys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin 
sallittu haulikoko on 4,5 mm ja am-
pumamatka 25 m. Kaatolupamaksu 
on 25 € /aikuinen ja 15 € /vasa. Jo-
ka vasajahdissa ampuu aikuisen kau-
riin, maksaa seuralle aikuisen pyynti-
lupamaksun kaksinkertaisena. Mah-
dolliset peltovuorot katsotaan syk-
syllä. Jos tilanne niin vaatii, johto-
kunta voi keskeyttää metsästyksen.

K E S Ä K O K O U S

Aika:  11.07.2013  klo 18.00-
19.20
Paikka: Kalimen maja
Läsnä: Yhteensä 34 osanottajaa, 
liitteenä osanottajaluettelo 

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 
 Matti Roivainen avasi kokouksen

§ 2 KOKOUKSEN TOIMI-
HENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohta-
jaksi Matti Roivainen, sihteeriksi 
Tapio Kivari sekä pöytäkirjan tar-
kastajiksi ja tarvittaessa äänten-
laskijoiksi Osmo Hietala ja Raimo 
Tammi. 

§ 3 KOKOUKSEN
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli tiedotettu sään-
töjen mukaisesti, joten se voitiin 
todeta         päätösvaltaiseksi.

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

§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirta kertoi, että 

Halosenlahdelle oli istutettu 
peltopyitä 8 paria ja Liperistä 
hankittuja mustia fasaaneja 13 
kpl. Hylkeenpyyntiin on saatu 
Haukiputaan alueelle 30 lupaa.

§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi, että huhti-
kuussa järjestettyihin seuran  pilk-
kikilpailuihin osallistui peräti 74 
pilkkijää. 
Oulun kaupungilta oli neuvotel-
tu metsästysmaita vuokralle noin 
2000 ha toistaiseksi voimassa 
olevalla vuokrasopimuksella hin-
taan 0,40 €/ha. Kraaselin osalta 
metsästysmaiden vuokraus on vie-
lä kesken. Neuvotteluja käydään 
ELY- keskuksen kanssa. 
KMS oli hakenut yhteisluvan ul-
kopuolella 12 hirvilupaa, saatiin 6 
lupaa. Luvat on mitoitettu kaikille 
haukiputaalaisille seuroille 0,3 lu-
paa/1000 ha. Päätökseen voitanee 
olla tyytyväisiä. 
Koko perheen kesätapahtuma jär-
jestetään viime vuotiseen tapaan 
Kalimen majan alueella la 17.8 
alkaen klo 12.
Ampumaradan maiden puhdista-
mista ei ole vielä aloitettu. 

§ 7 PIENRIISTAN METSÄSTYS, 
METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET 
SEKÄ KIINTIÖT
 Päätettiin tehdä seuraavat muu-
tokset johtokunnan esitykseen:
- Metsäkanalinnut; Metso, koppe-
lo ja riekko rauhoitettu. Todettiin 
lisäksi että jatkossa seuran kesäko-
kous ajoitetaan siten, että kolmio-
laskennan tulokset ovat käytettä-
vissä kiintiöistä päätettäessä.   
- Sepelkyyhky; rauhoitus aikavälil-
le 10.8- 19.8 koskee vain 4- tien 
länsipuolta
- Jänis; Virpiväylän länsipuolella 
pyynti sallittu vain marraskuussa
- Hylkeenpyynti; Asetuksen 
mukaisesti, 30 pyyntilupaa 
Haukiputaan alueella
Pöytäkirjan liite 1:ssä on huomioi-
tu yllä olevat muutokset
  
§ 8 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA 
KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, 
joka on luettavissa liitteessä 1: 
kohdasta  9.

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

§10 KAURIINMETSÄSTYS
Päätettiin metsästettävien kau-
riiden määräksi 7 aikuista ja 7 
vasaa. Kauriinmetsästykseen voi 
ilmoittautua Pekka Aikiolle (p. 
040-7787387) 23.8 mennessä.  
Muutoin hyväksyttiin johtokunnan 
esitys ( liite 1: kohta 11)

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

§ 12 MUUT ASIAT
 Kokouksen yhteydessä jaettiin il-
makiväärikilpailujen palkinnot.
Keskusteltiin keinoista parantaa 
koirakuria seuran metsästysmail-
la. Todettiin parhaaksi tavaksi il-
moittaa poliisille rekisterinumerot 
autoista, joiden omistajat rikkovat 
sääntöjä.

§ 13 KOKOUKSEN 
PÄÄTTÄMINEN
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KAURISJAHTI 2013
Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Pekka Aikiolle 

p. 040-7787387 viimeistään 23.8.2013 mennessä. 
Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti.

HARJOISTUSAMMUNNAT
joissa voi suorittaa KMS:n seuran merkin :

30.7, 6.8, 13.8, 20.8, 27.8

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Tarvittavat asiapaperit 10.09. mennessä johtajalle.

Hirvijaosto kokoontuu 12.09.

Koko perheen kesätapahtuma
La 17.8 alk. klo 12:00 Kalimen majalla

-Metsästysaiheisia esittelyjä
-Makkaranpaistoa

-Etäisyyden arviointia
-Riistaeläinten tunnistamista

-Tikanheittoa ja hevosenkengän heittoa
-Vesipajatso

ym.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TALVIKOKOUS

 Kalimen majalla 23.1.2014 klo 18:00.

Seuran lakit, paidat 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

KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2013-2014

05.08.2013 Oulun kanakoirakerho
 Sakari Vikamaa 040 5467073
 sakari.vikamaa@nsn.com
 Vesi- ja jälkikokeet
 Maastot: Alakylän tien varren hiekkamontut
 Jtk: myönnetään, maksutta
 
21.9.2013   Oulun seudun pystykorvakerho ry
22.9.2013 Teemu Niemi 040 7696426
 teukka.niemi@gmail.com
 Piirinmestaruushaukut
 Jtk: myönnetään, maksutta

  14.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
 Marko Pälsynaho 040 5033038
 marko.palsynaho@p-beagle.com
 Kerhon mestaruuskoe
 Jtk: myönnetään maksutta

7.12.2013 Amerikankettukoirayhdistys ry
 Ari Hiltula 040 5535472
 arihiltula@gmail.com
 Rodunmestaruuskokeet yhdessä Kiimingin ja 
 Kontion kanssa
 Jtk: myönnetään, maksutta

7.9.2013 KMS:n jänisajokoe
 Seppo Helin, Tapio Pikkuhookana
 5 maastoa

28.10.-10.11.2013 KMS:n pitkäkoe, 
  eri päivinä joku koira maastossa
 Seppo Helin, Tapio Pikkuhookana

2.11.2013 KMS:n kettuajokoe
 Seppo Helin, Tapio Pikkuhookana
 5 maastoa

Hirvipeijaat
la 16.11.2013 klo 14:00-19:00 Kellon koulukeskuksessa.

T U L O K S I A

ILMA-ASE KILPAILUJEN TULOKSET :

ILMA HIRVI :

YLEINEN
1. Lauri Lotvonen 79 p

M 50
1. Seppo Similä 82 p
2. Jouni Paso 81 p
3. Seppo Kiuttu 31 p

M 60
1. Pekka Aikio 74 p
2. Pertti Laajoki 73 p
3. Lasse Takkula 51 p

M 70
1. Markku Kourunen 45 p
2. Pekka Haapalainen 33 p

ILMA LUODIKKO :

YLEINEN
1.Lauri Lotvonen 75 p

M 50
1. Seppo Similä 85 p
2. Jouni Paso 68 p
3. Seppo Kiuttu 21 p

M 60
1. Pertti Laajoki 66 p
2. Pekka Aikio 48 p
3. Lasse Takkula 45 p

M 70
1. Markku Kourunen 41 p



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

Viime kevään keskeisiä asioita olivat pilkkikilpailujen järjestäminen 
6.4.2013 Kiviniemen rannassa. Sää suosi tapahtumaa ja pilkkijöi-
tä oli kaiken kaikkiaan 74 eli ennätysmäärä. Valmisteltiin metsästys-
vuokrasopimukset Oulun kaupungin kanssa. Päästiin ihan kelvolli-
seen lopputulokseen. Saatiin vuokratuksi noin 2000 hehtaaria tois-
taiseksi ,  vuosivuokran ollessa 0,40 euroa hehtaarilta. Sopimukset 
koskevat kaikkea riistaa.

Hirvenmetsästys aiheutti aika lailla porinaa kevään aikana. Neuvotte-
luissa Haukiputaan ja Jokivarren seurojen kesken ei päästy yksimieli-
syyteen lupamääristä. Haukipudas ja Jokivarsi lähtivät yhteislupaan ja 
hakivat yhteensä 6 pyyntilupaa. Kellon metsästysseura haki 12 pyyn-
tilupaa. Haukiputaan riistanhoitoyhdistys puolsi yhteislupahakemus-
ta sellaisenaan ja Kellon seuralle 5 pyyntilupaa. Riistakeskus myönsi 
luvat heinäkuun alussa ja antoi yhteisluvalle 6 pyyntilupaa ja Kellon 
seuralle myös 6 pyyntilupaa. Päätös on minun mielestä hyvin oikeu-
denmukainen, koska siinä on noudatettu pinta-alaperustetta oikeaop-
pisesti. Riistakeskuksen päätöksen mukaisesti koko hirvitalousalueel-
la on myönnetty lupamäärä 0,3 pyyntilupaa 1000 hehtaaria kohden. 
Lupamäärää on leikattu voimakkaasti kannan vähäisyyden vuoksi.

Kesäkokous pidettiin 11.7.2013. Siitä muutamia keskeisiä asioita. 
Metsästysasioista kaudelle 2013-2014 on oma liitteensä tässä lehdes-
sä. Siinä on kaikki yksityiskohdat. Kannattaa huomata, että sepelkyyh-
kyn metsästys alkaa vasta 20.8.2012 vanhan 4-tien länsipuolella eli 
samaan aikaan vesilintujen metsästyksen kanssa. Muualla sepelkyyh-
kyn metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti, alkaen 10.8.2013. Met-
säkanalinnuista ovat kokonaan rauhoitettuja metso, koppelo ja riekko.

Hirvenmetsästys suoritetaan omana toimintana. Seuramme ei siis ole 
yhteisluvassa mukana. Kesäkokous ei lähtenyt tarkemmin linjaamaan 
6 pyyntiluvan käyttöä. Asian valmistelee hirvijaosto ja tuo esityksen-
sä johtokunnan käsittelyyn syksyllä. Johtokunta päättää, mikä mää-
rä luvista käytetään seuran omaan toimintaan ja mikä määrä jaetaan 
pyyntiin porukoille.

Kauriin metsästykseen hyväksyttiin 14 pyyntilupaa eli 7 aikuista ja 
7 vasaa. Pyynnin järjestämiseksi tulee ilmoittautua Pekka Aikiolle 
23.8.2013 mennessä. Puhelinnumero Pekalle on 040 7787387.

Hylkeenpyynnin osalta käytössä on yhteislupa ja toimimme yhteis-
työssä Haukiputaan metsästysyhdistyksen kanssa. Yhteyshenkilönä 
toimii yhteisluvan hakija Martti Järvinen.

Kellon metsästysseura järjestää kesäpäivätapahtuman lauantaina 
17.8.2013 alkaen klo 12.00 Kalimen majalla. Ohjelmassa muun mu-
assa pienimuotoisia kilpailuja, jotka soveltuvat myös perheen pienim-
mille, lajin tunnistamista, etäisyyden arviointia, luontopolkulenkki ja 
tietenkin myös makkaranpaistoa. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää kesää!

Matti Roivainen, puheenjohtaja
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Puheenjohtaja
Matti Roivainen
p. 050 5354720
matti.roivainen(at)elisanet.fi 

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

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana
p. 050 3055814
tapio.pikkuhookana(at)dnainte-
rnet.net

Tiedotusjaosto
jäsenrekisteri ja maanvuokra-
rekisteri
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-supermarket.
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

Karhu on valmistettu uretaanista ja päällystetty SRVA-ampumaradalle har-
joitusmaaliksi. Kuvassa SRVA-miehet Hannu Kinnunen, Tapio Jarkko sekä 
karhun tehnyt Esko Mäkelä


