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R iistakeskuksen

terveiset

Turvallista jahtisyksyä!
Aseen huolellinen käsittely on varmasti metsästyksen suurin turvallisuustekijä. Turvallisuusriskejä on toki muitakin. Haluan tässä
muistuttaa siitä, että jahtitornit on ehdottomasti tarkastettava hyvin
huolellisesti ennen jahtikauden alkua. Jos torni on heikossa hapessa,
niin se pitää ehdottomasti kaataa ja korjata pois, jottei kukaan edes
vahingossa kiipeä heikkokuntoiseen torniin.
Kannattaa myös käyttää hiukan ajatustyötä ja vaivaa sen pohtimiseen, voisiko joillakin lisävarustuksella varmistaa sen, että jonkun
odottamattoman sattuman tapahtuessa lisävarustus estää esimerkiksi
putoamisen.
Olen elävä esimerkki siitä, mitä voi seurata huolimattomasta tornin
tarkistamisesta. Viime vuonna syyskuussa putosin 3-4 metriä korkeasta
tornista selälleni. Rinta- ja lannerangasta murtui kolme nikamaa hyvin
pahasti. Seuraus on se, että istun lopun ikäni pyörätuolissa. Alaraajat
ovat täysin halvaantuneet, samoin vatsalihakset ja sisäfileet, eli alaselän lihakset. Ei varmaan ollut kaukana sekään vaihtoehto, että olisin
muuttanut majani pysyvästi Hausjärven kirkkomaalle.
Menetin tajuntani putoamisen yhteydessä. Jostakin syystä en muista
edes sitä, miten olen tornista pudonnut. Viimeinen muistikuvani on
se, että istun kauniissa syysillassa tornissa ja seuraava se, kun heräsin
ja totesin, etten pysty nousemaan ylös ja alakropasta on tunto poissa.
Minulla ei siis ole kuvaa siitä, miten putoaminen tapahtui. Tornin
istuimen kiinnitys oli joka tapauksessa pettänyt ja olen pudonnut
lattian ja kaiteen välisestä raosta. Olin itse pari kuukautta aikaisemmin
tarkistanut tornin ja mielestäni todennut sen olevan kunnossa. Tornin
runko on teräsputkea, mikä oli tuudittanut minut siihen uskoon, että
sehän kestää. Tästä syystä muukin tarkastus oli hyvin pintapuolinen.
Kesällä, kun torneja tarkastetaan, sinne mennään keveissä kesätamineissa ja hyvässä valossa. Kun talvella mennään kytälle, niin kroppa
on kylmästä ja runsaasta vaatetuksesta jäykkä, portailla ja lavalla
voi olla jäätä ja lunta ja on hämärää. Miettikää, miten turvallisuus
varmistetaan myös näissä olosuhteissa!

Ensimmäinen ammuttu saalis loukkaantumisen jälkeen.

Mietin sairaalassa, että minun sijastani joku kaverini olisi voinut pudota siitä tornista. Se olisi taatusti ollut minulle henkisesti paljon
rankempaa kestää. Aivan varmasti olisin syyttänyt itseäni siitä, etten
ollut tehnyt tarkastusta kunnolla. Itsesyytöksiä ei olisi loiventanut
se, että seurassamme on korostettu jokaisen torniin menijän omaa
vastuuta turvallisuudestaan. Kun torneja tarkastetaan ja ehostetaan,
olisi syytä tehdä homma aina kahden hengen työryhmällä. Tässä
tehtävässä kokemusten mukaan 1+1 on aina enemmän kuin 2. Jos
vielä ryhmässä on toinen vetreä kaveri ja toinen kropaltaan raihnaisempi, niin tulos on varmasti optimaalinen. Heikkoudet paljastuvat
ja ne voidaan korjata.
Ei halvaantuminen kuitenkaan mikään maailman loppu ole. Tosin
en enää pääse hiihtämään, en ratsastamaan enkä laskemaan koskia kanootilla. Onneksi meillä on moderni ja vammaisystävällinen
metsästyslainsäädäntö. Saan Riistakeskuksen myöntämän luvan nojalla liikkua aseen kanssa moottoriajoneuvolla maastossa ja ampua
moottoriajoneuvosta. Niin kauan kuin pää, kädet ja yläkroppa pelaavat, metsästys on mahdollista. Tätä haluan painottaa kannustuksena
kaikille vanheneville metsästäjille, joilla kroppa alkaa kenkkuilla.
Älkää hellittäkö! Metsästys on niin hieno laji, että sen jatkamiseksi
kannattaa tehdä töitä. Minun vammatasollani ampuminenkin pitää
opetella uudelleen, eikä se ole helppoa lähes seitsemänkymppiselle
ukolle. Alakropan lihasten toimimattomuudesta johtuu, että minun
pitää vetää itseni rinnan korkeudelta vyöllä tiukasti kiinni pyörätuolin
selkänojaan, jotten kaatuisi maahan tuolista. Kokeilkaapa ampua
vaikkapa trapia tai compakia selkänojalliseen tuoliin köytettynä!
Uskon, että harjoittelemalla oppii vielä tässäkin iässä uusia kujeita.
Hyvää jahtisyksyä!
Hannu S. Laine
Valtakunnallisen riistaneuvoston puheenjohtaja

Tulevan syksyn työkalu jahtiin. Käyttöön saatu erikoislupa.
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SRVA-ryhmällä on koiran kouluttamiseen tarkoitettu radio-ohjattava, ihan karhun näköinen karhu Vareputtaan ampumaradalla. Onko sinun koirasi kiinnostunut karhusta? Tai oletko sinä halukas tietämään miten, koirasi reagoi karhuun? Jos kiinniostuit, on yhteyttä Hannu KInnuseen 045 601 6134.

Atte Lahtela ja Manu Soininmäki pitämässä Ilves-koulutusta 21.2. Kalimella.
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PIENPETOPYYNNIN TULOKSET:
SEURA

KETTU

SUPI

I L M O I T U K S I A
NÄÄTÄ

Markku Kourunen
KMS
4
1
1
Hannu Kiuttu
KMS
6			
OlaVI Pori
KMS		
2		
Antti Hauru
KMS
1
1
2
Ismo Mäkelä
KMS
3			
Janne Ahonen
KMS
2
1		
Jari Savilaakso
KMS
2			
Veikko Nyman
KMS
2			
Pekka Manninen
KMS
1
1		
Raimo Lotvonen
KMS
1			
Marko Turpeinen
KMS
1			
Pekka Kaarlenkaski
KMS
1			
Raili Arvola
KMS		
1		
Anne Nyman
KMS				
Lasse Takkula
KMS				
Jouni Savilaakso
KMS				
Sami ja Janne Manninen KMS				
Jani Ojala
HMY			
1
Tommi Haapalahti
HMY				
Veikko Finnig
HMY			
4
Matti Finnig
HMY			
2
Veikko Kauppila
HMY
3			
Jani Kauppila
HMY
1			
Sakke Ojala
HMY
1			
Pekka Pentti
JMS
3			
Vesa Tammia
JMS
1			
Veikko Kovalainen
JMS				
Anssi Mettovaara
JMS
1			
Reijo Hanhela
JMS				
		
34
7
10

MINKKI
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeen panee ampumakokeita
Vareputaan ampumaradalla:
5

1
1
1
1
1
1

1
2
2
16

Lahjakortit arvotaan osallistujien kesken. Arvontaan hyväksytään vain Haukiputaan RHY:n alueelta pyydetyt eläimet. Pyyntipaikka tulee ilmoittaa ilmoittaessa saalis seuralle.
KETTU
34
18
22
34
31
29
8
10
18
15
34

SUPI
5
1
17
19
30
13
15
16
9
6
7

NÄÄTÄ
5
5
6
6
10
8
16
16
14
14
10

pvm

klo		

pvm

2
2
3
3

10.1.
11.1.
17.1.
18.1.

9:00			
12:00			
9:00 			
12:00			

Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!
Tiedustelut 040 595 7947
Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot
Paikka: Kellon koulukeskus

MINKKI
7
4
13
24
21
17
7
17
26
23
16

Tutkinto ti 4.8 ja ti 18.8 klo 18:00.
Koulutus 29-30.8.2015 klo 10:00.
Tutkinto su 30.8 klo 13:00 ja ti 1.9 klo 18:00.
Koulutus 12-13.9.2015 klo 10:00.
Tutkinto su 13.9 klo 13:0 ja ti 15.9 klo 18:00.

PIENPETOPYYNNIN SAALIS
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0
2004

2005

2006

2007

2008
KETTU

2009
SUPI

2010
NÄÄTÄ

MINKKI

2011

2012

2013

klo

Maanantaisin		Torstaisin
19
4.5.
17:00		
7.5.
17:00
20
11.5.
17:00			
21
18.5.
17:00		
21.5.
17:00
22
25.5.
17:00			
23
1.6.
17:00			
					
31
27.7.
17:00		
30.7.
17:00
32
3.8.
17:00		
6.8.
17:00
33
10.8.
17:00		
13.8.
17:00
34
17.8.
17:00		
20.8.
17:00
35
24.8.
17:00		
27.8.
17:00
35
30.8.
Sunnuntai		
14:00
36
31.8.
17:00		
3.9.
17:00
37
7.9.
17:00		
10.9.
17:00
38
14.9.
17:00		
17.9.
17:00
39
21.9.
17:00		
24.9.
17:00

(osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Vko

2014

Työllistettyjen tekemä teerenruokinta-automaatti.
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I L M O I T U K S I A
Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Riistanhoitoyhdistyksen tarjoushirvi

Paikka: Kellon koulukeskus

Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen seurojen hirviluvista yksi lupa käytetään
riistanhoitoyhdistyksen tarjoushirveen. Olosuhteiden mukaan kaadetaan joko
yksi aikuinen hirvi tai kaksi vasaa. Hirvestä tai hirvistä voi jättää tarjouksen
riistanhoitoyhdistykseen suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä lukee ”RHY:n
tarjoushirvi”. Tarjoukseen kirjoitetaan tarjottava rahamäärä/kg ja tarjoajan yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero). Tarjous käsittää kokonaisen hirven ruhon.
Tarjous on sitova. Tarjoukset tulee jättää 15.9 mennessä. Lihat toimitetaan
tarjouksen voittaneelle leikeltynä ja pussitettuna.

Tutkinto ti 4.8. ja ti 18.8. klo 18:00.
Koulutus 29.-30.8.2015 klo 10:00.
Tutkinto su 30.8. klo 13:00 ja ti 1.9 klo 18:00.
Koulutus 12-13.9.2015 klo 10:00.
Tutkinto su 13.9. klo 13:00 ja ti 15.9. klo 18:00.
Riistanhoidon tukeminen
RHY avustaa uusia riistanhoitohankkeita. Avustusta voi anoa vapaamuotoisella kuvauksella, suunnitelmalla tai jo olemassa olevalla riistanhoidollisella
toimenpiteellä. Avustus on 500-1000€ rahaa hankkeen tukemista varten.
Avustussumma muotoutuu lopullisesti hankkeen suuruuden ja toteutustavan
mukaan. Avustus voidaan jakaa myös useamman osallistujan kesken. Avustettavasta hankkeesta on laadittava loppuraportti hallitukselle. Hakemukset on
palautettava sähköpostilla tai kirjeitse toiminnanohjaajalle vuoden loppuun
mennessä. RHY:n hallitus valitsee avustettavat hankkeet kokouksessaan.

Majavakartoitus
Riistanhoitoyhdistys kartoittaa alueen majavakantaa. Kaikista havainnoista
kaivataan tietoa. Havainnot voivat olla vanhoja tai nykyisiä pato-, pesä-,
jälki-, syönnös- tai eläinhavaintoja. Ilmoituslomakkeen voit pyytää sähköpostitse: tomi.jokivirta@eduouka.fi

Atte Lahtela

Luonnontieteellisen alan konservaattori

❖ Kalat
❖ Linnut
❖ Nisäkkäät
❖ Luustot
❖ Taljat
Lääninkuja 25, 90820 Kello
Puh. 050 5708403 • atte.lahtela@oulu.fi

H A L L I T U S
Puheenjohtaja Järvinen Martti Keikamotie 5, 90800 Oulu
		 040-5957947
		 jarvinen.martti@gmail.com

Seppo Tikkala
Nikintie 3 A 7, 90820 Kello
		 0400-864132
		 tikkala83@hotmail.com

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

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

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

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

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

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
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K E S Ä K O K O U S
Haukiputaan Metsästysyhdistys
ry:n kesäkokouksen pöytäkirja
Varepirtillä ti. 7.7.2015 klo 18:00
Liite: 1 läsnäolijat 37 henkilöä
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Martti Järvinen avasi
kokouksen klo 18:00.
Puheenjohtaja luovutti seuran viirin
Reijo Siipolalle hänen täyttäessä
pöyreitävuosia.
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja
päätäntävaltaiseksi.
2. Valitaan Puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Martti
Järvinen, ja sihteeriksi Jukka
Tapanainen
3 . A s i a l i s t a n hy vä k s y m i n e n
työjärjestykseksi
Hyväksyttiin
asialista
työjärjestykseksi, lisättiin pienriistan
ruokinta-asia kohtaan 11.
4. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Ojala Sakari ja Kärkkäinen Antti.
Ääntenlaskioiksi valittiin Ojala Sakari
ja Kärkkäinen Antti.
5. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien
kaikkea riistaa turvallisuuden
vuoksi tieltä, tielle ja tien yli
ampuminen on kielletty. Kielto
k o s k i s i m yö s M a r t i n n i e m e n
vanhaa ratapohjaa (Asemakylän
ja Martinniemen välinen entinen
Rauma-Repolan sahan ratapohja,
jossa on hiittisuora hevosille ja
liikuntamahdollisuudet myös
hiihtäjille, moottorikelkkailijoille ja
lenkkeilijöille.)
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
6 . Ve s i l i n n u n m e t s ä s t y s j a
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että vesilinnun
metsästysaika on asetuksen
mukainen, mutta rauhoitettuja
alueita ovat seuraavat alueet:
Merenranta Kellonrajasta
jätevesipuhdistamon laskuputkeen
rauhoitetaan, samoin koko eteläinen
jokialue tie nro 847 sillasta Rivinokan
kärkeen, Pappilanlahti mukaan lukien
sekä Kiiminkijoen pohjoispuolella
tie nro 847 sillasta Laitakarin
pohjoiskärjen aallonmurtajan maan
puoleiseen päähän, Vahtolanlahti
mukaan lukien. Samoin rauhoitetaan
Martinlahti (Tukkilahti), linjalta
vanha tehtaanpiippu Villenniemen
kärki ja Halosenlahden perukka
Paloniemen nokasta kiviarkun
kautta Tommiin. Halosenlahden
perukka koordinaatit: (eteläpuolen
koordinaatit N 7235133, E 422181
ja pohjoispuolen koordinaatit N
7235677, E 422501)
Turvallisuuden vuoksi kiellettäisiin
luotiaseen käyttö seuran rautatien
länsipuolella olevilla vesialueilla
vesilinnun metsästyksessä.
Merkataan Halosenlahden alue
selvemmin kepeillä ja lipuilla,
hyväksytään muutoin esitykset
yksimielisesti.
7. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että fasaanin

metsästys kielletään yhdistyksen
alueella.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
8 . Ky y h k y n m e t s ä s t y s j a
rauhoitusalueet
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen
mukaisena 10.8. Johtokunta esittää,
että metsästykseltä rauhoitetaan
Kiiminkijoen pohjoispuolella
Haukiputaantie 847, Martinniementie
8460, Putaankyläntie 18741 sekä
Haukiputaantien 847 länsipuoliset
alueet aina Iin rajaan saakka.
Lisäksi rauhoitetaan Rivinokan ja
jätevesipuhdistamon laskuputken
välinen merenranta-alue. Rauhoitus
olisi voimassa 20. päivään elokuuta
klo 12.00 saakka.
Koko pyyntikaudeksi johtokunta
esittää rauhoitettavaksi Kellonrajan
ja jätevesipuhdistamon laskuputken
vä l i n e n m e r e n r a n t a - a l u e e n .
Lisäksi Halosenlahden perukka,
koordinaatit: (eteläpuolen
koordinaatit N 7235133, E 422181
ja pohjoispuolen koordinaatit N
7235677, E 422501)
Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä
olevien peltojen käyttö metsästykseen
ei olisi luvallista ennen puintia ilman
maanomistajan lupaa.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
9. Pienriistan rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että pienriistan
metsästykseltä rauhoitetaan
Inkonnokantien ja Rivinnokan
välinen alue kokonaan sekä
Kiiminkinjoentien 8460,
Haukiputaantien 847 ja
Martinniemen ratapenkan välinen
alue. Samoin johtokunta esittää
rauhoitettavaksi Suokkosentien,
ra u t a t i e n , H a u k iväy l ä n 8 4 8 ,
Haukiputaantie 847, Jokelantien,
ja Ukonkaivoksentien välisen
alueen, sekä kaikelta metsästykseltä
johtokunta esittää rauhoitettavaksi
Siipolan yhteinen -alueen 7:8
(Vanhala yhteinen – alue).
Huom ei ole vuokrattu pienriistalle.
Halosenniemessä Rn:o 37:21, ja
Jokipiin Rn:o 136 ns. Vanhatalon
sarka, Martimossa ns. Häyrysen
sarka Rn:o 18:44, Vareputaalla ns.
Heikkisen sarat Rn:o 18:24 ja 82:1,
Leo Koskelan saran Saarnioja Rn:o
11:180.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
10. Jäniksen metsästys ja
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että jänistä
metsästetään asetuksen mukaisesti,
mutta metsästykseltä rauhoitettaisiin
Kiiminkijoen eteläpuoli rautatiestä
merenrantaan lokakuun loppuun.
Rauhoitus ei koske rusakkoa. Lisäksi
johtokunta esittää rauhoitettavaksi
Putaankyläntie 18741, Häyrysentien
ja ns. Martinniemen radanpohjan
välisen alueen.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
Pienriistan ruokinta:
keskusteltiin sorsan ruokinnasta,
todettiin ettei seura kustanna
evästä sorsille. Keskusteltiin
sydänmaan puolen lampareista ja
sinne tapahtuvasta ruokinnasta.
Keskusteltiin ruokinnan
kustannuksista ja eri vaihtoehdoista
asian mahdollista toteutusta silmällä

pitäen.
kesäkokous toteaa, että johtokunta
tekee ensi vuosikokoukseen
esityksen vesilintujen ruokinnasta,
määrärahasta ja nimettävästä
yhdyshenkilöstä.
11. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että
ketunmetsästys olisi asetusten
mukaista ja ilman rajoituksia.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
12. Metsäkanalintujen metsästys ja
rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja
pyytä metsästettäisiin asetusten
mukaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin
samoiksi naapuriseurojen kanssa.
Metson osalta johtokunta esittää,
että metsästys on mahdollista jos
naapuriseurat aloittavat metsästyksen.
Tällöin johtokunta edellyttää, että
saaliskiintiöt ja metsästysajat ovat
yhteneväiset naapuriseurojen kanssa.
Koppelon ja riekon metsästyksen
johtokunta esittää rauhoitettavaksi
kokonaan.
Metsäkanalintujen metsästykseltä
johtokunta esittää rauhoitettavaksi
Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien
länsipuoliset alueet sekä Kiiminkijoen
pohjoispuolella Haukiputaantie
847, Martinniementie 8460,
Putaankyläntie 18741 sekä
Haukiputaantien 847 länsipuoliset
alueet aina Iin rajaan saakka.
Turvallisuuden vuoksi kielletään
kiväärin käyttö rautatien länsipuolella
linnun metsästyksessä.
Koirien koulutus sallittaisiin ilman
asetta rauhoitetuilla alueilla niille,
joilla on metsästysoikeus yhdistyksen
maihin. Huomattavaa on, että koirien
kouluttaminen on sallittua vain
asetuksen määrittämissä rajoissa.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
13. Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että
hirvenpyyntialueet ovat entiset
Hyväksyttiin yksimielisesti.
14. Saaliskiintiöt
Kyyhkylle, pyylle, vesilinnulle
ja hanhelle ei johtokunta esitä
saaliskiintiötä.
Teerelle ja metsolle johtokunta
esittää saaliskiintiöksi 1kpl/päivä/
jäsen, yhteensä 5kpl/kausi, josta 1
saa olla metso.
Johtokunnan esitys metsäjäniksen
metsästykseen; 1 kpl jänistä/henkilö/
päivä, ja 2 kpl jänistä seurue/päivä.
(yht.10 kpl kausi)
Rusakolle ei kiintiötä.
Koppelo, riekko ja peltopyy
rauhoitettu.
Ketulle ja muille pienpedoille
johtokunta ei esitä saaliskiintiötä.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
15. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla
seuran jäsenillä on oikeus lunastaa
v i e ra s l u p a k o l m e n a p ä ivä n ä
sorsalintujen (merenranta-alueille)
sekä jäniksen metsästykseen 1.11.
alkaen.
Oman seuran alueella asuville
johtokunta esittää myytäväksi
sorsastukseen kausilupia 100 €/kausi
merenranta-alueella. Aloituspäivä
vesilinnunmetsästyksessä 20.8.2015
klo 12:00 – 24:00 30 €. Muulloin

päiväluvan hinnaksi johtokunta
esittää 20 €. Vierasluvan hankinnassa
ja metsällä on oltava johtokunnan
esityksen mukaan isäntä mukana.
Lisäksi johtokunta esittää, että
maalinnun metsästyksen loputtua
aina 28. päivään helmikuuta seuran
jäsenellä on oikeus käyttää ilman
maksua vieraita ketun ja supikoiran
pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin
johtokunnan jäsenelle osallistujien
nimet.
Johtokunta esittää, että vieraslupia
myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haarala,
Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno
Haapala.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle
seuraavaa:
Hirvikokous pidetään ma 21.9.2015
klo 18.00 Varepirtillä.
Hirvijahtiin halukkaiden tulee
ilmoittautua ja esittää porukoiden
johtajille ke 26.8.2015 mennessä
suoritetut jäsenmaksu- ja
riistanhoitomaksukuitit sekä
voimassaolevat valtionmerkkija seuranmerkkikuitit ja aseenkantoluvat.
Ne, jotka eivät aikaisemmin ole
olleet jahdissa mukana tai eivät
tiedä, mihin porukkaan kuuluvat,
ilmoittautuvat seuran puheenjohtaja
Martti Järviselle samaan päivään
mennessä eli ke 26.8.2015.
Porukoiden johtajien on ilmoitettava
porukkansa la 5.9.2015 mennessä
em. mainituille henkilöille.
Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei
voida käsitellä tai jos hirvimerkin
suoritus, jäsenmaksukuitti tai
riistanhoitomaksukuitti tai
aseenkantoluvan merkintä puuttuu
johtajan ilmoituslomakkeesta jonkun
henkilön osalta, ei po. henkilöä voida
hyväksyä hirvenpyyntiin.
Ns. ”vanhat hirvimiehet” käsittelee
jokainen porukka hirvisäännön
mukaisesti.
Kuittien on oltava niin selvät,
e t t ä p ä i vä m ä ä r ä t p y s t y t ä ä n
helposti lukemaan. Kotikoneella
maksetuissa kuiteissa pitää näkyä
arkistointitunnus.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
16. Koemaastoanomusten käsittely
Jo h t o k u n t a e s i t t ä ä s e u ra ava t
koemaastoanomukset ja suosittelee,
että koetoimintaa ei kokeiden aikana
häiritä: ks. liiteet 2.
Pohjois-pohjanmaan Beagle ry:n
kerhonmestaruuskoe 12.9.2015, ja
piirinmestaruuskoe 17.10.2015
Oulun seudun hirvikoirayhdistys
ry, 18.9.2015 hirvenhaukkukoe,
7.11. hirvenhaukkukoe, 14.11.
hirvenhaukkukoe ja 28.11.2015
SM-koe.
Oulun Seudun Pystykorvakerho,
Pohjanpystykorvien SM- haukut
7.-8.11.2015 Rantapohjan alueen
hirvikoirayhdistys, viikkokoe
16.12.2015
Vesa-Matti Lipponen, haukutuslupa
syksylle 2015.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
17. Seuralle kaadettavien hirvien
määrä
Johtokunta esittää, että varsinainen
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määrä päätettäisiin hirvikokouksessa.
Asia käsiteltäisiin alustavasti pe
18.9.2015 klo 18.00 hirviporukoiden
johtajien ja johtokunnan yhteisessä
palaverissa.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
18. Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää, että hirvijahti
aloitetaan asetuksen mukaisesti.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
19. Hylkeen metsästys
Asetusten
mukaisesti
kiintiömetsästyksenä.
Hyväksytttiin esitys yksimielisesti.
20. Kauriin metsästys
Johtokunta esittää kesäkokoukselle
saaliskiintiöksi 5, josta 2 pukkia ja
3 vasaa.
Johtokunta esittää, että metsästys
tapahtuu ilmoittautumalla
kaurisporukkaan 20.8.2015

mennessä. Porukan vetäjä on
velvoitettu seuraamaan kiintiötä ja
pitämään tilastoa, ja ilmoittamaan
kaadoista välittömästi seuran
sihteerille.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
21. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koira voi
kouluttaa kuten asetus määrää.
Hirvikoirien koulutusta saa
suorittaa hirvijahdin aikana vain
yhdistyksen puheenjohtajan
luvalla asianmukaisesti oransseihin
varusteisiin pukeutuneena.
Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.
22. Anomus Oulun Seudun Leader
Haukiputaan Metsästysyhdistys
ry:n johtokunta päättää hakea
rahoitustukea Oulun Seudun
Leaderiltä Vareputaan ampumaradan
kehittämiseksi hankesuunnitelman

mukaisesti.
23. Muut esille tulevat asiat
MO- peijaat ajankohta ja toteuttajat,
su 22.11. vara su 29.11. ( Kokit,
tilojen anominen ja eläinlääkäri.)
Johtokunta esittää, että vuorot
arvotaan hirviporukan vetäjien ja
johtokunnan yhteisessä kokouksessa
syyskuussa.
Seuralle kaadettavien hirvien
markkinoinnin järjestäjä.
Johtokunta esittää että hirviä markkinoi
johtokunta. Markkinointikanavina
Haukiputaalainen Metsästäjä-lehti
ja seuran nettisivut. Tarjoukset
kokonaisista hirvistä pyritään
saamaan johtokunnalle 10.9
mennessä.
Johtokunta esittää, että arvotaan
tarvittaessa riittävä määrä porukoita
suorittamaan myytävien hirvien

paloittelu ja muu käsittely.
Hyväksyttiin esitykset yksimielisesti.
Jäsen Ismo Ikonen erottaminen- asiaa
on käsitelty talvikokouksessa, josta se
siirtyi kesäkokouksen päätettäväksi.
Liite: 3
Asia käytiin läpi kesäkokouksessa,
ja päätettiin, että jäsenen
erottamispäätös raukeaa, ja jäsenyys
jatkuu normaalisti.
Muistamiset: Siipola Reijo 70v,
seuran viiri
Kellon Metsästysseura ry täyttää 60
v. 16.7.2015
hommataan
hopeinen
muistolautanen, kustannus n. 150e.
viralliseksi edustajaksi lähtee
puheenjohtaja Martti Järvinen.
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Järvinen päätti
kokouksen klo 20:15.

I L M O I T U K S I A

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Ke 26.8.15 mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee
ilmoittautua ja esittää asiakirjat porukkansa johtajalle.
Ne, jotka eivät kuulu mihinkään porukkaan, ilmoittautuvat
puheenjohtajalle Martti Järviselle samaan päivään
mennessä.
La 5.9.15 Porukoiden johtajat ilmoittavat porukkansa
puheenjohtajalle Martti Järviselle.
Pe 18.9.15 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan
yhteinen palaveri Vareputaalla klo 18.00.
Ma 21.9.15 Hirvikokous Vareputaalla klo 18.00.

VALTIOMERKKI AMMUNNAT
VAREPUTAALLA
Maanantaisin ja torstaisin klo 17:00 syyskuun loppuun
saakka.
Ilmoittaudu kokeeseen 1,5 h aikana paikan päällä.
Tiedustelut 040 595 7947

HAUKIPUTAAN
METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN
KOTISIVUT internetissä.
Osoite on: www.hmynetti.net
RIISTANHOITOJAOKSEN
Kokous ti 1.9.2015 klo 18.00 Vareputaalla.

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

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY

VAREPUTAAN AMPUMARATA

AMPUMA - AJAT: ma - la Klo 09:00 – 21:00
su Klo 12:00 – 21:00
Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2015
Ke 29.7.15
Su 9.8.15
Su 23.8.15
Su 30.8.15

klo 18:00 Hirvenkävely seuran
mestaruuskilpailut
klo 12:00 Isohirvi
klo 12:00 Luodikko ja pudotuskilpailu
klo 12:00 Luodikko ja pudotuskilpailu

TALKOOT AMPUMARADALLA
VAREPUTAALLA
Syyskuun ma 28. päivänä klo 17:00.

TALVIKOKOUS

pidetään to 28.1.2016 klo 18.00 Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat

PIENPETOJA PYYTÄNEET
Ilmoittakaa saalistietonne la 9.1.2016 mennessä
Arto Rautiolle sähköpostilla: arto.rau@gmail.com
tai puh. 040 741 2061.

HUOM ! JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä VIITENUMEROA!!
Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähköpostilla sihteerille,hmysihteeri@gmail.com Seura EI saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet itse ilmoita. Huomioi myös, että jäsenmaksun myöhästymisestä johtuva laskun uudelleen syöttö/teko järjestelmään maksaa 20
€, johtokunnan päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on irtisanomisperuste.
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I L M O I T U K S I A
Haukiputaan Metsästysyhdistys Ry myy hirven ruhoja
tarjousten perusteella.
Vuoden 2015 loppuun voimassaolevat kirjalliset
tarjoukset (€/kg) on toimitettava 10.10.2015 mennessä
suljetussa kirjeessä osoitteeseen:
Haukiputaan metsästysyhdistys ry, Tiilihovintie 15, 90830
Haukipudas.
Kuoreen viitteeksi ”Hirvenlihan ostotarjous” TAI
sähköpostitse osoitteeseen hmysihteerigmail.com
Tarjouksesta tulee ilmetä hinnan lisäksi:
• Koskeeko tarjous puolikasta, yhtä, vai useampaa
		 ruhoa.
• Tarjouksen antajan henkilötiedot, lisäksi
		 puhelinnumero, ja sähköpostiosoite.
		 Ruhot myydään ns. läpikiloperiaatteella:
		 Läpikilo tarkoittaa, että ruhosta on poistettu pää,
		 suolet, sisäelimet, sorkat ja nahka.
• Kukin ruho punnitaan erikseen teurastuksen
		 yhteydessä yo. osien poiston jälkeen.
• Ruhot myydään kokonaisina, tai puolikkaina
• Ruhojen paloittelu on myös mahdollista, siitä
		 veloitetaan erikseen Yhdistyksen hyväksytyn hinnaston
		 mukaan.
• Hyväksytystä tarjouksesta ilmoitetaan joko
		 puhelimitse, tai sähköpostilla.
• Toimitus tapahtuu Vareputaan Lahtivajalla ja sen
		 ajankohta ilmoitetaan erikseen.
• Maksusuoritus toimituksen yhteydessä käteisellä.
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä, tai hylätä tarjoukset.
Lisätietoja voi tiedustella Yhdistyksen sihteeriltä puh. 044
345 6770, tai Puheenjohtajalta puh. 040 595 7947.
Haukiputaan Metsästysyhdistys
Johtokunta

T U L O K S I A
HMY:N PILKKIMESTARUUS
TULOKSIA 2015
Miehet;
1. Halme Kari
2. Kauppila Esa
3. Haapala Mauno
4. Kauppi Tapio
5. Järvinen Martti
6. Pitkänen Erkki

0,587 kg
0,498 kg
0,306 kg
0 092 kg
0,064 kg
0,029 kg

Miehet + 60;
1. Jouko Haapala
2. Sauli Peltoniemi
3. Aslak Soronen
4. Martti Järvinen
5. Aimo Kärkkäinen

1106
1106
1090
1086
1032

Miehet 70;
1. Esa Kauppila

1034

HMY:n HIRVENHIIHDON
MESTARUUSKILPAILU 2015
Miehet – 60;
1. Heikki Haapala
2. Jouni Siekkinen
3. Pekka Partanen
4. Kyösti Kurvinen
5. Pekka Ponto

1106
1102
1100
1048
590

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

S A N A

Tässä lehdessä on HMY:n kesäkokouksen pöytäkirja johon kehotan kaikkia metsälle aikovia tarkoin tutustumaan. Metsälle aikovan on huolehdittava ampumataidon ylläpitämisestä. HMY:n harjoitusammunnat pyörivät entiseen malliin ja jos ilmenee tarvetta
järjestetään harjoitusammuntoja lisää kysynnän mukaan. Yhdistyksen hirviporukoissa on ollut oikean suuntaista kehitystä ampumataidon ylläpitämiseksi mm. porukan omat harjoitusammunnat, tätä toimintaa me tuemme yhdistyksessä kaikin tavoin. Selvyyden vuoksi totean, että niin sanottu seuran merkki väli vuosina ammuttuna on mahdollista suorittaa vain yhdistyksen järjestämissä harjoitusammunnoissa. Se ei ole mahdollista suorittaa valtionmerkin ammunnoissa.
Hirviluvat anottiin JMS:n kanssa yhteisluvalla 54 lupaa, mutta Oulun riistakeskus myönsi 39 lupaa, joista aikaisia hirviä saa olla 28
kpl. HMY:n osuus on 13 aikaista ja 10 vasaa.

johtokunta
Puheenjohtaja
			

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

Varapuheenjohtaja Arto Rautio

040 741 2061

Jäsenet		
		
			
		
		
		
		
			
			
		

Pasi Haapakangas
Esa Kauppila
Arto Rautio
Tapio Jarkko
Antti Kärkkäinen
Juha Juusola
Joni Jääskeläinen
Tapio Rautio
Jouko Turunen
Tuomo Kurkela

044 052 5526
040 515 9216
040 741 2061
040 716 6195
040 539 6345
040 520 8430
040 015 3759
040 535 7054
040 038 4121
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 ampumarataisännät
			

045 601 6134
040 532 5933

Hannu Kinnunen
Mauno Haapala

Pienriistan metsästykseen tulevana syksynä on säädettävä edellisen jahtikauden tapaan saaliskiintiöt niin jänikselle kuin metsäkanalinnuille. Jäniksen osalta näyttää kuitenkin siltä, että aallonpohja on sivuttu ja jäniskanta on lähtenyt elpymään. Metsäkanalintujen kannan on keväällä ja kesällä tehtyjen havaintojen perusteella todettu heikenneen viime jahtikaudesta. Johtokunnan on käsitellyt kanalintuasiaa ja tuo esityksensä kesäkokoukseen, joka tekee arvion ja päätöksen metsäkananlintujahdista tulevana syksynä.
Pienpetoja pyydettiin edellis- vuosien tapaan. Riistanhoidon kannalta pienpeto pyynnillä on huomattava merkitys.
Vareputaan ampumaradalla tapahtuu aika ajoittain, että ammuskellaan erilaisilla aseilla milloin tiedotustauluihin ja milloin ampumakatosten ja koppien seiniin. Tämä ilkivalta ja vahingonteko ovat edesvastuutonta ja ympäristölle haitallista. Ammuttaessa
peltisen kopin seinän läpi luodit lentävät ampumarataa ympäröivään metsään. Tästä aiheutuu vaaratilanteita ympäristössä liikkuville ihmisille ja eläimille.
Vareputaan ampumaradalle on asennettu punaiset postilaatikot
joissa on laukaustenseuranta vihko. Tämä siksi, että ympäristölupa
velvoittaa ampumaradan pitäjää ilmoittamaan vuosittaisen laukausmäärän Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitokselle.
Hyvää kesää ja syksyä
Martti Järvinen
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P U H E E N J O H TA J A N
Osmo on reissussa niin hän pyysi että
kirjoittaisin tähän jotakin. Lupasin vähän
yrittää.
Hirviluvat on haettu niin, että Kellon metsästysseura haki oman luvan ja Haukiputaan metsästysyhdistys ja Jokivarren metsästysseura hakivat yhteisluvalla. Meidän toivomus on, että voitaisiin taas ensi vuonna palata koko alueen käsittävään
yhteislupaan. Uskon että tähän päästään.
Hirvilupaprosessi on tänä vuonna ollut ensi kertaa uuden mallin mukainen.
Alueneuvostossa on sidosryhmien kanssa sovittu tavoitekannat kullekin hirvitalousalueelle. Kuulumme nykyisin hirvitalousalue kolmoseen, joka kulkee Haukiputaalta ja Oulusta aina Vaalaan saakka.
Tarkemmin näitä uusia alueita voi katsoa
vaikka riista.fi sivustolta. Kun Luke on keväällä antanut kanta-arvionsa, on uusittujen hirvitalousalueiden sisällä olevien
riistanhoitoyhdistysten kesken pidetty palaveri, jossa on kartoitettu alueen hirvikantaa ja sovittu hakemuksissa käytettävä
taso. Huomioitavaa on, että tämä sovittu
taso ei ole mikään maksimi vaan jokainen
alue on voinut hakea lupia oman tason-

S A N A

sa mukaan myös hirvitalousalueen sisällä. Tämä koko prosessi on uusittu siksi, että uudessa hirven hoitosuunnitelmassa on
haluttu hirvikannan hoidon vastuu enemmän ”kentälle”.
Tämä vastuun kentälle siirtämisen hengen
mukaisesti lupia voi hakea reilusti, mutta
niitä tulee käyttää viisaasti. Eli viimeinen
vastuu on metsästäjillä, jotka käytännössä näkevät hirvikannan tason metsästyksen yhteydessä. Nyt on viimein päästävä
eroon ajatuksesta, että lupia haetaan ja ne
käytetään sata prosenttisesti. Nyt on totuttava ajatukseen että lupia voidaan anoa
reilusti ja sitten esimerkiksi pankin avulla käyttää vastuullisesti kannan mukaan.
Yhteisluvan osakkaat hakivat lupia tämän periaatteen mukaisesti. Valitettavasti luvan myöntäjällä tämä periaate unohtui. Jouduimme antamaan vastineen korkeaan haettuun lupamäärään. Perusteellisesti siinä kerroimme tilanteen ja ajatuksen perustellen lupamäärää mm. laskentatuloksilla ja em. periaatteella. Lisäksi kyselin puhelimella asiamme perään.
Sain vastaukseksi myöntävän kannanoton
ajatuksillemme. Lisäksi todettiin yhdessä,

että etenkin hirvitalousalueellamme on
vaara, että hirvikanta karkaa taas käsistä.
Ja uusi hirvenhoitosuunnitelman tavoite
on juuri se, että tällä tavalla ei kävisi. Lisäksi totesimme yhdessä Riistakeskuksen
toimihenkilön kanssa, että ajatus siitä että
lupia voi hakea reilusti mutta käyttää vastuullisesti, ei ole tavoittanut riittävän selvästi lupien hakijoita. Jäimme täällä toiveikkaana odottamaan että asia korjaantuisi ja lupamääräämme ei pienennetä.
Toisin kuitenkin kävi. Luvan myöntäjä
oli myöntänyt tulkintamme mukaan luvat pelkästään hehtaariperusteisesti, eli
suunnilleen yhtä monta hirveä/1000ha
jokaiselle hakijalle. Paikalliset olosuhteet
ja alueen hirvikannan tuntemus ei painanut mitään. Eikä painanut myöskään
RHY:n hallituksen lausunnot lupamääriin. HMY:n lupamääräksi myönnettiin 13
aikaista ja 10 vasaa ja JMS:lle 15 aikaista ja 12 vasaa. Toivottavasti seuraavalla
lupakierroksella saadaan uuden prosessi toimimaan hirvenhoitosuunnitelman
hengen mukaisesti.
Jukka Vänttilä

J OH T O K U N TA
Puheenjohtaja Osmo Sipola
Osmo Sipola@gmail.com

p. 0500-580140

Sihteeri Juho Kaarivaara
Juho.kaarivaara@netti.fi

p. 044-5354100

Jukka Vänttilä
jukka.vanttila@gmail.com

p. 040-5590892

Kari Korpela
kari.heikki@hotmail.com

p. 045-3264773

Tarmo Timonen
tarmo.timonen@elisanet.fi

p. 040-5582669

Jani Hanhela
janskapomei@gmail.com

p. 041-4581784

Timo Meriläinen
t6j1merilainen@gmail.com

p. 0400-387093

Hannu Örn
hannu.orn@mail.suomi.net

p. 040-5832173

Onni Jämsä
Onnijamsa@kotikone.fi

p. 0400-298650

Anssi Mettovaara
anssi.mettovaara@gmail.com

p. 040 515 9662

Risto Kurkela
risto@pohjoissuomenraudoite.com

p. 0400388970

I L M O I T U K S I A

Kesäkokouksessa
hyväksytyt
metsästyskaudelle 2015-2016:

saaliskiintiöt

- sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- jänis, 10 kpl / kausi / metsästäjä, 1 kpl / päivä / metsästäjä, 2 kpl / päivä / seurue.
- koppelo rauhoitettu
- pyy ei kiintiötä
- teeri ja metso, Kiintiö 5 kpl joista 1 kpl saa olla metso. 1kpl / päivä /
metsästäjä.
Kiintiöt ilmoitetaan lehdessä mikäli muutoksia tulee riistakolmiolaskennan
tulosten ja LUKE:n suosituksen perusteella.
- peltolinnut, Fasaani ja Peltopyy; metsästys on kielletty.
- kettu, supi ja näätä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.
- kauris 2kpl / jäsen ja seurakohtainen kiintiö 10kpl.
- hylje Yhteys Martti Järviseen.
HUOMIOI, ETTÄ METSÄKANALINTUJEN KIINTIÖ PÄÄTETÄÄN RIISTAKOLMIOLASKENNAN TULOSTEN JULKISTUSTEN JÄLKEEN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖKSELLÄ. ASIASTA PALAVEERATAAN MYÖS MUIDEN
SEUROJEN JOHTOKUNTIEN KANSSA. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTETAAN
SEURAN NETTISIVULLA JA RANTAPOHJASSA. SEURAA TIEDOITUSTA!
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hyväksyttäviksi rauhoitusalueet metsästyskaudelle 2015-2016 edellisvuoden malliin. Lisäksi Nurmiojan
alueella kaurista metsästävät ottakaa yhteys Pasi Kurkelaan sallituista alueista.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.

5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Kolmiolaskennat ovat 25.7. ja varapäivä 1.8. Toimitetaan tieto Jokivirralle laskennan tuloksista.
– peltolinnut, Fasaani ja Peltopyy;
metsästys on kielletty.
– kettu, supi ja näätä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen
seuran alueelle. Metsästyksestä on
kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.
– kauris metsästys /rauhoittaminen,
Pyynti rajoitettua ja saaliskiintiöihin
perustuvaa. Johtokuntien esitykset :
JMS 10 lupaa.
– hylje metsästys ; pyyntilupia on
haettu.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle
hyväksyttäväksi yhteispalaverissa sovitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin poikkeuksin.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle kauriinpyynnistä seurakohtaiseksi kiintiöksi 10kpl ja suositellaan, ettei 150m lähempänä ruokinta-automaattia ei ammuttaisi. Saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut.
Pasi Kurkelalle.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.

6. Saaliskiintiöt:
Yhteispalaverissa sovittua:
Metsästysajat ja kiintiöt;
Päätettiin suositella kesäkokouksille
seuraavat metsästysajat ja kiintiöt:
– jänis, 10 kpl / kausi / metsästäjä, 1
kpl / päivä / metsästäjä, 2 kpl / päivä
/ seurue. Seurat päättää rauhoitusalueista.
– sorsalinnut, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
– kyyhkynen, Pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä. Seurat päättää rauhoitusalueista.
– metsäkanalinnut, Kiintiö 5 kpl joista 1 kpl saa olla metso. 1kpl / päivä
/ metsästäjä.
Kiintiöt ilmoitetaan lehdessä mikäli muutoksia tulee riistakolmiolaskennassa.

7. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudella
2014- 2015:
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 lukuun ottamatta
hirvenmetsästystä sekä pienpetojen
ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuun ottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle

Kellon metsästysseura Ry hakee
koemaastoa jäniksen ajokokeisiin
3.10.2015 pm karsinta, 24.10.2015
ja 5.12.2015 yleinen koe.

JMS:n Kesäkokouksen pöytäkirja
11.7.2015
Paikka: Jokelan koulu
Aika: 11.7.2015 klo.13.00
Paikalla:16 seuran jäsentä.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi
klo.13.05

kokouksen

2. Puheenjohtajan ja sihteerinvalinta
Valittiin puheenjohtajaksi Osmo Sipola ja sihteeriksi Juho Kaarivaara.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan ja ääntenlaskijoiden
valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Hannu Örn ja Timo Meriläinen

Hirvimies tutkii riistapeltoa.

8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää, että jatketaan
edellisvuosien malliin niin, että vierasluvan voi maksaa suoraan seuran
tilille. Maksukuitin viestiosassa pitää
näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa koskee. Vieraan vastuulla on todistaa että maksu on suoritettu ajallaan. Kuitti tai tiliote, josta em. tiedot näkyvät on oltava mukana jahdissa.
Hinnaksi esitetään 10 euroa per päivälupa ja 8 kpl vierasta voi seuran jäsen käyttää per kausi.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Maastoanomukset
Anotut:
Pohjois-Pohjanmaan Beagle Ry anoo
2 kpl koemaastoja Kerhon Mestaruuskokeeseen 12.9.2015 ja pii-rinmestaruuskokeeseen 17.10.2015.

Oulunseudun
hirvikoirayhdistys
Ry
anoo
koemaastoa
hirvenhaukkukokeeseen
18.9,15.10,7.11,14.11,12.12, 29.12
ja 28.11.2015.
Oulunseudun pystykorvakerho ry
anoo 1-2kpl koemaastoja Pohjanpystykorvien
suomenmestaruushaukkuihin 7-8.11.2015.
Rantapohja-alueen
hirvikoirayhdistys anoo maastoja hirvenhaukkukokeisiin 5.9,12.9,5.12,9.12 ja
16.12.2015.

Sarvet kasvamassa.

Johtokunta esittää myönnettäväksi
alueet kaikkiin anomuksiin.
Myönnettiin koemaastot kaikkiin
maastoanomuksiin. Koirakokeet eivät saa estää seuran jäsenten metsästystä samanaikaisesti.
10. Hirvijahti
- anottu yhteisluvalla Hmy:n kanssa
- JMS 30 pyyntilupaa,
- HMY 24 pyyntilupaa,
- YHT 54 pyyntilupaa,
- pankin käyttäminen
- piikkirajoitus ( suurten sonnien
säästäminen )
Hirviluvista on tullut selvityspyyntö,
johon on vastattu.
Arvioidaan syksyllä hirvikanta ja
päätetään sitten, jätetäänkö osa mahdollisesti tulevista luvista käyttämättä, elikkä pankkiin.
Suurten sonnien säästämiseksi asetettiin suositus piikkirajoituksesta, 3
+ 3 piikkisen son-nin saa ampua. Vastuu suosituksen noudattamisesta on
Porukanjohtajalla.
Syksyllä seurat järjestävät yhteiskokouksen ja mestaruusammunnat
12.9, jossa em. asiat sovitaan lopullisesti. Kokousaika: johtajat klo.10, kokous klo.11 ja ammunnat klo.12.00
Hirvijahtiin ilmoittautuminen elokuun loppuun mennessä porukoiden johtajille. Uudet jäse-net Osmo
Sipolalle.
Keskusteltiin hirvitilanteesta yleisesti.
11. Muut esille tulevat asiat
Vuosikokousajankohdaksi päätettiin
perjantai 29.1.2016 klo.19.00.
Keskusteltiin Kynkäänkämpän uusinta tilanteesta.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja
klo.13.30

päätti

kokouksen

JOKIVARREN METSÄSTYSSEURA RY
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Rauhoitusalueet:

Jokivarren metsästysseuran nettisivut

Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuunottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuunottamatta.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty.

www.jokivarrenmetsastysseura.com

ovat osoitteessa

Hirvijahtiin ilmoittautuminen

elokuun loppuun mennessä porukoiden johtajille.
Uudet jäsenet Osmo Sipolalle myös elokuun loppuun mennessä.

Seuran mestaruusammunnat

pidetään lauantaina 12.9.2015 Varepirtillä klo 12 alkaen.
Haulikko- ja luodikkokilpailut.
Kaikki jäsenet tervetuloa ampumaan!

Jokivarren Metsästysseuran
vuosikokous
pidetään perjantaina 29.1.2016 klo 19 Jokelan koululla.
TERVETULOA!

Hirvikokous
Vareputaalla la 12.9.2015, johtajat klo10.30 ja jäsenet klo11.00.

Vieraslupien myynti:
Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan metsästysseuraan kuuluvan jäsenen mukana. Vierasluvan hinta on 10€/päivä ja 8 kpl/jäsen/kausi. Vuosikiintiö on sama kuin seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.
Vierasluvan voi maksaa myös suoraan seuran tilille. Maksukuitin viestiosassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa koskee. Vieraan vastuulla on todistaa, että maksu on suoritettu ajallaan esim. kuitti tai
tiliote mukana jahdissa. Kuitissa pitää näkyä arkistointitunnus. Tilitiedot:
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: 574013-41454

Kaksosvasat.

T U L O K S I A

JMS:n ja Jokikylän kyläyhdistyksen
pilkkikilpailun tulokset
MIESTEN SARJA:
1. Kovalainen Veikko (1 180 g)
2. Pentti Sauli (710 g)
3. Pentti Tauno (380 g)

LASTEN SARJA:
1. Örn Aada (110 g)
2. Sipola Sonja (70 g)
3. Örn Arttu (50 g)

NAISTEN SARJA:
1. Jämsä Kirsi (80 g)
Loput sijat arvottu

SUURIN KALA:
Pentti Sauli (170 g)
Osallistujia oli yhteensä 58.

Jokivarren metsästysseuran riistapolkukilpailu
Mursun rannassa 22.5.2015

TULOKSET:
Yleinen sarja:
1 Hannu Örn 91,5 p
2 Pasi Kurkela 78 p
3 Toni Kaarivaara 58 p
4 Sami Kurkela 40,5 p
Yli 60 -vuotiaat:
1 Aimo Kärkkäinen 91,5 p
2 Veikko Kovalainen 53 p
3 Pekka Nehvonen 47 p
4 Markku Kurkela 40,5 p

Nuoret:
1 Tino Kaarivaara 47 p
2 Anniina Suhonen 36,5 p
3 Matias Pakanen 31,5 p
4 Arttu Örn 31 p
5 Aada Örn 23 p
6 Aleksi Soini 20,5 p
7 Eemil Seppänen 17 p
8 Elias K 11 p

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

P U H E E N J O H TA J A N
Kellon metsästysseura juhli 60-vuotistaivaltaan 16.7.2015 Kellon nuorisoseuralla. Tilaisuudessa oli väkeä kiitettävästi, noin
80 henkeä. Musiikillisesta puolesta vastasi paikallinen orkesteri Retropändi. Tervehdyskäynnillä kävivät Haukiputaan riistanhoitoyhdistys ja muut Haukiputaan alueen metsästysseurat.
Seuran puheenjohtaja kävi läpi seuran historiikin. Tilaisuudessa
jaettiin hopeisia ansiomerkkejä, jotka oli myöntänyt Riistakeskus Oulu. Hopeiseen ansiomerkkiin edellytetään pitkäaikaista toimintaa riistanhoitoyhdistyksen tehtävissä ja pitkää kokemusta myös metsästysseuran tehtävissä. Pronssiset ansiomerkit myöntää Haukiputaan riistanhoitoyhdistys. Niiden myöntämisperusteet ovat pitkäaikainen työskentely metsästysseuran
tehtävissä.
Lämmin kiitos kaikille talkootyöhön osallistuneille.
Juhlan jälkeen pidimme seuran kesäkokouksen, jossa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Metsäkanalintujen osalta toimitaan
samoin kuin viime vuonna. Suoritetaan riistakolmiolaskennat
heinäkuun loppupuolella, jonka jälkeen Riistakeskus tiedottaa

S A N A

tilanteesta. Me ilmoitamme sitten omalta osalta metsästäjille
hyvissä ajoin ennen metsäkanalintujen pyyntiä. Seuramme kotisivuilla on tästä asiasta tuoreinta tietoa.
Sen lisäksi päätettiin, että seura liittyy Suomen Metsästäjäliiton jäseneksi. Kun seura liittyy jäseneksi, niin yksittäisen metsästäjän vuosimaksu on vain 11 euroa, kun se muutoin olisi 39
euroa. Lisäksi jäsen saa 5 kertaa vuodessa ilmestyvän Jahti-lehden ja monia muita etuisuuksia. Kokouksessa todettiin, että 64
halusi liittyä tällä tavalla metsästäjäliiton jäseneksi.
Hirvijahti suoritetaan tänä vuonna siten, että Kellon metsästysseura suorittaa oman jahdin. Riistakeskus Oulu myönsi meille 38 pyyntilupaa, joilla saadaan kaataa enintään 26 aikuista
hirveä. Näin ollen vasojen määräksi jää 24.
Toivotan jäsenille hyvää jahtisyksyä.
Matti Roivainen
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Aika: 16.07.2015 klo 19.30 …20.10
Paikka: Kellon Nuorisoseura
Läsnä: Yhteensä 59 osanottajaa, liitteenä osanottajaluettelo
§ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Matti Roivainen avasi kokouksen, joka pidettiin seuran 60-v. juhlan jälkeen.
§ 2 KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Roivainen, sihteeriksi Tapio Kivari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin
Raimo Tammi ja Reijo Häkkinen.
§ 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksesta oli tiedotettu sääntöjen mukaisesti, joten se voitiin todeta
päätösvaltaiseksi.
§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima asialista kokouksen esityslistaksi.
§ 5 RHY:N PUHEENVUORO
Tomi Jokivirran ollessa estyneenä jäi RHY:n puheenvuoro pitämättä.
§ 6 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Matti Roivainen kertoi katsauksessaan mm,
- että seura oli neuvotellut Pikkulohkon alueen metsästysoikeudesta.
Kokous totesi, että ellei asiaan tule selvyyttä ennen tulevaa metsästyskautta, käynnistetään tarvittaessa oikeustoimet.
§ 7 PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET SEKÄ
KIINTIÖT
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1 kohdat 1- 8.
§ 8 VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, luettavissa liitteessä 1: kohdasta 9.
§ 9 HIRVEN METSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys, katso liite 1: kohta 10.

Teeren poikanen suolla 16.6. Kuva: Jarno Kiuttu.

§10 KAURIINMETSÄSTYS
Hyväksyttiin johtokunnan esitys korjattuna seuraavasti: Metsästettävien
kauriiden määrä on enintään 10 aikuista ja 10 vasaa.
Kokouksessa korostettiin ko. kohdan kirjausta: Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.
Päätettiin lisäksi, että kauriinmetsästyksen pyyntilupamaksut kohdistetaan
kauriiden ruokintaan.
Pöytäkirjan liite 1:ssä kohdassa 11on huomioitu yllä oleva muutos.
§ 11 KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMINEN
SEURAN ALUEELLA ; AJAT, ALUEET JA HINTA
Hyväksyttiin johtokunnan esitys liitteen 2 mukaisesti
§ 12 MUUT ASIAT
Pekka Aikio esitti, että ilmoittautuminen kauriinmetsästykseen myöhennettäisiin elokuun loppuun asti.
Sami Manninen esitti kosteikkojen rakentamista ja laser-/videoammuntaradan hankkimista.
Mikko Halonen esitti kaislapönttöjen rakentamista vesilinnuille.
Ismo Mäkelä kertoi, että Kellonlammella ei enää vesi vaihdu ja veden laatu on tästä syystä heikentynyt. Hän esitti, että kaivamalla 100 m ojaa saataisiin alue taas vesilinnuille kelpaavaksi.
Osmo Hietala pyysi kiinnittämään huomiota koirakurin valvontaan erityisesti Isonniemen alueella.
Jouni Savilaakso muistutti, että hänelle tulee ilmoittaa myös kaikista kauriskolareista.
§ 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.10.

Viime syksynä sorsajahdin aloituspäivä. Kuva: Esko Mäkelä

J O H T O K U N TA
Puheenjohtaja Matti Roivainen
matti.roivainen(ät)elisanet.fi

p. 050 5354720

Sihteeri Tapio Kivari
tapio.kivari(ät)gmail.com

p. 040 5075999

Rahastonhoitaja Tapio Pikkuhookana
tapio.pikkuhookana(ät)dnainternet.net

p. 050 3055814

Tiedotusjaosto
jäsenrekisteri ja maanvuokrarekisteri
Jarno Kiuttu
jarno(ät)kellonmetsastysseura.fi
Riistanhoitojaosto
Reijo Arvola
reijo.arvola(ät)hotmail.fi
Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo
timokorkeasalo(ät)gmail.com

p. 045 6783330

p. 0400 758906

p. 045 1102740

Maanvuokrausjaosto
Kyösti Manninen
kyosti.manninen(ät)suomi24.fi

p. 0400 286111

Hirvijaosto
Seppo Tikkala
tikkala83(ät)hotmail.com

p. 0400 864132

Valvontajaosto
Mika Lehtinen
mika.lehtinen(ät)k-supermarket.com

p. 040 7211092

Ampumajaosto
Reijo Häkkinen
osulku(ät)luukku.com

p. 040 5363556

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

p. 045 6706392
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Metsästysajat, -alueet sekä rajoitukset metsästyskaudella (metsästysjärjestelyt) 2015-2016
1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä
2. Sepelkyyhky: Metsästys alkaa Haukiputaan tien itäpuolella 10.8 ja muualla 20.08.2015, ei kiintiötä
3. Metsäkanalinnut: Teeren, metson ja pyyn metsästysaika asetuksen mukaisesti. Kiintiöt päätetään seurojen yhteiskokouksessa riistakolmiolaskennan tulosten ja RKTL:n suosituksen perusteella. Pyytä voi pyytää vapaasti. Teeren
pyynti on sallittu merenranta-alueella 10.9.2015 – 22.9.2015. Metsästys on
sallittu vanhan nelostien itäpuolella ja saarissa . Koppelo ja riekko on rauhoitettu.
4. Peltolinnut: Fasaani ja peltopyy; metsästys on kielletty.
5. Jänis: Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa pyytää 5 kpl/
kausi/metsästäjä, 1 kpl/päivä/metsästäjä, 2 kpl/päivä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön. Rauhoitusalue kaudelle 2015-2016 on Kallioselän alue, rajoina
pohjoisessa on Välikankaan- Satamokankaan tie, idässä seuranraja, etelässä
Martimojoki ja lännessä sähkölinja. Alue merkitty KMS:n kotisivuilla osoitteessa www.kellonmetsastysseura.fi
6. Kettu: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2016
alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella,
kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Supi ja näätä, pyynti kuten kettu.
7. Pienpetopyynti: Sallittu kaikkialla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan
lukien.
8. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella, kotilohkossa ja saarissa poisluettuna ketun pyyntiä, jossa 4- tien itäpuolella voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä.
Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen
Raution soranottopaikan kohdalta oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
Kellontien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja sekä
Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty.
9. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa vieraslupia netistä
KMS:n kotisivuosoitteessa: vesilinnuille 20.08.-26.08.2015 ja 02.-08.09.2015

sekä jänikselle ja ketulle 02.-08.09.2015 ja 25.11.-1.12.2015, luvan hinta on
40 €/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
B voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokraussopimusta vastaan
vieraslupia 8 kpl metsästyskaudessa jäniksen, ketun, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 10 €/päivä. Metsästys edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 kpl metsästyskaudessa, hinta 10 €/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajilla
ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
10. Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava syyskuun toisen viikon tiistaihin ( 08.09.2015 ) mennessä todistukset ammutusta
hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta porukan johtajalle.
Uudet metsästäjät ja metsästäjät joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat
samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla
edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä, ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoiden johtajien palaveri saman viikon torstaina 10.09.2014, johon mennessä paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien
hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että havaintokortti täytetään täydellisenä
jokaiselta metsästyspäivältä kunkin hirviporukan osalta sekä että kaatoilmoitus täytetään metsästyksen päätyttyä täydellisenä. Lisäksi velvoitetaan kaikki
porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti
sovittaviin tapahtumiin. Hirven haukuttaminen kielletty 19.9- 25.9 2015 kotilohkossa. Hirvenmetsästys alkaa lauantaina 26.9 2015.
11. Kauriinmetsästys
Kauriin metsästyksessä kaikki Kellon metsästysseuran jäsenet noudattavat seuraavia valikoivan metsästyksen pelisääntöjä. Kauriin ruokintapaikoilla ampuminen on kielletty. Rauhoitusalue on 4- tien itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km ja itä- länsisuunnassa noin 2 km, Navettakankaan tielle saakka. Tarkempi rajaus ks. kotisivut.
Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti muutoin paitsi että pukin kevätpyyntiä ei sallita. Metsästettävien kauriiden määrä on 10 aikuista ja 10 vasaa. Pyynnin järjestämiseksi tulee kesän lehteen ilmoittautumispäivämäärä. Porukkapyynnissä on luotiaseen käyttö sallittu vain peltopyynnissä. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikkoaseella. Suurin sallittu haulikoko on 4,5 mm ja ampumamatka 25 m. Kaatolupamaksu on 30 € /aikuinen ja 20 € /vasa. Joka vasajahdissa ampuu aikuisen kauriin, maksaa seuralle aikuisen pyyntilupamaksun kaksinkertaisena.
Mahdolliset peltovuorot katsotaan syksyllä. Jos tilanne niin vaatii, johtokunta
voi keskeyttää metsästyksen.

T U L O K S I A
Ilma-ase kilpailut 2015
Luodikko
Yl. 1
2
50v 1
2
60v 1
2
3
4
5
70v 1

78p.
25p.
86p.
47p.
74p.
67p.
53p.
34p.
32p.
57p.

Lotvonen Lauri
Kelloniemi Janne
Similä Seppo
Ojala Markku
Aikio Pekka
Takkula Lasse
Laajoki Pertti
Pietilä Tapio
Kiuttu Seppo
Kourunen Markku

Hirvi
Yl. 1
2
50v 1
2
60v 1
2
3
4
5
70v 1

72p.
50p.
98p.
42p.
83p.
63p.
41p.
24p.
14p.
33p.

Lotvonen Lauri
Kelloniemi Janne
Similä Seppo
Ojala Markku
Pietilä Tapio
Laajoki Pertti
Kiuttu Seppo
Aikio Pekka
Takkula Lasse
Kourunen Markku

KELLON METSÄSTYSSEURA
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KOULUTUS- YM. LUVAT KAUDELLE 2015-2016
24-26.7.2015

7-8.11.2015

12.09.2015

18.09.2015

17.10.2015

16.12.2015

22.08.2015

Oulun Seudun Etsintäkoirat ry
Minna Haurinen
minna.haurinen[ a ]elisanet.fi
Koiran käyttö etsinnässä
Maastot: Runteli
Jtk: myönnetään, maksutta
Oulun seudun pystykorvakerho ry
heikki.niemelin[ a ]gmail.com
04005171208
Suomenmestaruushaukut
Jtk: myönnetään, maksutta
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
Alpo Kaisto
Tangontie 86, 91100 Ii
050 3376382
alpo.kaisto[ a ]osao.fi
Kerhon mestaruuskoe
Jtk: myönnetään maksutta

Juhlaväkeä. Kuva: Timo Korkeasalo.

Oulun seudun hirvikoirayhdistys ry
Juha Kurkela
Kurkelansaarentie 42, 90840 Haukipudas
040 5235028
juha.kurkela[ a ]mail.suomi.net
Hirvenhaukkukoe
Jtk: myönnetään maksutta
Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
Alpo Kaisto
Tangontie 86, 91100 Ii
050 3376382
alpo.kaisto[ a ]osao.fi
Beaglein piirinmestaruuskoe
Jtk: myönnetään maksutta
Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys
Timo Tiiro
0404123175
Hirvenhaukkukoe
Jtk: myönnetään maksutta
Oulun kanakoirakerho
Vesi/jälkityökokeet
Alakylän tien varressa

Juhlaväkeä. Kuva: Timo Korkeasalo.

I L M O I T U K S I A

HIRVIMETSÄLLE LÄHTIJÄT
Tarvittavat asiapaperit 8.9.2015 mennessä johtajalle.
Hirvijaosto kokoontuu 10.9. klo 18:00

Vieraslupa maksetaan verkkopankissa seuran tilille. Tositteeseen tulee kirjata metsästäjän nimi, metsästyspäivä, maanomistaja ja metsästyksessä mukana olevan seuran jäsenen nimi. Kuitissa pitää näkyä myös arkistotunnus
ja kuitin on oltava metsästettäessä mukana.
Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55

Hirvipeijaat
la 14.11.2015 klo 14:00-18:00
Kellon Nuorisoseuralla.

Kellon Metsästysseura ry:n
Sääntömääräinen talvikokous Kalimen majalla
21.1.2016 klo 18:00.

KAURISJAHTI 2015
Kellon Metsästysseuran
nettisivyt löytyy osoitteesta:
http://www.kellonmetsastysseura.fi.

Kauriinpyyntiin haluavat ilmoittautukaa Pekka Aikiolle p. 040-7787387
viimeistään 27.8.2015 mennessä. Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti.

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

Käytä maksaessasi aina viitenumeroa.
Jos haluat jäsenmaksun myös sähköpostiin, niin ilmoita soitteesi
jäsenrekisteriin.
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V U O T TA

Kellon metsästysseura juhli 60-vuotistaivaltaan
16.7.2015 Kellon Nuorisoseuralla.
Juhlaan osallistui noin 80 henkeä. Tervehdyksiä toivat Haukiputaan Riistanhoitoyhdistys, Haukiputaan
Metsästysyhdistys ja Jokivarren Metsästysseura.
Tilaisuuden ohjelmassa oli musiikkiesityksiä. joista
vastasi paikkakuntalainen Retropändi. Seuran historiikin kertoi puheenjohtaja Matti Roivainen. Suoritettiin ansiomerkkien jakaminen ja ansiomerkkejä
saivat seuraavat henkilöt:

Hopeinen merkki

Pronssinen merkki

Ahonen Janne
Häkkinen Reijo
Kuivas Mauri
Manninen Kyösti
Perätalo Pentti
Pikkuhookana Tapio
Roivainen Matti
Tiilikainen Reino

Arvola Reijo
Eero Sami
Forss Pekka
Kiuttu Jarno
Kivari Tapio
Korkeasalo Timo
Lehtinen Mika
Mäkelä Ismo
Männistö Timo
Tammi Raimo
Tikkala Seppo

Tilaisuus päättyi maakuntalauluun ja kahvitarjoiluun.

Matti Roivainen kertoo seuran historiasta. Kuva. Mauri Kuivas.

JMS tuo tervehdystä. Kuva. Timo Korkeasalo.

Pronssisen ansiomerkint saajat. Kuva. Mauri Kuivas.

