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VAREPUTAAN AMPUMARATA
AMPUMA - AJAT: ma - la Klo 09:00 – 21:00

su Klo 12:00 – 21:00
Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT
Osoite on: www.hmynetti.net

HMY:n MESTARUUS KILPAILUT 2019
su 25.8.19    klo 12:00 Haulikko
ti 24.9.19    klo 12:00 Ampumaradan talkoot

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY TALVIKOKOUS
pidetään tammikuun viimeisellä viikolla Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

TOIMENPITEET SYKSYN JAHTIIN 
Ma 19.8.19 Hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen 
                      palaveri Vareputaalla klo 18:00
To 29.8.19 Hirvikokous Varepirtillä klo 18:00

R
H
Y

Ilmoituksia

Riistanhoidon tukeminen
RHY avustaa uusia riistanhoitohankkeita Haukiputaan RHY:n 
alueella. Avustusta voi anoa Haukiputaan RHY:en kuuluva henkilö 
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.

H
M
Y

 Koeammunnat HMY:n uudella trap radalla. Kuva:Joni Jääskeläinen

Puheenjohtaja:
Matti Roivainen Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
050-5354720 matti.roivainen(ät)elisanet.fi

Jäsenet:
Martti Järvinen Keikamotie 5, 90800 Oulu
040-5957947 jarvinen.martti(ät)gmail.com

Joni Jääskeläinen Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
0400-153759 jaaskelainen.jon(ät)gmail.com

Jouko Ojala Keisarinpolku 12, 90850 Martinniemi
0400-581463 jouko.ojala0(ät)saunalahti.fi

Timo Korkeasalo Leantie 3, 90850 Martinniemi
045-1102740 timo.korkeasalo(ät)gmail.com

Osmo Sipola Pateniementie 39, 90800 Oulu
0500-580140 osmo.sipola(ät)gmail.com

 
Sami Manninen Pöllömutka 2, 90820 Kello
040-7078414 sami.manninen(ät)saunalahti.fi

Jukka Vänttilä Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
040-5590892 jukka.vanttila(ät)gmail.com

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

Toiminnanohjaaja ja rahastonhoitaja:
Tomi Jokivirta Maitopolku 36, 90850 Martinniemi
040-5237544 tomi.jokivirta(ät)eduouka.fi

Lehden toimitus:
Jarno Kiuttu
045-6783330 jarno(ät)kellonmetsastysseura.fi

Hallitus

Koulutukset ja tutkinnot ilmoitetaan: 
riista.fi-> metsästys -> tapahtumahaku.

Metsästäjätutkinnon koulutus ja tutkinnot

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys toimeen panee ampumakokeita 
Vareputaan ampumaradalla 2019
Kokeeseen tulee ilmoittautua 1,5 tunnin aikana sen alkamisesta!
Tiedustelut 040 595 7947

Maanantaisin Torstaisin
Vko pvm  klo pvm 

klo
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. 14:00(sunnuntai)
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

Ampumakokeet

Pienpetopyynti
Jousiammuntakokeet ilmoitetaan:
riista.fi-> metsästys -> tapahtumahaku.

Jousiammuntakokeet
Pienpetokisassa tänä vuonna sarja myös nuorille (alle 18v).

Puheenjohtaja    Joni Jääskeläinen 040 0153 759
   jaaskelainen.jon(ät)gmail.com

Varapuheenjohtaja    Jouko Ojala 040 0581 463

Sihteeri    hmysihteeri(ät)gmail.com 044 3456 770
   

Jäsenet    Pekka Katiska 040 5104 321
   Esa Kauppila 040 0159 216
   Jouko Ojala 040 0581 463
   Erkka Simppula 040 0925 247
   Antti Mielikäinen 040 5654 677
   Janne Juusola 040 1889 496
   Martti Järvinen 0400 289214
   Hannu Kinnunen 045 6016 134
   Jouko Turunen 040 0384 121
   Heikki Haapala 040 7796 850

Johtokunta

Jaostot
Ampumajaosto: Vetäjä: Järvinen Martti, 0400 289214
Haapala Heikki Kauppila Esa Rautio Tapio
Jääskeläinen Joni Haapala Jouko Kauppila Veikko
Romsi Jussi Korvala Raimo Haapala Mauno
Kauppinen Antti Kärkkäinen Aimo Jarkko Tapio
Halme Kari Kinnunen Hannu Nehvonen Pekka
Tapanainen Jukka Huovinen Arto Mielikäinen Antti
Turunen Jouko Simppula Kari Vilppola Vesa
Rautio Arto Kauppi Tapio Nikkinen Ville

Maanvuokrajaosto:
Greus Janne Kärkkäinen Arvo Kauppila Esa
Järvinen Martti Kauppila Jaakko Kinnunen Hannu
Väisänen Jukka Ojala Jouko Siipola Reijo

Riistanhoitojaosto: Vetäjä:Rautio Arto, 0407412061
(varalla Haapalahti Tommi 050 3035234)

Finnig Matti Niemelin Heikki Rautio Tapio
Haarala Tommi Kinnunen Hannu Samuli Hölttä 
Timisjärvi Tuomas Korpi Jaakko Niska Lauri
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HMY:n kesäkokous Varepirtillä ti 9.7.2019 klo 18:00.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 18:02.
Palkittiin Jouko Ojala 70v. lahjakortilla.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Joni Jääskeläinen ja sihteeriksi Jukka 
Tapanainen.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Siipola ja Pauli Greus ja, 
jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Metsästys
Johtokunta esittää, että koskien kaikkea riistaa turvallisuuden 
vuoksi tieltä, tielle ja tien yli ampuminen on kielletty. Kielto 
koskisi myös Martinniemen vanhaa ratapenkkaa. (Asemakylän ja 
Martinniemen välinen entinen Rauma-Repolan sahan ratapohja, 
jossa on hiittisuora hevosille ja liikuntamahdollisuudet myös 
hiihtäjille, moottorikelkkailijoille ja lenkkeilijöille.)
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

7. Vesilinnun metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että vesilinnun metsästysaika on asetuksen 
mukainen, mutta rauhoitettuja alueita ovat seuraavat alueet: 
Merenranta Kellonrajasta jätevesipuhdistamon laskuputkeen 
rauhoitetaan, samoin koko eteläinen jokialue tie nro 847 sillasta 
Rivinokan kärkeen, Pappilanlahti mukaan lukien sekä Kiiminki-
joen pohjoispuolella tie nro 847 sillasta Laitakarin pohjoiskärjen 
aallonmurtajan maan puoleiseen päähän, Vahtolanlahti mukaan 
lukien. 
Samoin rauhoitetaan Martinlahti (Tukkilahti), linjalta P7233900, 
I419633 LAITAKARI, P7234142, I419789 TIENPÄÄ, P7234334, 
I419791 SAARI, P7234550, I419703 VILLENNIEMEN NOKKA ja 
Halosenlahden perukka Paloniemen nokasta kiviarkun kautta 
Tommiin Halosenlahden perukka koordinaatit: (eteläpuolen koor-
dinaatit N 7235133, E 422181 ja pohjoispuolen koordinaatit 
P7235677, I422501). Kartta tulee seuran sivustolle. Turval-
lisuuden vuoksi kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rau-tatien 
länsipuolella olevilla vesialueilla vesilinnun metsästyksessä.
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

8. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta 
kiintiöitä.
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 10.8. Johtokunta 
esittää, että metsästykseltä rauhoitetaan Kiiminkijoen pohjois-
puolella Haukiputaantie 847, Martinniementie 8460, Putaanky-
läntie 18741 sekä Haukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina 
Iin rajaan saakka. Lisäksi rauhoitetaan Rivinokan ja jätevesipuh-
distamon laskuputken välinen merenranta-alue. Rauhoitus olisi 
voimassa 20. päivään elokuuta klo 12.00 saakka. Koko pyyntikau-
deksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Kellonrajan ja jätevesi-
puhdistamon laskuputken välisen merenranta-alueen. Lisäksi 
Halosenlahden perukka, koordinaatit: (eteläpuolen koordinaatit 
P7235133, I422181 ja pohjoispuolen koordinaatit P7235677, I422501)
Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö 
metsästykseen ei olisi luvallista ennen puintia ilman maanomis-
tajan lupaa.
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

10. Pienriistan rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan 
Inkonnokantien ja Rivinnokan välinen alue kokonaan sekä Kiimin-
gintien 8460, Haukiputaantien 847 ja Martinniemen ratapenkan 
välinen alue. Samoin johtokunta esittää rauhoitettavaksi Suokko-
sentien, rautatien, Haukiväylän 848 ja Haapatien välisen alueen 
sekä Huom ei ole vuokrattu pienriistalle; Jokipiin Rn:o 136 ns. 
Vanhatalon sarkan, Martimossa ns. Häyrysen sarkan Rn:o 18:44, 
Vareputaalla ns. Heikkisen sarat Rn:o 18:24 ja 82:1, Leo Koskelan 
saran Saarnioja Rn:o 11:180, sekä Tuomo Kärkkäisen omistamat 
Haukiputaantie 847 länsipuoliset alueet. Kaikelta metsästykseltä 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi Siipolan yhteinen -alueen 7:8 
(Vanhala yhteinen –alue).
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

11. Jäniksen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen mukai-
sesti, mutta metsästykseltä rauhoitettaisiin Kiiminkijoen etelä-
puoli rautatiestä merenrantaan lokakuun loppuun. Rauhoitus ei 
koske rusakkoa. Lisäksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Pu-

taankyläntie 18741, Häyrysenniementien ja ns. Martinniemen 
radanpohjan välisen alueen. Ajavien koirien kouluttaminen olisi 
sallittua ko. alueilla ilman asetta. 
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukais-
ta ja ilman rajoituksia.
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

13. Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä metsästettäisiin asetus-
ten mukaisesti, mutta ajat tarkistettaisiin samoiksi naapuriseu-
rojen kanssa. Metson osalta johtokunta esittää, että metsästys 
on mahdollista jos naapuriseurat aloittavat metsästyksen. Täl-
löin johtokunta edellyttää, että saaliskiintiöt ja metsästysajat 
ovat yhteneväiset naapuriseurojen kanssa. Koppelon ja riekon 
metsästyksen johtokunta esittää rauhoitettavaksi kokonaan. 
Metsäkanalintujen metsästykseltä johtokunta esittää rauhoitet-
tavaksi Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien länsipuoliset alueet 
sekä Kiiminkijoen pohjoispuolella Haukiputaantie 847, Martin-
niementie 8460, Putaankyläntie 18741 sekä Haukiputaantien 847 
länsipuoliset alueet aina Iin rajaan saakka. Turvallisuuden vuoksi 
kielletään kiväärin käyttö rautatien länsipuolella linnun metsäs-
tyksessä. Koirien koulutus sallittaisiin ilman asetta rauhoitetuilla 
alueilla niille, joilla on metsästysoikeus yhdistyksen maihin. 
Huomattavaa on, että koirien kouluttaminen on sallittua vain 
asetuksen määrittämissä rajoissa.
Kesäkokous hyväksyy esityksen.

14. Hirvenpyyntialueet
Metsästysalueet ovat muuttumassa. 
Kolmen seuran väliset seurojen rajat ovat käymistilassa koska 
JMS:n kanssa ei ole päästy sopimukseen siitä että noudatetaan 
ns. vanhoja rajoja. Kellon seuran kanssa ollaan päästy sopimuk-
seen. 
Riistakeskuksen lupahakujärjestelmä mahdollistaa sen, että 
useampi kuin yksi seura voi maalailla hirvilupahakemukseen 
alueita jotka ovat toisen seuran puolella. 
HMY ei ole merkinnyt omaan hakemukseen niitä alueita jotka 
ovat ns. vanhojen rajojen mukaisesti muiden seurojen alueella. 
JMS on toiminut toisin ja maalannut itselleen sellaisia alueita 
jotka ovat HMY:n puolella, vedoten siihen ettei ole ns, vanhoja 
rajoja. 
Näin ollen riistakeskus määrittelee asian niin, että kumpikaan 
seura ei metsästä ko. alueilla. 
Kesäkokous keskusteli vilkkaasti asiasta, ja velvoittaa puheen-
johtajan esittämään JMS:lle, että vanhoja rajoja tulee kunni-
oittaa. 
Kesäkokous esittää, että mikäli seurojen rajoista ei päästä 
yhteisymmärrykseen, aletaan harkitsemaan esimerkiksi HMY:n 
omistaman ja hallinnoiman ampumaradan käytön rajoittamista 
sekä muun yhteistyön päättämistä. 
Johtokunta odottaa vastausta JMS:ltä marraskuun 2019 viimei-
seen päivään mennessä.

15. Saaliskiintiöt
-jänis: asetuksen mukainen, 5kpl/metsästäjä/kausi, Rusakko-ei 

kiintiötä.
-sorsalinnut: asetuksen mukainen, ei kiintiötä.
-kyyhky: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
-metsäkanalinnut: Teeri, metso: 2 teertä + 1 metso, yhteensä 3 

metsäkanalintua/metsästäjä/kausi
  Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu.
-Pyy: asetuksen mukainen, ei kiintiötä.
-ketun ja supin metsästys: asetuksen mukaan, ei kiintiötä 

(huom, supi on nykyään vieraslaji, ei vaadi lupia)
- kauriin metsästys: 5 aikuista, 3 vasaa. Vetäjänä Mikko Kuos-

manen, ilmoittautuminen jahtiin elokuun loppuun mennessä 
Mikolle. 

   Kauriin kevätpyynti: asetuksen mukaan, kaksi aikuista. 
- fasaani: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- Ilves: Yhteispyyntinä HMY-KMS-JMS 

Kesäkokous hyväksyy esitykset. 

16. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla seuran jäsenillä on oikeus lunas-
taa vieraslupa kolmena päivänä sorsalintujen (merenranta-alu-
eille) sekä jäniksen metsästykseen 1.11. alkaen. Oman seuran 
alueella asuville johtokunta esittää myytäväksi sorsastukseen 
kausilupia 100 €/kausi merenranta-alueille.
Aloituspäivä vesilinnunmetsästyksessä 20.8.2018 klo 12:00 – 
24:00 30€. Muulloin päiväluvan hinnaksi johtokunta esittää 20€. 
Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava johtokunnan esi-
tyksen mukaan isäntä mukana. Luvan voi maksaa verkkopankis-
sa, ja arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa tositteeksi. 
Viestikentässä tulee olla jahtipäivä ja jahdissa mukana olevan 
seuran jäsenen nimi mainittuna.

H
M
Y

Kesäkokouksen pöytäkirja

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Kyyhkynpyynti, esitetään että otettaisiin sama käytäntö kuin 
sorsanpyynnissä.
Aloituspäivä 10.8. klo: 0:00 , luvanhinta 30e
muulloin päiväluvan hinta 20e
Seuran jäsenellä on oikeus lunastaa vieraslupa kolmena päivänä 
kyyhkyn pyyntiin. 
Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava isäntä (seuran 
jäsen) mukana. Luvan voi maksaa verkkopankissa, ja arkistoin-
titunnuksella varustettu kuitti kelpaa tositteeksi
kesäkokous hyväksyy esityksen. 
Lisäksi johtokunta esittää, että maalinnun metsästyksen loputtua 
aina 28. päivään helmikuuta seuran jäsenellä on oikeus käyttää 
ilman maksua vieraita ketun ja minkin pyynnissä, kunhan ilmoit-
taa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet. Johtokunta 
esittää, että vieraslupia myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haarala, 
Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno Haapala.
kesäkokous hyväksyy esitykset

17. Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa: 

- 6.8.2019 Mennessä porukan johtajat ilmoittavat kirjallisesti 
(sähköpostilla tai paperisena olevat kopiot) porukkansa vara-
johtajan ja omat paperinsa Puheenjohtaja Joni Jääskeläiselle.

- 8.8.2019 Mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua 
ja esittää porukoiden johtajille suoritetut jäsenmaksu- ja riis-
tanhoitomaksukuitit sekä voimassaolevat valtionmerkki- ja 
seuranmerkkikuitit ja aseenkantoluvat. 

-Ne, jotka eivät aikaisemmin ole olleet jahdissa mukana tai eivät 
tiedä, mihin porukkaan kuuluvat, ilmoittautuvat seuran pu-
heenjohtaja Joni Jääskeläiselle samaan päivään mennessä eli 
8.8 mennessä. Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee jokainen po-
rukka hirvisäännön mukaisesti. Kuittien on oltava niin selvät, 
että päivämäärät pystytään helposti lukemaan. Kotikoneella 
maksetuissa kuiteissa pitää näkyä arkistointitunnus.

- 12.8.2019 Mennessä porukanjohtajat kirjaavat oman 
porukkansa jäsenet OMARIISTA palveluun omilla tunnuksilla. 
Huom. Hirviluvan anoja (2019 puheenjohtaja Joni Jääskeläinen) 
ei tarkista enää papereita ns. rivijäseniltä, joten vastuu on 
porukanjohtajalla.

- 19.8.2019 Johtokunnan ja hirviporukoiden yhteispalaveri 
Varepirtillä 

- 29.8.2019 Hirvikokous klo 18.00 Varepirtillä. 
Kesäkokous hyväksyy esitykset. 

18. Koemaastoanomusten käsittely

 ks liitteet.
 Kesäkokous hyväksyy anomukset. 

19. Seuralle kaadettavien hirvien määrä
Johtokunta esittää, että varsinainen määrä päätettäisiin hirviko-
kouksessa. Asia käsiteltäisiin lopullisesti 19.9.2019 klo 18.00 hirvi-
porukoiden johtajien ja johtokunnan yhteisessä palaverissa.
Kesäkokous esittää että asia ratkaistaan hirviporukanjohtajien 
kokouksessa.

20. Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää asetuksen mukaista aloitusta.
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 

21. Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti.
keskusteltiin jakokuntien ja metsästysseurojen välisestä sopi-
muksesta jossa sallitaan hylkeenpyynti naapuriseurojen jakokun-
tien vesialueilla (etelä-Iin, haukiputaan ja kellonkylän jakokunta) 
kesäkokous hyväksyy esityksen.

22. Kauriin metsästys
Asetuksen mukaisesti. (ks. kohta 15)
Kesäkokous hyväksyy esityksen 

23. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää. 
Hirvikoirien koulutus tulee lopettaa 5.10. mennessä.
Hirvijahdin aikana 12.10 jälkeen tulee kysyä lupa puheenjohtajalta. 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 

24. Muut esille tulevat asiat
-Peijaisten ajankohta: Marraskuun viimeinen viikonloppu (su 

24.11 2019) varapäivä viikkoa aikaisemmin. 
-Reviiri-ohjelman esittely
-keskusteltiin talkootoiminnasta, esitettiin mm. että 

velvoitetaan hirviporukoista 1 hlö per porukka osallistumaan 
seuran talkoo-ym. toimintaan johtokunnan ohjeiden 
mukaisesti. 

-pohdittiin keinoja sitouttaa myös pienriistan metsästäjiä ja 
muita hirviporukoihin kuulumattomia seuran jäseniä 
talkootoimintaan. 

-Seuran virallinen osoite lisätään paremmin näkyviin.  
-selvitellään Rivinnokantien käyttöoikeutta 

25. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo: 20:16.

Kesä alkaa olemaan lopuillaan ja uusi metsästyskausi 2019-2020 
on jo alkanut tätä kirjoittaessani. Mukava päästä taas eräilemään 
ja nauttimaan luonnosta ystävien kanssa. Tulevan syksyn riis-
takantojen osalta ensin muutama sana. 
Kesän kolmiolaskennassa löydettiin muutama metsopoikuus ja 
muutamia yksittäisiä lintuja. Yleisesti ottaen tämä vaikuttaa hy-
vältä, joten toivotaan kannan lähtevän nousuun. Pidetään kuiten-
kin kiintiöstä kiinni ja muistetaan kestävämetsästys, vaikka lintu-
ja näkyisikin hyvin. Näin turvataan kanta myös tuleville vuosille. 
Sorsien kesälaskennassa poikuuksia on löytynyt vain muutamia, 
joidenkin puheiden mukaan kevään myrsky olisi aiheuttanut pe-
sätuhoja sorsille. Toki myrsky oli sen verran aikaisessa vai-
heessa, joten toivotaan, että sorsat kerkesivät pesiä uudelleen. 
Tähän muuten olemme suunnitelleet ensivuoden alkukeväälle 
sorsankeinopesän tekoa yhdessä naapuriseurojen ja RHY:n kans-
sa. Ilmoitellaan tästä ajankohtaa lähempänä. Tähän toivotaan 
runsasta osanottoa, jotta saadaan sorsa kantaa ylöspäin ja sitä 
myöten mukavia eräiltoja tuleville syksyille. 
Hirvenpyynnin osalta lupia saatiin noin puolet viimevuodesta. 
Hir-vien määrää tullaan seuraaman syksyn mittaan tarkoin, kos-
ka näyttää ettei osalla seuran aluetta ole ollut hirvihavaintoja 
ollenkaan ja osalla aluetta havaintoja on ollut useita. On kuiten-
kin tärkeää, ettei mitään hirvitihentymiä muodostu, jottei tästä 
aiheudu metsänomistajille tuhoja. On erittäin tärkeää kuunnella 
eri sidosryhmiä tässäkin asiassa.
Sitten Vareputaan radanosuudesta. Olemme tälle vuotta jatka-
neet radan kehittämistä useiden hankkeiden osalta. Keväällä 
aloitettiin kivääri- ja haulikkoradan kehittämishankkeiden lop-
puun vieminen. Kivääriradalle rakennettiin 100m katoksen jatke, 
johon saatiin KMS:lta lahjoituksena uusi ampumapöytä. Kiitos sii-
tä. Nyt meillä 2kpl kiinteää 100m kohdistus paikkaa. Lisäksi ki-
vääriradalle rakennettiin 50m sekä 75m penkka, johon on tulossa 
seuraavassa vaiheessa ampumakatos 50m osalle. 75m paikka 
tulee olemaan nykyisen katoksen puolessa välissä, johon tulee 
oma pöytä aikanaan. Haulikkoradan rakentaminen on ollut suurin 
ponnistus kesän mittaan ja talkootunteja on kertynyt tämän 
hetken tiedon mukaan useita satoja, kiitoksia omille ja myös 

KMS:n kavereille, jotka olivat meillä apuna! Haulikko radalle on 
siis rakennettu uusi TRAP sekä Skeet rata. Lisäksi radan taka-
osaan tulee käsiheitin paikka. Lisäksi radalle on hankittu valvon-
tajärjestelmiä sekä kameroita. Näiden valvontaa hoitaa varti-
ointiliike. 
Yhteenvetona haluan vielä kertoa muutamia huomioita-> 
Suurimpina haasteina olivat talkoolaisten ja jaostojen jäsenten 
uupelo sekä jäsenmaksujen myöhässä maksamiset! Vaikka 
hankkeille saadaan tukirahaa, tulee meidän aina ensin itse 
maksaa kaikki ostot, rahat saadaan vasta myöhemmin hank-
keiden valmistuttua. Seuran jäsenmaksuja oli tullut noin 50% ke-
säkuun alkuun mennessä, jolloin projektiin piti ostaa suurimmat 
ostot. Jäsenmaksujen eräpäivä on ollut huhtikuussa ja edel-
leenkään kaikki eivät ole maksaneet tätä. Tämä tapa ei saa jatkua 
enää tulevina vuosina, muutoin olemme hankaluuksissa tulevien 
projektien ja lainojen maksun kanssa! Jotta ampumarata ja seura 
saadaan pidettyä toimivana kokonaisuutena, tehdään yhdessä 
tähän muutos. Tullaan talkoisiin, kun niihin pyydetään, hakeu-
dutaan seuran toimintaan mukaan aktiivisesti (mm. eri jaostot 
tarvitsevat kuumeisesti uusia tekijöitä, ammuttajia, rakentajia, 
laskijoita yms). Pidetään tämä kokonaisuus toimivana myös 
tulevaisuudessa. Seuratkaa seuran sivuilta kalenteria sekä FB:tä 
jossa tiedotetaan talkoista yms asioista. Lisäksi meillä on 
viestiryhmiä, joissa tiedotetaan tulevista talkoopäivistä. Toivotan 
tulevan kauden jahtiin mukavia eräily hetkiä.
Terveisin Puheenjohtaja 
Joni Jääskeläinen

Puheenjohtajan sana

H
M
Y

Kesäkokouksen pöytäkirja

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

Ilmoituksia

Alkaa edellisellä sivulla.
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Paikka: Jokelan Koulu
Aika: 3.8.2019 
Paikalla: 15 seuran jäsentä.
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Vänttilä ja sihteeriksi 
Juho Kaarivaara.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Hannu 
Sipola ja Jouko Kurkela.
5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
6. Metsästysajat ja saaliskiintiöt: 
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:         

- jänis ja rusakko, ei kiintiötä, aika asetuksen mukaan.
- sorsalinnut, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi,  pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 3 kpl / 

teeri tai metso kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso). 
Koppelo rauhoitettu.  Pyyn metsästys vapaasti. Jätetään 
johtokunnalle mahdollisuus rauhoittaa pyynti mikäli 
riistakolmiolaskennat antavat aihetta.

- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin 

metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi, näätä ja mäyrä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun 

ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo 
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin 
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. 

- kauris, pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista kiintiötä, 
seurakohtainen kiintiö 15kpl. Kaurisjahtiin mennessä on 
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä 
aluetta voi käyttää kauriin pyyntiin. Ruokintapaikan 
läheisyydessä metsästys kielletty.

- hylje,kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua 
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa riistakeskukseen. 

- Ilves, jätetään johtokunnalle lupa hakea tarvittaessa Ilveksen 
kaatolupia.

Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mai-
nitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli 
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta.
Kauriin saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.
Hirven metsästys
Anottu 15 pyyntilupaa, jotka myönnetty anotusti. (10 aikuista ja 
10 vasaa).
Johtokunta esittää kesäkokoukselle: 
Johtokunta esittää hirvenmetsästystä aloitettavaksi lauantaina 
14.9 ”peltopyynnillä”. Muu normaalipyynti aloitetaan asetuksen 
mukaan 12.10.
Pyydetään ainoastaan peijaishirvet ja maataloustuottajien hirvi.
Hirvijahtiin ilmoittautuminen 18.8 mennessä porukoiden johta-
jille. Uudet jäsenet Jukka Vänttilälle.
Pyydetään kesäkokoukselta johtokunnalle valtuutus hirvijahdin 
käytännönjärjestelyihin.
Hirvipalaveri 24.8.2019 Varepirtillä. Johtajat ja muut hirvijahtiin 
ilmoittautujat klo.11.00 Ammunnat klo.12.00.
Hyväksyttiin johtokunnan esitykset.
7. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2018- 2019:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.  
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty. 
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjois-
ranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja 
HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirven-
metsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä. 
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä lukuun 
ottamatta. 
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikan-
kaantien alueella rauhoitetaan pienriistan metsästykseltä kaikki 
peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäviksi rauhoitus-
alueet metsästyskaudelle 2019-2020 edellisvuoden malliin. 
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää kesäkokoukselle, että jatketaan edellis-
vuosien 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. Vieras käyttää isännän 
kiintiötä.
Hinnaksi esitetään 10 euroa per päivälupa ja 8 kpl vierasta voi 
seuran jäsen käyttää per kausi.
Lisäksi johtokunta esittää, että seuranjäsen voi käyttää Ketun ja 
pienpetojen pyynnissä vierasta ilman vieraslupamaksua.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Maastoanomukset

 -Pohjois-pohjanmaan Beagle anoo 1-3 kpl koemaastoja 
vuodelle 2019, 21.9 (Yhdistyksen mestaruus), 26.10 
(Piirinmestaruus),9.11 (Noviisikoe), 7.12 (Kinkkukoe) ja 
(25.1.2020 Yleinen koe).

 -Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry anoo maastoja linnun-
haukkukokeisiin 28.8, 31.8, 1.9, 4.9, 20.9 ja 26.9.

 -Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry. anoo maastoja hir-
venhaukkukokeisiin syksylle 2019 seuraavasti. 7.9.2019  Pekan 
muistohaukut.  5.10.2019  Yhdistyksen mestaruuskisat ja 
Rantapohja-ottelu. 13.11.2019  Hirvenhaukkukoe. 11.12.2019   
Hirvenhaukkukoe. 

 -Mika Heikkinen anoo koirankoulutuslupaa ketulle ja jänikselle 
tulevalle kaudelle.

 -Veli-Pekka Kummala anoo koirankoulutuslupaa 
pienpetopyyntiin tulevalle kaudelle.

 -Risto Ervasti anoo koirankoulutuslupaa jäniksenajatukseen 
tulevalle kaudelle.

Johtokunta esittää myönnettäväksi koirankoulutusluvat ja 
koemaastoalueet kaikkiin anomuksiin sillä edellytyksellä, että 
koirakokeet ja koirankoulutus eivät saa estää seuran jäsenten 
metsästystä samanaikaisesti. Koirankoulutusluvasta peritään 
riistaluvan suuruinen maksu, jolloin se käy todistuksena luvan-
tarkastajille.
Hyväksyttiin anomukset johtokunnan esityksellä.
10. Ilmoitusasiat
Nykyinen sihteeri on ilmoittanut, ettei jatka toimessaan kesä-
kokouksen jälkeen. Johtokunta valitsee uuden sihteerin vuoteen 
2020 mennessä, esityksiä voi antaa johtokuntaan.
Etsitään haulikkoammuntojen vetämiseen henkilöitä, johtokun-
nalle pyydetään ehdotuksia.
11. Muut esille tulevat asiat
Kellon metsästysseuran kanssa on tehty sopimus metsästys-
rajoista joka perustuu maanvuokrasopimuksiin. Ristikankaan 
alueen rajamuutokset informoidaan nettisivuilla.
Heikistöjärven ja pikkulohkon vesialueiden pyyntioikeutta ei enää 
ole JMS jäsenillä.
Keskusteltiin seurojen välisen yhteishengen säilyttämisestä ja 
vääriin huhuihin suhtautumisesta.
Kokous totesi, että HMY on itse irtisanonut vuoden 1980 raja-
sopimuksen noin kolme vuotta sitten ja näinollen rajasopimusta 
HMY:n kanssa ei ole. Koska rajasopimusta ei ole, seurojen rajat 
muodostuvat vuokraustilanteen mukaan, ellei muuta ole sovittu. 
Nyt tilanne on, että muuta ei ole sovittu. JMS:n kaikki Omariistan 
karttamaalaukset perustuvat aivan varmasti todellisiin JMS:n 
vuokrasopimuksiin. Jms ei ole tehnyt uusia sopimuksia ns. 
vanhan rajan Hmy:n puolelta, vaan sopimukset ovat vanhoja, 
toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. JMS:n pienriista ja 
hirvialue löytyvät Omariistan kartoista ajantasaisena. Lisäksi 
kokous teroitti, että kaikki JMS:n jäsenet ovat tasavertaisia ja 
siksi mikään pyyntimuoto ei saa estää muita pyyntimuotoja. 
Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hirvenpyynti ei missään 
nimessä estä esimerkiksi kanalinnun tai jäniksen pyyntiä 
hirvenpyynnin ollessa käynnissä. Kokous totesi, että neuvotte-
luja ja yhteistyötä HMY:n kanssa pyritään jatkamaan raken-
tavassa yhteistyön hengessä.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.36.

Kesäkokouksen pöytäkirja

 -Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty.
 -Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty. 
 -Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjois-

ranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja 
HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirven-
metsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä. 

 -Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty hirvenmetsästystä 
lukuun ottamatta. 

 -Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi 
Ristikankaantien alueella rauhoitetaan pienriistan 
metsästykseltä kaikki peltoalueet joille on kulku 
Ristikankaantien kautta.

Rauhoitusalueet  2019- 2020

J
M
S
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Puheenjohtaja:
Jukka Vänttilä 040-5590892 jukka.vanttila(ät)gmail.com
Sihteeri:
Juho Kaarivaara 044-5354110 juho.kaarivaara(ät)netti.fi
Johtokunta:
Osmo Sipola 0500-580140 osmo.sipola(ät)gmail.com
Kari Korpela 045-3264773 kari.heikki(ät)hotmail.com
Aki Kuivala 040-6578554 alikki86(ät)suomi24.fi
Jani Hanhela 041-4581784 janskapomei(ät)gmail.com
Timo Meriläinen 0400-387093 t6j1merilainen(ät)gmail.com
Hannu Örn 040-5832173 hannu.orn(ät)mail.suomi.net
Onni Jämsä 0400-298650 onni.jamsa(ät)pp.inet.fi
Anssi Mettovaara 040-5159662 anssi.mettovaara(ät)gmail.com
Risto Kurkela 0400-388970 risto(ät)pohjoissuomenraudoite.com

Riistanhoitojaosto: Aki Kuivala 040 6578554
Ampumajaosto: Juha Jämsä 0400 933316
Vartiojaosto: Pasi Kurkela 040 4133527
Maanvuokrausjaosto: Jukka Jokitalo 040 5724451
Peijaisjaosto: Risto Kurkela 0400 388970
Majajaosto: Jari Jokitalo 044 2752656
Tiedotusjaosto: Tommi Lindström 040 5224218

K
M
S

Aika; 19.07.2019 klo:18:00
Paikka; Kalimen maja
Läsnä; Paikalla 36  jäsentä, liite

§ 1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pertti Similä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi kesäkokoukseen.

§ 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄ-
KIRJANTARKASTAJAN JA KAHDENÄÄNTENLASKIJAN VALINTA.
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Pertti Similän, sihteeriksi Ari 
Maukun, pöytäkirjan tarkastajiksi Lasse Takkulan ja Raimo 
Tammen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

§ 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, ilmoitus Ranta-
pohja lehdessä 11.7.2019 sekä kesäkokous kutsut KMS-kotisivulla 
ja Haukiputaalainen tiedotuslehdessä 1/2019.

§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 5. PUHEEN JOHTAJAN KATSAUS

Nuoret:                    60+:
1.Nuutti Jämsä 43p.                     1.   Onni Jämsä 99p.
2.Uula Jämsä 43p.
Nuutin parempi ammunta se ratkas voiton

Riistapolkukilpailun tulokset

Metsästysalueet
Kellon metsästysseuran kanssa on tehty sopimus metsästys-
rajoista. Sopimus perustuu maanvuokrasopimuksiin. 
Ristikankaan alueen rajamuutokset informoidaan nettisivuilla.
Heikistöjärven ja pikkulohkon vesialueiden pyyntioikeutta ei enää 
ole JMS jäsenillä.

Uuden sihteerin valinta
Nykyinen sihteeri on ilmoittanut, ettei jatka toimessaan kesäko-
kouksen jälkeen. Johtokunta valitsee uuden sihteerin vuoteen 
2020 mennessä, esityksiä voi antaa johtokuntaan.

Hirvijahti aloitetaan 14.9.2019 peltopyynnillä

Haulikkoammunnat
Etsitään haulikkoammuntojen vetämiseen henkilöitä, johtokun-
nalle pyydetään ehdotuksia.

Mestaruusammunnat
Seuran mestaruusammunnat Varepirtillä Lauantaina 24.8.2019 
klo 12.00.

Hirvikokous ja ammunnat Varepirtillä 24.8.2018
Johtajat ja muut hirvijahtiin ilmoittautuneet klo.11.00 Ammunnat 
klo.12.00.

Jokivarren metsästysseuran vuosikokous
25.1.2020 klo 19.00 Jokelan koululla
TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA, TERVETULOA!

Vierasluvat
Vierasluvalla voi metsästää ainoastaan Jokivarren metsästys-
seuraan kuuluvan jäsenen mukana. Vieraskiintiö on sama kuin 
seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.
Pikkulohkoon ja yhteisalueille ei myönnetä vieraslupia.
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. 
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: Fi7357401340001454
Hinta 10 euroa per päivälupa 
(8 kpl vierasta voi seuran jäsen käyttää per kausi).
Seuranjäsen voi käyttää Ketun ja pienpetojen pyynnissä vieras-
ta ilman vieraslupamaksua.

Seuraa tiedotuksia ja lue lisää toiminnasta JMS nettisivuilta ja 
Facebookista.
http://jokivarrenmetsastysseura.blogspot.fi

Ilmoitukset

Puheenjohtaja Pertti Similä alusti kokousta katsauksilla HMY ja 
JMS kanssa tehtyihin sopimuksiin, Kalimen maja murtoon, hirvi-
lupiin, keskustelua herättäneeseen kauriin metsästyksen peli-
sääntöihin, Törmin sillan talkoisiin sekä HMY:n ampumaradan 
talkoisiin.
HMY ja JMS luvat: 
-HMY ja JMS solmittiin keväällä sopimukset, jossa seurat pidät-
täytyvät vuokraamasta maita toisen seuran alueelta
Kalimen majanmurto:
Kalimen majalle murtauduttiin 20.5.-21.5.2019 välisenä yönä. 
Palkkio tekijän kiinnijäämiseksi johtavasta vihjeestä 500e. Majas-
ta varastettiin riistakamera, muuta vahinkoa ei havaittu rikottu-
jen paikkojen lisäksi. Murrosta on tehty rikosilmoitukset ja 
korjausanomukset vakuutusyhtiölle. Johtokunta miettii hälytys-
järjestelmä/kameravalvonta järjestelmän hankkimista. 
Hirviluvat
Hirviluvat anottu 40 ja saatu anottu määrä. Riistakeskuksen 
suositus urosten osuudeksi 50%.
Kauriin metsästyksen pelisäännöt:
Kauriin metsästys herättänyt keskustelua, johon johtokunta on 

- jänis ja rusakko, ei kiintiötä, aika asetuksen mukaan.
- sorsalinnut, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi,  pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 3 kpl / 

teeri tai metso kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso). 
Koppelo rauhoitettu.  Pyyn metsästys vapaasti. Jätetään 
johtokunnalle mahdollisuus rauhoittaa pyynti mikäli 
riistakolmiolaskennat antavat aihetta.

- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin 

metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi, näätä ja mäyrä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun 

ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo 
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin 
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. 

- kauris, pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista kiintiötä, 
seurakohtainen kiintiö 15kpl. Kaurisjahtiin mennessä on 
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä 
aluetta voi käyttää kauriin pyyntiin. Ruokintapaikan 
läheisyydessä metsästys kielletty.

- hylje,kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua 
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa riistakeskukseen. 

- Ilves, jätetään johtokunnalle lupa hakea tarvittaessa Ilveksen 
kaatolupia.

Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä 
mainitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli 
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta.
Kauriin saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.

Saaliskiintiöt kaudelle 2019-2020

Johtokunta ja jaostot

Kesäkokouksen pöytäkirja

J
M
S

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Kesäkokouksen pöytäkirja

K
M
S

reagoinut tarkentamalla pelisääntöjä.
Törmin sillan talkoot:
Törmin sillan talkoissa mukana KMS jäsenistä Pertti Similä, Mikko 
Halonen, Tapio Kivari, Pekka Kontu ja Hannu Paso. Erityis- kiitos 
Mikko Haloselle erinomaisesta työpanoksesta sillan rakennus 
hankkeen hyväksi.
HMY ampumaradan talkoot:
KMS luovuttaa ampuma pöydän yhteistyön nimissä HMY:lle. 
Vareputaan ampumaradalla kunnostustyöt käynnissä ja talkoo-
laisia tarvitaan.

§ 6. PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET 
SEKÄ KIINTIÖT.
Metsästysjärjestelyt kaudella 2019-2020.
Kaikki Kellon Metsästysseura ry:n jäsenet ovat velvollisia nou-
dattamaan seuran yleisen kokouksen vahvistamia metsästys-
sääntöjä ja kiintiöitä.
Kellon Metsästysseura ry:n sääntöjen 7 § 6 kohdan nojalla maan-
omistajajäsen, joka poistaa metsästysvuokrasopimuksesta seu-
ralta esim. kauriin / pienriistan metsästysoikeuden ei erottami-
sen uhalla saa metsästää esim. kaurista / pienriistaa seuran 
vuokramailla. Vaikka maaomistajajäsen metsästäisi esim. kau-
rista / pienriistaa pelkästään omistamallaan maalla, voi toiminta 
silti olla yhdistyslain ja seuran tarkoitusperien vastaista sekä 
seuraa vahingoittavaa.
1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei 
kiintiöitä.
2. Sepelkyyhky; Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti 
3. Metsäkanalinnut; Teeren, metson metsästyksessä kiintiö on 
3kpl/kausi/metsästäjä. Yksi linnuista voi olla metso. Pyy ei kuulu 
kiintiöön. Teeri rauhoitettu kokonaan Haukiputaantien länsipuo-
lella. Ei koske kuitenkaan saaria. Koppelo ja Riekko rauhoitettu.
4. Peltolinnut; Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukai-
sesti. Peltopyyn metsästys on kielletty.
5. Jänis; Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa 
pyytää 5kpl/kausi/metsästäjä, 1kpl/päivä/metsästäjä, 2kpl/päi-
vä/seurue. Rusakko ei kuulu kiintiöön.
6. Kettu, supi, näätä; Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkana-
rupyynti sallittu 01.01.2020 alkaen. Ketun ajokoirametsästykses-
sä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen 
seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava 
ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS:n 
naapuriseurojen kanssa. Supi ja näätä pyynti kuten kettu.
7. Pienpetopyynti; Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusa-
lueet mukaan lukien.
8. Ilvekselle haetaan 3 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
9. Hylkeenpyynti; Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alu-
eelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi 
ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
10. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; Pienoiskiväärin ja metsäs-
tyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alu-
eella ja kotilohkoissa poissuljettuna ketun pyynti, jossa rauta-
tienitäpuolella ja saarissa 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 sekä Virpiniementien 
eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsäs-
tykseltä, pois lukien pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on 
pienriistan metsästys kielletty.
Kokouksen kuluessa Timo Portaankorva esitti muutosehdotuk-
sen jäniksen kiintiöiden poistamiseksi kokonaan sekä Mikko Ha-
lonen esitti muutosehdotuksen ilveksen metsästykseen anotta-
vista luvista, johtokunnan esitys anotaan 2 lupaa, Mikko Halosen 
muutosesitys, että anotaan 3 lupaa. Molempia muutosesityksiä 
kannatettiin.
Äänestyksessä; Johtokunnan esitys sai 17 ääntä ja Timo Portaan-
korvan esitys sai 9 ääntä
Päätös; Johtokunnan pohjaesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä; Johtokunnan esitys sai 4 ääntä ja Mikko Halosen 
esitys sai 20 ääntä
Päätös; Mikko Halosen muutosesitys hyväksyttiin

§ 7. VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT 
11. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa 
vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( https://kellonmet 

sastysseura.fi): vesilinnuille 20.08-26.08.2019 ja 02.-08.09.2019 
sekä jänikselle ja ketulle 02-08.09.2019 ja 25.11.-01.12.2019, luvan 
hinta 50€/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsäs-
tysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskau-
dessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, lu-
van hinta 10€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys 
edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8 
kpl metsästyskaudessa, hinta 10€/päivä. Kiintiöt riistan määriin 
metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. 
Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys 
edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.

§ 8. HIRVENMETSÄSTYS
12. Hirvenmetsästys; Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toi-
mitettava tiistaihin (20.08.2019) mennessä todistukset ammu-
tusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jä-
senmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen 
suorittamisesta porukan johtajalle. Uudet metsästäjät ja met-
sästäjät, joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan 
päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat 
samalla edellä mainitut paperit. Metsästykseen halukkaat yli 50v 
maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoit-
tautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. 
Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Porukoi-
den johtajien palaveri on torstaina (22.08.2019), johon mennessä 
paperit on tarkastettava johtajien toimesta. Valokopiot kaikkien 
hirvenmetsästäjien papereista on tuotava johtajien kokoukseen. 
Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoi-
tukset ja hirvihavainnot kirjataan omariista. fi palveluun annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös 
tekstiviestinä välittömästi kaadon tapahduttua hirvijaoston 
vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan kaikki porukat ja näiden jäsenet 
osallistumaan hirvilaskentoihin ja muihin yhteisesti sovittaviin 
tapahtumiin. Kaikki hirviporukat kiertävät lohkojaon samalla 
tavalla 2 porukkaa per lohko eli 6 lohkoa / 12 porukkaa. Talkoo 
pyyntiin osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on 
oltava todistus ammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran 
ampumakoe. Seuran ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua jah-
tiin ainoastaan aseettomana koiranohjaajana. Hirven haukut-
taminen harjoitustarkoituksessa on kielletty 30.9-11.10.2019 
välisenä aikana kaikilla lohkoilla. Peltopyynti vahtimalla omalla 
hirvijaoston kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-11.10.2019 
välisenä aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 
12.10.2019 ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2020. 

§ 9. KAURIINMETSÄSTYS
13. Kauriinmetsästys; Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon met-
sästysseura ry:n jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen 
metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo-ja kyttäys-
pyynti. Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan koh-
dalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-länsisuunnassa 
noin 1,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta ( p. 040-7787387). 
Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti. Metsästykseen osal-
listumisesta peritään 20€ suuruinen maksu talviruokintaa var-
ten. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettä-
vien kauriiden määräksi ehdotetaan 35 yksilöä. Kaurisporukkaan 
ilmoittautuminen Ari Maukulle(046-8108729)(amaukku(ät)gmail.com) 
Ilmoittautumisen päivämäärä tulee kesän lehteen. Kauriinmet-
sästyksessä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. 
Merenranta-alueella voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alas-
päin suuntautuviin laukauksiin. Luotiaseella metsästettäessä on 
käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulik-
ko- tai jousiaseella. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää 
metsästyksen.

§ 10. KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMISEEN 
SEURAN ALUEELLA, AJAT, ALUEET JA HINTA
-Kellometsästysseura ry, Kenneljaoston anomus, liite
-Oulun Seudun Pystykorvakerho ry anomus, liite
-Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry anomus, liite
   (Johtokunta ei hyväksynyt La 21.9.2019 koeaikaa 
    päällekkäisyydenvuoksi)
-Oulun Erä- ja Kennelkerho ry anomus, liite
-Oulun seudun terrieriyhdistys ry, jäljityskoeanomus, liite
Päätös: Kokous hyväksyi johtokunnan päätökset

§ 11. MUUT ASIAT
Ei muita asioita
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:50

Alkaa edellisellä sivulla.
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Petoyhteyshenkilöt
Mikko Halonen 040 9622096
mikko.halonen(ät)asennussuunta.fi

Timo Korkeasalo 045 1102740
timokorkeasalo(ät)gmail.com

Reijo Arvola 0400 758906
reijo.arvola(ät)hotmail.fi

Kenneljaosto
Seppo Helin 0400 297307
soramaankennel1998(ät)gmail.com

Kaurisjaosto
Ari Maukku 046 8108729
amaukku(ät)gmail.com

Kellon Metsästyseuran nettisivut löytyy osoitteesta
http://www.kellonmetsastysseura.fi

Talvikokous Kalimenmajalla. 
to 26.1.2020 klo 18.00

Hirvipeijaat
la 9.11.2019 klo 14:00-18:00
Kellon Nuorisoseuralla.

Hirvimetsälle lähtijät
Tarvittavat asiapaperit 20.8.2019 mennessä porukanjohtajalle.
Porukanjohtajien palaveri 22.8.2019 klo 18:00

Kaurisjanti 2019
Kauriin pyyntiin haluavat ilmoittautukaa Ari Maukulle p.046 810 
8729 viimeistään 26.8.2019 mennessä. Ilmoittautuessa pitää olla 
osallistumismaksu (20€) maksettuna seuran tilille (FI45 5740 
3040 0046 55). Jälkeenpäin tulleita ilmoituksia ei hyväksytä. 
Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti. Kaurisjahdin aloitus kokous 
pidetään kalimen majalla 29.8.2019 klo.18:00.

Vieraslupa
maksetaan verkkopankissa seuran tilille. Tositteeseen tulee kirjata 
metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laji(jos kettu), 
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

KMS Järjestämät harjoitusammunnat Vareputaalla klo 17:30
Harjoitukseen tulee ilmoittautua klo 18:00 mennessä.
Tiistaisin 13.8, 20.8 ja 27.8.2018
Seuranmerkinammunnassa ohi laukauksia ei sallita.

Jousiammunta kokeet kalimenmajalla 17:30 alk.
29.8, 2.9, 5,9, 9.9 ja 12.9
Kokeeseen tulee ilmoittautua ampumaradalla puolen tunnin 
kuluessa sen alkamisesta.

Jäsenmaksua maksettaessa on ehdottomasti käytettävä viitenumero!!
Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähkö-
postilla tai tekstiviestitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle.
Seura ei saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet sitä itse 
ilmoita.

Ilmoituksia
K
M
S

Kellon Metsästysseuran ry:n osallistumisesta 7-9.6.2019 Törmin sillan uusimiseen.
Törmin sillan talkoissa mukan olivat seuran jäsenet Pertti Similä, Mikko Ha-
lonen, Tapio kivari, Pekka Kontu ja Hannu Paso.
Erityis kiitos Mikko Haloselle erinomaisesta työpanoksesta sillan rakennus-
hankeen töiden suorittamisesta.

Johtokunta

Muut yhteystiedot

28.8.2019
Oulun Seudun Pystykorvakerho
Iltapäiväkoe

31.8.2019
Oulun Seudun Pystykorvakerho
OK-haukut

1.9.2019
Oulun Seudun Pystykorvakerho
Aamu- /iltapäiväkoe

4.9.2019
Oulun Seudun Pystykorvakerho
Iltapäiväkoe

20.9.2019
Oulun Seudun Pystykorvakerho
Iltapäiväkoe

21.9.2019
Kellon Metsästysseura
Ketun ajokoe

26.9.2019
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
BEAJ Piirimestaruus

28.9.2019
Kellon Metsästysseura
Jäniksen ajokoe

29.9.2019
Oulun Seudun Pystykorvakerho
Päivä koe

9.11.2019
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
BEAJ Aloittelijat

24.11.2019
Kellon Metsästysseura
Mäyräkoirien ajokoe

30.11.2019
Kellon Metsästysseura
Ketun ajokoe

7.12.2019
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
AJOK & BEAJ Kinkkukoe

8.12.2019
Kellon Metsästysseura
Jäniksen ajokoe

25.1.2020
Pohjois-Pohjanmaan Beagle
AJOK & BEAJ Yleinen

Koulutus- ym. luvat kaudelle 2019– 2020

Puheenjohtaja
Pertti Similä 0400 209487
pertti.simila(ät)hotmail.com

Sihteeri
Ari Maukku 046 8108729
amaukku(ät)gmail.com

Rahastonhoitaja
Tapio Pikkuhookana 050 3055814
tapio.pikkuhookana49(ät)gmail.com

Valvontajaosto
Janne Ahonen 040 7743942
janne(ät)sahkotyoahonen.fi

Ampumajaosto
Hannu Paso 0400 199701
hannu.paso(ät)luukku.com

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

Tiedotusjaosto, jäsenrekisteri
 ja maanvuokrarekisteri
Jarno Kiuttu 045 6783330
jarno(ät)kellonmetsastysseura.fi

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo 045 1102740
timokorkeasalo(ät)gmail.com

Riistanhoitojaosto
Riku Kipinä 050 5736223
rikukipina(ät)gmail.com

Hirvijaosto
Sami Manninen 040 7078414
sami.mannninen(ät)saunalahti.fi

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


