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Harrastustodistus

Puheenjohtaja:
Matti Roivainen
050-5354720

Nikintie 3 A 2, 90820 Kello
matti.roivainen(ät)elisanet.ﬁ

Jäsenet:
Järvinen Martti
0400-289214

Keikamotie 5, 90800 Oulu
jarvinen.martti(ät)gmail.com

Joni Jääskeläinen
0400-153759

Hantunpolku 5, 90850 Martinniemi
jaaskelainen.jon(ät)gmail.com

Sami Manninen
040-7078414

Pöllömutka 2, 90820 Kello
sami.manninen(ät)saunalahti.ﬁ

Maukku Ari
046-8108729

Seelannintie 15, 90800 Oulu
amaukku(ät)gmail.com

Jouko Ojala
0400-581463

Keisarinpolku 12, 90850 Martinniemi
jouko.ojala0(ät)gmail.com

Sipola Osmo
0500-580140

Pateniementie 39, 90800 Oulu
osmo.sipola(ät)gmail.com

Jukka Vänttilä
040-5590892

Vainiontie 5, 90840 Haukipudas
jukka.vanttila(ät)gmail.com

Örn Hannu
040-5832173

Suutarintie 6, 90840 Haukipudas
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

Ampumakokeet

Riistanhoitoyhdistykset myöntävät todistuksia aktiivisesta loukku- tai luolapyynnin harrastamisesta. Todistus vaaditaan haettaessa käsiaselupaa loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen.
Todistuksen antamisesta, on se sitten myönteinen tai kielteinen,
peritään lainmukainen 27€ maksu.
Ampuma-aseita koskevassa asetuksessa määritellään käsiaseella tapahtuvan ampumaharrastuksen aktiivisuuden vaatimukset. Jos käsiaselupaa haetaan loukku- tai luolapyynnin harrastamiseen, aktiivinen harrastus osoitetaan riistanhoitoyhdistyksen todistuksella. Tämän todistuksen antaminen kuuluu
riistanhoitoyhdistyksen julkisiin hallintotehtäviin.
Todistushakemuksesta voidaan pyytää lausunto esimerkiksi hakijan metsästysseuralta tai muulta vastaavalta taholta, jos se on
erityisestä syystä tarpeen.
https://riista.ﬁ/metsastys/lomakkeet/harrastustodistuslomake/

Pienpetopyynti
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

KETTU
34
18
22
34
31
29
8
10
18
15
34
17
23
23
20
41

SUPI
5
1
17
19
30
13
15
16
9
6
7
21
26
7
8
3

NÄÄTÄ
5
5
6
6
10
8
16
16
14
14
10
5
31
24
18
8

MINKKI
7
4
13
24
21
17
7
17
26
23
16
23
20
28
22
28

MÄYRÄ

0
4
0
1
0

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

Haukiputaan riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeita Vareputaan ampumaradalla 2020
Kokeeseen ilmoittaudutaan 1,5 tunnin aikana kokeen alkamisesta!
Tiedustelut 0400 289214
Vko
18
19
20
21
22
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40

Maanantaisin
pvm
klo
klo
27.4
17:00
4.5
17:00
11.5
17:00
18.5
17:00
25.5
17:00
20.7
17:00
27.7
17:00
3.8
17:00
10.8
17:00
17.8
17:00
24.8
17:00
30.8
14:00(sunnuntai)
31.8
17:00
7.9
17:00
14.9
17:00
21.9
17:00
28.9
17:00

Torstaisin
pvm
30.4
7.5
14.5

17:00
17:00
17:00

28.5
23.7
30.7
6.8
13.8
20.8
27.8

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

3.9
10.9
17.9
24.9
1.10

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Tase 2019
Metsästäjätutkinnot
Koulutukset ja tutkinnot ilmoitetaan:
riista.ﬁ-> metsästys -> tapahtumahaku.

Jousiammuntakokeet
Jousiammuntakokeet ilmoitetaan riista.ﬁ-sivustolla.
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VASTAAVAA
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkitili 1
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Ed. tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ennakonpidätys- ja sotuvelat
Vieras pääoma yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2019

2018

14412,03
14412,03
14412,03
14412,03

12 771,76
12 771,76
12 771,76
12 771,76

12771,76
1640,27
14412,03

14 336,99
-1 565,23
12 771,76

14412,03

-72,25
-72,25
12 771,76

Toimintasuunnitelma 2020
TOIMINTA-AJATUS:
Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen
toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen
riistakeskus ohjaa ja valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa.
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille
säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritellään riistahallintolaissa.
A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA
PAINOPISTEALUEET
Nykyisten toimintojen turvaaminen ja säästöjen kartuttaminen
tuleville vuosille. Koulutusta ja valistustoimintaa jatketaan nuorison ja muiden sidosryhmien kanssa. Riistakantojen elinolosuhteiden parantaminen vesilintujen, metsäkanalintujen, jänisten ja
metsäkauriiden osalta. Panostetaan pienpetopyyntiin. Jatketaan
nykyisten riistanhoitokohteiden hoitoa ja selvitetään mahdollisia
uusia riistanhoitokohteita.
B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA
1. HALLINTO
Hallitus kokoontuu ainakin 3 kertaa ja tarvittaessa useammin
asioiden vaatiessa.
2. EDUSTUS
Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuu puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja) ja toiminnanohjaaja sekä tilaisuuden aiheen mukaan erikseen nimettävät henkilöt (esim. valvonta, SRVA jne).
3. TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjaaja toimii RHY:n sihteerinä ja rahastonhoitajana.
Toiminnanohjaaja järjestää RHY:n lakisääteiset tehtävät ja niistä
tiedottamisen.
4. TOIMISTO
Toimisto sijaitsee toiminnanohjaajan osoitteessa.
5. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Metsästäjätutkinnot järjestetään paikallisten koulujen tiloissa.
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä tutkintotilaisuuksia.
Tutkinnon vastaanottajina toimivat RHY:n hallituksen valitsemat
ja Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt.
6. METSÄSTÄJÄKURSSIT
Metsästäjäkurssit järjestetään paikallisten koulujen tiloissa.
Vuoden aikana järjestetään tarvittava määrä koulutustilaisuuksia. Kouluttajina toimivat metsästäjätutkinnon vastaanottajat.
7. AMPUMAKOE
Ampumakoetilaisuudet pidetään Haukiputaan metsästysyhdistyksen ampumaradalla Vareputaalla. Ampumakokeiden järjestäminen ostetaan palveluna HMY:ltä. Ampumakokeet aloitetaan
jo tammikuussa, jolloin valtionmaille hirvenmetsästykseen aikovat saavat suorittaa ampumakokeen. Ampumakoetilaisuuksia
järjestetään noin 30 kertaa.
Jousiampumakokeet pidetään Kalimen majalla. Jousiampumakokeiden järjestäminen ostetaan palveluna KMS:lta. Jousiampumakokeita järjestetään noin 10 kertaa.
Kokeiden vastaanottajina toimivat RHY:n hallituksen valitsemat
ja Riistakeskuksen hyväksymät henkilöt.
8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
Valvontaa suoritetaan läpi vuoden. Tehdään yhteistyötä alueen metsästysseurojen, poliisin ja merivartioston kanssa. Valvojina toimivat RHY:n hallituksen valitsemat ja Riistakeskuksen hyväksymät
henkilöt. Hankitaan RHY:lle valvonnassa käytettäviä takkeja.
Suoritetaan valvontaiskuja teemoittain: talvimetsästys, kyyhkynmetsästys, vesilintujen metsästys, kanalintujenmetsästys ja
hirvenmetsästys. Lisäksi tehdään muutamia isompia valvontatapahtumia.
9. KOULUTUS, NEUVONTA
Osallistutaan Riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin. Järjestetään koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Järjestetään koulutusta hirvenmetsästäjille ennen jahdin alkua. Panostetaan erityisesti
koulujen ja seurojen nuoriso- ja erätoiminnan kehittämiseen ja
hankitaan välineistöä opetustoimintaan.
Järjestetään sorsien keinopesärakennus-koulutus sekä mahdollisuuksien mukaan kauris-koulutusta.
10. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN
Jatketaan merenrantojen kunnostustöitä. Pohditaan uusien kohteiden perustamista.
Panostetaan pienpetopyyntiin. Järjestetään nuorille (alle 18 v)
oma pienpetokilpailu.
Tuetaan riistanhoidon kehittämistä.
Jatketaan lintujen-, kauriin- ja jäniksen ruokintaa.

11. RIISTAKANTOJEN HOITO
Riistalaskennat (riistakolmiot, peltokolmiot, vesilintujen pistelaskenta) suoritetaan yhteistyössä metsästysseurojen kanssa.
Suurpedoista tehdään ilmoitus tuoreeltaan petoyhdysmiehelle.
Tulokset kirjataan Tassu-järjestelmään.
Neuvotellaan yhteneväiset metsästysajat ja kiintiöt pienriistan
metsästykseen.
Suositellaan taantuneiden riistalajien rauhoittamista osin tai kokonaan.
Ei suositella luotiaseen käyttämistä vesialueilla, poikkeuksena
hylkeen- ja norpan metsästys.
RHY:n alueella hirvikanta on huolestuttavan heikko. RHY suosittelee malttia lupia anottaessa.
12. SRVA-TOIMINTA
Pidetään yllä RHY:n SRVA-organisaatiota. Osallistutaan toiminnan kehittämiseen ja järjestetään ammuntaharjoituksia. Kirjataan tapahtumat oma-riistaan.
13. HIRVIRATA JA MUUT AMPUMARADAT
RHY:llä ei ole ampumarataa. Tehdään yhteistyötä HMY:n kanssa
Vareputaan ampumaradalla (hirvirata, SRVA-rata). HMY ja KMS
järjestävät harjoitusammuntoja. Kehitetään jousiammuntamahdollisuuksia Kalimella.
14. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Tiedotetaan toiminnasta Riista.ﬁ-sivustolla, Metsästäjälehdessä
ja Haukiputaalainen metsästäjälehdessä. Pidetään tiiviisti yhteyttä paikallisiin seuroihin. Osallistutaan seurojen vuosikokouksiin.
15. MUU TOIMINTA
Julistetaan joulurauha riistalle (jouluaatoksi ja joulupäiväksi)
vuorovuosin seurojen kanssa.
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Tuloslaskelma 2019
Varsinainen toiminta
Tulot
Valtionavustus
Metsästäjätutkinto
Metsästäjäkurssit
Ampumakoe
Harrastustodistukset
Muut tulot
Tuotot yhteensä
Menot
Hallinto
Edustus
Toiminnanohjaus
Toimisto
Metsästäjätutkinto
Metsästäjäkurssit
Ampumakoe
Metsästyksenvalvonta
Koulutus
Riistanhoito
Muut menot
Menot yhteensä
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä
Varainhankinta
Tulot
Menot
SRVA-toiminta
Menot yhteensä
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tulot
Sijoitus- ja rahoitustoim. tuotto-/kulujäämä
Tilikauden tulos
Tilikauden yli-/alijäämä

2019

2018

11114
2500
3240
13790,1
108
261
31013,1

12285
1349,44
1649,44
14420

-2285,18
-50
-6049,65
-1986,34
-1707,12
-1141,46
-10439,8
-489
-855,45
-4068,83

-2020,86

80
29783,88

-29072,83
1940,27

-6731,37
-1518,85
-1841,5
-317,2
-10811
-551,32
-2180,27
-3451,4
-1000
-30423,77
-639,89

-300
-300
-300

-930
-930
-930

1640,27
1640,27

4,66
4,66
-1565,23
-1565,23

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 5001000€ 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.
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Vuosikokous
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Lounas-kahvila Nyymanni 3.2.2020, klo 18:00.
1. Kokouksen avaaminen
RHY:n puheenjohtaja Matti Roivainen avasi kokouksen klo 18:00.
Palkittiin
pienpetopyytäjiä.
Veli-Matti
Kangas
käytti
Riistakeskuksen Oulun alueen puheenvuoron.
2. Todetaan kokouksen laillisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Vahvistetaan ääniluettelo
Edustajamäärä 20, äänimäärä 20.
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa
varapuheenjohtaja puheenjohtajan esteellisyyden varalle
Valittiin puheenjohtajaksi Matti Roivainen (Jukka Vänttilä).
5. Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri
varsinaisen sihteerin esteellisyyden varalle
Valittiin sihteeriksi Seppo Tikkala (Mikko Halonen).
6. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Onni Jämsä ja Aki Kuivala.
7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin ääntenlaskijoiksi Onni Jämsä ja Aki Kuivala.
8. Vahvistetaan kokouksen esityslista
Vahvistettiin kokouksen esityslista.
9. Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimintakertomus
Kuultiin toimintakatsaus ja toimintakertomus puheenjohtajan
esittämänä. Hyväksyttiin toimintakatsaus ja -kertomus.
10. Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus
Kuultiin riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös toiminnanohjaajan
esittämänä sekä toiminnantarkastuskertomus puheenjohtajan
esittämänä.
11. Vahvistetaan tilinpäätös
Vahvistettiin tilinpäätös.
12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
toiminnanohjaajalle ja muille tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja
muille tilivelvollisille.
13. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
Kuultiin kuluvan vuoden talousarvio toiminnanohjaajan esittämänä ja toimintasuunnitelma puheenjohtajan esittämänä. Vahvistettiin kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
14. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
15. Päätetään hallituksen jäsenten määrä
Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8), lisäksi hallitukseen kuuluu yksi (1) maanomistajajärjestön edustaja.
16. Todetaan hallituksen kokoonpano sekä jäsenten
erovuoroisuusjärjestys ja toimikaudet
Timo Korkeasalo (Hannu Paso)
2017-2020
Jouko Ojala (Tuomo Kurkela)
2017-2020
Jukka Vänttilä (Aimo Kärkkäinen)
2018-2021
Martti Järvinen (Jouko Turunen)
2018-2021
Sami Manninen (Tapio Pikkuhookana)
2018-2021
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko)
2019-2022
Osmo Sipola (Onni Jämsä)
2019-2022
17. Todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa
sekä hänen henkilökohtainen varajäsen
Hallituksen puheenjohtaja Matti Roivainen (Reijo Arvola), toimikausi 2018-2021.
18. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
Valittiin erovuoroisten Timo Korkeasalo tilalle Ari Maukku (Mikko
Halonen) 2020-2023 ja Jouko Ojalan tilalle Jouko Ojala (Tuomo
Kurkela) 2020-2023.
19. Todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava
hallituksen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsen
Maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen: Hannu Örn
(Juha Sipola) 2018-2021.
20. Valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maaja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen
määräämä tilintarkastaja
Valittiin toiminnantarkastajaksi Jaakko Myllylä (Seppo Tikkala).

21. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen (sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen)
Valittiin aluekokoukseen edustajaksi Matti Roivainen (Joni Jääskeläinen). Valittiin Alueelliseen riistaneuvostoon ehdokkaaksi
Joni Jääskeläinen (Sami Manninen). Valittiin valtakunnalliseen
riistaneuvostoon ehdokkaaksi Jouko Arvo (-).
22. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät
ja kokouksen esityslistalle otetut asiat;
Ei esityksiä.
23. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat
Ei esityksiä.
24. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riistaneuvostolle esitettävistä asioista;
RHY:lle tehtävät aloitteet: ei aloitteita.
Aluekokoukselle tehtävät aloitteet:
25. Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä.
Ei esityksiä.
26. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:33.

Toimintakertomus 2019
Riistanhoitoyhdistyksen alue on Oulun kaupungin Haukiputaan ja
Kellon suuralueet.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueen maapinta-ala on 45716
hehtaaria.
Riistanhoitoyhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2019 on 1577 henkilöä.
HALLINTO
Hallitus nimi (henkilökohtainen varajäsen)
toimikausi
Puheenjohtaja: Matti Roivainen (Reijo Arvola)
2018-2021
Varapuheenjohtaja: Martti Järvinen
2018-2021
Jäsenet: Timo Korkeasalo (Hannu Paso)
2017-2020
Jouko Ojala (Tuomo Kurkela)
2017-2020
Jukka Vänttilä (Aimo Kärkkäinen)
2018-2021
Martti Järvinen (Jouko Turunen)
2018-2021
Sami Manninen (Tapio Pikkuhookana)
2018-2021
Joni Jääskeläinen (Tapio Jarkko)
2019-2022
Osmo Sipola (Onni Jämsä)
2019-2022
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Hannu Örn (Juha Sipola)
2018-2021
Metsähallituksen määräämä jäsen (ML 8 §:n alueella)
Toiminnanohjaaja: Tomi Jokivirta
Rahastonhoitaja: Tomi Jokivirta
Toiminnantarkastajat: Jaakko Myllylä (Arto Hakala)
Hallituksella oli 4 kokousta, riistanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli Sami
Manninen, Matti Roivainen
Suomen riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelutilaisuuksissa riistanhoitoyhdistystä edustivat: Tomi Jokivirta,
Martti Järvinen, Pertti Similä, Jukka Vänttilä
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Riistanhoitoyhdistys järjesti metsästäjätutkintotilaisuuksia 8 kpl.
Metsästäjätutkinnon suoritusyrityksiä yhteensä 125 kpl. Hyväksyttyjä 104 kpl.
Riistanhoitoyhdistyksellä on 13 Suomen riistakeskuksen nimittämää metsästäjätutkinnon vastaanottajaa. Pidettiin metsästäjätutkinnon vastaanottajille koulutus (osall.5hlö).
2. Ampumakoe
Ampumakokeiden järjestäminen ostettiin palveluna HMY:ltä. Ampumakoetilaisuudet pidettiin Haukiputaan metsästysyhdistyksen
ampumaradalla Vareputaalla. Ampumakokeet aloitettiin jo tammikuussa, jolloin valtionmaille hirvenmetsästykseen aikovat saivat suorittaa ampumakokeen.
Ampumakokeiden järjestäminen ostettiin palveluna KMS:lta. Jousiammuntakokeet järjestettiin Kalimen majalla.

Toimintakertomus 2019
Riistanhoitoyhdistys järjesti 33 kpl rihlatun luotiaseen ampumakoetilaisuuksia. Suoritusyrityksiä yhteensä 682 kpl. Hyväksyttyjä suorituksia 499 kpl.
Riistanhoitoyhdistys järjesti jousikokeita 10 kpl. Suoritusyrityksiä
yhteensä 6 kpl. Hyväksyttyjä suorituksia 3 kpl.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen
Riistanhoitoyhdistys osallistui 0 riistavahinkojen maastotarkastukseen, joista 0 kpl koski hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja ja
0 kpl suurpetovahinkoja.
Riistanhoitoyhdistyksellä on 3 Suomen riistakeskuksen nimittämää RHY:n edustajaa riistavahinkojen maastokatselmuksissa.
4. Metsästyksen valvonta
Valvonta suoritettiin ja yhteistyötä suoritettiin poliisin ja merivartiolaitoksen kanssa. Vesi- ja maalinnustuksen aloituksessa
valvontaa tehostettiin. Hankittiin välineistöä valvonnan edistämiseksi.
Riistanhoitoyhdistys osallistui 19 metsästyksenvalvontatapahtumaan. Tavattiin 40 metsästäjää ja annettiin 1 näyttömääräys.
Riistanhoitoyhdistyksellä on 23 Suomen riistakeskuksen nimittämää metsästyksenvalvojaa.
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
Annettiin lausunnot ja kommentit hoitosuunnitelmiin niiden valmisteluvaiheessa. Verotussuunnittelua tehtiin seurojen yhteistyöllä. Riistatietoa hankittiin laskennoilla.
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän
metsästyksen edistäminen (annetut lausunnot, suositukset,
ohjeet)
- Alueen hirvilupien määrää vähennettiin
- Neuvoteltiin alueen seurojen kanssa kestävän verotuksen mukaiset kiintiöt pienriistalle sekä kauriille
- Suositeltiin koppelon, riekon ja peltopyyn rauhoittamista
- Hirvenmetsästyksen lupa-osakkaille pidettiin tiedotustilaisuus
- Hirvenmetsästyksen johtajille pidettiin tiedotustilaisuus
- Suositeltiin ettei luotiasetta käytetä merialueella linnustuksessa
- Alueen länsiosissa metsästystä rajoitettiin tihentyvän asutuksen vuoksi
3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen
- elinympäristöjen hoito
- jatkettiin Halosenlahden perkuutöitä
- jaettiin avustuksia riistanhoitotyöhön
- tehtiin monipuolista riistan ruokintaa ja rakennettiin
ruokinta-automaatteja
- hirvieläinkantojen seuranta
- toimitettiin Aluekeskukselle hirven pyynnin välitarkastelu
- tehtiin kaatoilmoitukset sähköisesti oma-riistaan
- osallistuttiin hirvitalousalueen kokoukseen
- toimitettiin Eviralle näytteitä hirven näivetystautiin liittyen
- pienriistalaskennat (riistakolmiot, vesilintujen pistelaskennat jne.)
- suoritettiin riistakolmio- ja vesilintujen pistelaskennat
- Laskettu riistakolmioita 6 kpl.
- Laskettu vesilintujen laskentapisteitä 8 kpl.
- perustettiin uusia vesilintujen laskentapisteitä
- seurattiin jänis- ja rusakkokannan tilaa
- suurpetokantojen seuranta (rhy:n petoyhdysmiehet)
- suurpetohavainnot tehtiin petoyhdysmiehille
- kirjattiin havainnot Tassu-järjestelmään
- Riistanhoitoyhdistyksellä on 14 nimettyä petoyhdyshenkilöä.
- muuta riistakantojen seurannasta
- pienpetokantojen tilaa seurattiin mm. pienpetopyynnin
tuloksen seurannalla
- hankittiin loukkuja
- seurattiin kasvavaa norppa- ja hyljekantaa
- kartoitettiin alueen majavakanta
- osallistuttiin jänistä koskevan väitöskirjan aineiston hankintaan
- vahinkojen estotoimenpiteet
- riistan ruokinnalla pyrittiin estämään tuhoja tuhoherkillä
alueilla
4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien
asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen
sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä
- metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit
- Riistanhoitoyhdistyksellä on 11 metsästäjätutkintoon
valmentavan koulutuksen kouluttajaa.
- Metsästäjätutkintokoulutukset: tapahtumia 4, osallistujia 81
- koulutustilaisuudet, kurssit
- järjestettiin tiedotustilaisuus hirvenmetsästyksen
lupaosakkaille

- järjestettiin tiedotustilaisuudet (3kpl) hirvenmetsästyksen
johtajille
- järjestettiin yhdessä Riistakeskuksen kanssa koulutustilaisuus hirvenmetsästyksen johtajille (42hlö)
- järjestettiin pienpetopyynnin koulutustilaisuus (osall. 18hlö)
- järjestettiin vesilintujen pistelaskentakoulutus yhdessä Riistakeskuksen kanssa (5hlö)
-nuorisotyö
- avustettiin Haukiputaan lukion seikkailu- ja eräkasvatusta
- avustettiin Haukiputaan koulun seikkailu- ja eräkasvatusta
- osallistuttiin Länsituulen koulun Luontoliikuntakurssin
järjestämiseen ja järjestettiin 2 ampumaratapäivää (yht.
osall. 56hlö)
- osallistuttiin yhdessä HMY:n kanssa koululaisten
kesätyötoimintaan
-tiedotteet
- osallistuttiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden
toimitukseen
- ilmoitettiin Riista.ﬁ-sivustolla RHY:n järjestämiä tapahtumia
- annetut haastattelut
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön
tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen
SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA
- Jokaiseen seuraan (3) on nimetty yhdyshenkilöt, yhteensä
toiminnassa 32 henkilöä.
- Järjestettiin SRVA-henkilöille ampuma- ja koiraharjoituksia.
- SRVA-tapahtumia 17, tehdyt työtunnit 33, osallistuneet
henkilöt 43.
- SRVA-tapahtumia:
- onnettomuudet 13 kpl
- karkotukset 0 kpl
- sairas eläin / haavoittunut 4 kpl
AMPUMARATA
-RHY.llä ei ole omaa ampumarataa. Ampumatoiminta keskittyy
Vareputaan ampumaradalle. Jousiammunta keskittyy Kalimen
majalle. Toimintaa pyritään kehittämään RHY:n ja alueen
seurojen välillä.
ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
- myönnetyt ansiomerkit (pronssinen): - esitetyt ansiomerkit: - muut huomionosoitukset: SIDOSRYHMÄTOIMINTA
-yhteistyö sidosryhmätahojen kanssa
- valvontaa suunniteltu ja suoritettu poliisin ja merivartion
kanssa yhteistyössä
- osallistuminen toimikuntiin
MUU TOIMINTA
- esitykset:
- aloitteet: - rhy:n omat kilpailut (ampumakilpailut, pienpetokilpailut jne.)
- perinteistä pienpetopyyntiä (arvotaan palkintoja) jatkettiin
- järjestettiin riistanhoitokilpailu
- muu
- osallistuttiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden
toimitukseen
- osallistuttiin alueen seurojen yhteispalaveriin
(Riistakantatapahtuma)
- julistettiin riistalle joulurauha yhteistilaisuudessa

Kuva: Joni Jääskelainen
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Johtokunta

H
M
Y

Puheenjohtajan sana

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
Esa Kauppila
Erkka Simppula
Antti Mielikäinen
Janne Juusola
Martti Järvinen
Hannu Kinnunen
Heikki Haapala
Vesa Vilppola

040 5104 321
040 0159 216
040 0925 247
040 5654 677
040 1889 496
0400 289214
045 6016 134
040 7796 850
040 840 1930

Jaostot
Ampumajaosto:
Haapala Heikki
Jääskeläinen Joni
Romsi Jussi
Kauppinen Antti
Halme Kari
Tapanainen Jukka
Turunen Jouko
Rautio Arto
Riupula Juho

Vetäjä: Martti Järvinen 0400289214
Kauppila Esa
Rautio Tapio
Haapala Jouko
Kauppila Veikko
Korvala Raimo
Haapala Mauno
Kärkkäinen Aimo Jarkko Tapio
Kinnunen Hannu
Nehvonen Pekka
Huovinen Arto
Mielikäinen Antti
Simppula Kari
Vilppola Vesa
Kauppi Tapio
Nikkinen Ville

Maanvuokrajaosto: Vetäjä: Martti Järvinen 0400289214
Haapala: Jääskeläinen& Mielikäinen
Ojala: Ojala Jouko &Martti Järvinen
Katiska: Taivaloja Pasi & Heikki Katiska
Holma: Simppula Erkka & Vilppola Vesa & Holma Tuomo
Finnig: Finnig Veikko, Holma Markku
Kauppila: Kauppila Pekka & Väisänen Jukka
Kukkonen: Kärkkäinen & Juusola
Nikula: Kaisa Nikula
Rautio: Rautio Arto
Siipola: Janne Greus & Reijo Siipola
Juusola: Janne Juusola
Kiviahde: Pasi Haapakangas & Kyllönen Sylvi
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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Kuva: Joni Jääskelainen

Hyvää alkanutta vuotta 2020!
Kulunut vuosi oli kaikin puolin mielenkiintoinen ja työntäyteinen.
Uutena puheenjohtana vanhojen asioiden ja käytäntöjen opettelu
sekä sisäistäminen ottaa aina oman aikansa. Ja kehiteltiin sitä
samalla uusiakin kuvioita seuran sisällä ja suunniteltiin tulevaisuutta.
Olemassa olevaa korjattiin ja uutta rakennettiin. Isoimpana
projektina mainittakoon Haulikkoradan rakentaminen, joka otettiin käyttöön menneenä syksynä. Radalla on vielä viimeistelyä
tulevana keväänä, jotta mm. ampumakenttä saadaan asialliselle
mallille pinnoitteineen. Tulevana kesänä ammuntoja tullaan
järjestämään niin paljon kuin resurssit riittävät ja niistä tiedotetaan seuran sivuilta löytyvästä kalenterissa.
Uusina ohjelmistoina seurassa otettiin käyttöön mm. Reviiri-järjestelmä, joka on tarkoitettu metsästysvuokrasopimusten hallinnointiin, sekä metsästyskarttojen- ja karttamerkintöjen ylläpitoon. Tätä on työstetty kulunut vuosi ja työnsarkaa riittää vielä
tulevalle keväälle sekä kesälle. Tavoitteena on saada tämä julkaisuun seuran metsästäjille tulevalle metsästyskaudelle.
Menneenä vuotena sovittiin naapuriseurojen kanssa rajasopimukset, joiden pääsääntöinen sisältö noudattelee vanhojen ns.
paperikarttojen rajoja. Sopimukseen pääseminen oli mielestäni
todella hieno asia, koska metsästys ja ampumaharrastuksen
pitäisi olla mukavaa tekemistä, jota voidaan kyllä tehdä yhdessä
vaikkei oltaisikaan saman seuran jäseniä. Yhdessä tekeminen
tulee olemaan ainakin minun ajatuksissani ja suunnitelmissa
myös tulevaisuudessa.
Menneessä talvikokouksessa rukattiin hieman nykyisiä seuran
sääntöjä niistä tarkemmin, kun PRH hyväksyy nämä.
Tätä kirjoitusta tehdessäni odotan mielenkiinnolla tulevaa hirvikannan verotussuunnitelmaa riistakeskukselta. Olemme keskustelleet RHY:n hallituksessa alueen hirvikannasta ja jokaisella
seuralla oli yhteneväinen näkemys kannan romahtamisesta
alueella. Syitä tähän on turha hakea, nyt on aika tehdä yhteinen
korjausliike asian suhteen ja ainakin meillä HMY:n johtokunnassa
asiaa tullaan miettimään tarkoin, jotta kanta saataisiin riistakeskuksen tavoitteen mukaiseksi. Tämä voi merkitä mm. sitä,
että tulevana kautena hirvenpyynti kohdistuu vain ns. taimikkotuhojen ehkäisyyn muutamien hirvien osalta.
Mutta vielä on jahtikautta jäljellä.
Pienpetojen osalta pyynti jatkuu ja kannustankin kaikkia jäseniä
tämän pyynnin ottamista jokaisen omaan ohjelmaan. Tämän
pyynnin merkitys lintukannoille on merkittävässä roolissa.
Reilu kuukausi niin toivottavasti päästään hylkeenpyyntiin. Tähän
täytyy vain todeta, etteivät vuodet ole veljeksiä jääpeitteen ja
lumenmäärän osalta.
Mukavaa kevään odotusta.
Puheenjohtaja Joni Jääskeläinen

Hylkeen pyyntiä. Kuva: Joni Jääskeläinen.

Talvikokouksen pöytäkirja
Talvikokous varepirtillä 30.1.2020 klo 18:00
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 18:01.
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
esitetään puheenjohtajaksi Joni Jääskeläinen, sihteeri Jukka Tapanainen, pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Kauppila ja Veikko Kauppila, ääntenlaskijoiksi esitetään samat.
hyväksytään esitykset.
2. Todetaan kokouksen laillisuus;
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi;
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi.
4. Palkitsemiset
pienpetopyytäjien palkitseminen
Raimo Korvalalle lahjakortti seuran eteen tehdystä toiminnasta 100e.
Kauko Mustaniemelle lahjakortti seuran eteen tehdystä toiminnasta 100e.
5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään
tilin hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
ks. liitteet.
hyväksytään tilinpäätös.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille;
Talvikokous myöntää vastuuvapauden em. tahoille
7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
Esitetään Joni Jääskeläinen. Hyväksytään esitys.
8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
erovuoroiset: Antti Mielikäinen, Esa Kauppila, Hannu Kinnunen,
Heikki Haapala, Jouko Ojala (Jouko Turunen on ilmoittanut että ei
jatka johtokunnassa, ei erovuorossa muutoin)
Antti Mielikäinen > esitetään että jatkaa.
Esa Kauppila > esitetään että jatkaa
Hannu Kinnunen > esitetään että jatkaa.
Heikki Haapala > esitetään että jatkaa
Jouko Ojala > esitetään että jatkaa
Jouko Turunen > esitetään Vesa Vilppola ja Juho Riepula.
Suoritetaan lippuäänestys: Vesa Vilppola 23 ääntä, Juho Riepula
11 ääntä ; Vesa Vilppola valitaan Jouko Turusen tilalle vuoden
ajaksi.
Talvikokous hyväksyy esitykset.
9. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle;
Esitetään toiminnantarkastajiksi Sakari Ojala ja Mikko Kuosmanen, varamiehiksi Antti Kärkkäinen ja Juha Juusola.
Talvikokous hyväksyy esitykset.
10. Sääntömuutokset;
Johtokunta esittää, että:
-lisätään seuran sääntöihin ja laskuun maininta siitä, että
myöhästyneestä tai maksamattomasta laskusta voidaan periä
viivästysmaksua tai muuta lisämaksua. (yhdistyslaki 8 pykälä)
Talvikokous hyväksyy yksimielisesti esityksen.
-Seuran jäsenyyden hakemisen edellytyksenä jatkossa 3 vuotta
yhtäjaksoista asumista Hmy:n seuran alueella.
Talvikokous hyväksyy yksimielisesti esityksen.
-Talkoovelvoite; seuran jäsen on velvollinen osallistumaan
seuran talkoisiin, tai maksamaan vuosittaisen talkoomaksun,
jonka johtokunta määrittelee.
Talvikokous esittää tarkennusta, että kyse on maksavista jäsenistä. lisäksi esitetään talkoovelvoitteen muuttamista toimintavelvoitteeksi.
Maksun suuruus käsitellään ja päätetään talvikokouksessa, johtokunnan esityksestä.
Talvikokous hyväksyy tarkennetun esityksen yksimielisesti.
11. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta;
johtokunta esittää, että:
Liittymismaksun suuruus olisi jatkossa 100 euroa.
jäsenmaksun suuruus olisi jatkossa 50 euroa vuodessa, mikäli
talkoovelvoite otetaan käyttöön.
mikäli talkoovelvoitetta ei oteta käyttöön, jäsenmaksun suuruus
olisi 60 euroa.
Alle 18 vuotiaan jäsenen jäsenmaksu olisi 40 euroa.
Vuodelle 2020 johtokunta esittää jäsenmaksuksi 60 euroa, koska
talkoovelvoitetta ei saada voimaan tälle vuodelle.
esitetään että alle 18v liittymismaksu on 60e.
Talvikokous hyväksyy johtokunnan esitykset, huomioiden muutoksen alle 18v. liittymismaksun suuruudessa.
12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, sekä päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksien suuruudesta;
Johtokunnan esitys vuosikokoukselle toimihenkilöiden kulukorvauksiksi:

Puheenjohtaja 500€/vuosi
Sihteeri/rahastonhoitaja 1200€/vuosi
Ampumajaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Riistanhoitojaoston puheenjohtaja 100€/vuosi
Maanvuokrajaoston vetäjä 100e/ vuosi
Majaisännälle 200€/vuosi - 2 majaisäntää.
Laduntekijälle 100€/ vuosi
Hirvilupakoordinoija 100€/vuosi
Lihanleikkaajille ja -käsittelijöille 10 € / tunti
Valtionmerkkiammuntojen valvojille 10 € / tunti
Talvikokous hyväksyy esitykset.
13. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta
toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet, sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä, ja suuruudesta;
Talvikokous vahvistaa toiminta-ja riistanhoitosuunnitelman.
Ei riistanhoitovelvoitemaksua vuodelle 2020.
14. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset, milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan
saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;
ei tiedossa olevia tapauksia
15. Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä
Metsästäjäliiton Oulun piirikokouksiin;
esitetään Edustajaksi Tapio Jarkko. Varamieheksi Joni Jääskeläinen
Talvikokous hyväksyy esitykset.
16. Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;
Ei esityksiä
17. Valitaan tarpeelliset jaostot;
ks. liite
18. Päätetään riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
Rhy:n hallitukseen esitetään jatkamaan Jouko Ojala.
Talvikokous hyväksyy esityksen.
19. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista,
joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä;
lisää yhteismetsiä ilmeisimmin tulossa. Tilusjärjestelmä tulossa. Huomioitava maanvuokraustoiminnassa ja kustannuksissa.
20. Kokouksen päättäminen;
Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo 20:26
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Tase
TASE
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Vesiliittymä
Aineelliset hyödykkeet
Ampumarata
Majat
Sauna
Lahtivaja
Runkovesijohto
Koneet ja kalusto
Haulikkorata
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
SIJOITUKSET
Osuudet ja osakkeet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Käteiskassa
Osuuspankki 574075-41400
Rahat ja pankkisaamiset
5 049,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä

31.12.2019

31.12.2018

6 393,60

6 393,60

4 775,57
3 459,56
762,40
57 933,04
7 295,43
909,19
14 700,01
96 228,80

5 026,92
3 641,64
802,53
62 293,59
7 295,43
1 168,03

538,20

538,20

5 227,45

3 197,90

0,00
13 148,48
13 148,48

0,00
5 049,98

18 914,13
115 142,93

8 786,08
95 407,82

67 144,61
521,46
67 666,07

61 830,40
5 314,21
67 144,61

29 692,76
0,00

18 226,10
0,00

17 066,68
0,00
717,42
0,00
47 476,86
115 142,93

7 066,68
0,00
2 970,43
0,00
28 263,21
95 407,82

86 621,74
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YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)
- Yhdistyksen jäsenmäärä pidetään maksavien jäsenten osalta
n. 500:ssa.
- Maanomistajajäseniä on n. 200, kunniajäseniä 14 ja ainaisjäseniä 29.
- Yleisiä kokouksia pidetään kaksi.
- Talvikokous (vuosikokous) tammikuussa.
- Kesäkokous heinäkuussa.
- Hirvikokous pidetään elokuussa, mutta kuitenkin ennen hirvenmetsästyksen alkua.
- Johtokunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan 6-10 kappaletta.
- Jatketaan uuden maanvuokrarekisterin (Reviiri) käyttöönottoa
- Uusia maanvuokrasopimuksia pyritään tekemään.
- Vanhentuneet sopimukset uusitaan.
- Maanvuokrajaoston toimintaa tehostetaan-> jokaisesta hirviporukasta 2 jäsentä jaostoon, joiden toimintaa organisoi
maanvuokrajaoston vetäjä
- Yhdistyksen ja ampumaradan toiminnan eteenpäin viemiseksi
on talkootöillä merkittävä osa ja talkoita järjestetäänkin
tarpeen mukaan.
RIISTANHOITO
( riistanhoitosuunnitelmat,
- elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien
- eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus,
riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)
- Riistavahinkoja pyritään estämään yhdessä RHY:n kanssa.
- Riistanhoitoa tullaan jatkamaan aikaisempien vuosien mukaisesti. Riistanhoitotyön organisoi ja ohjaa riistanhoitojaosto
yhteistyössä RHY:n ja alueen muiden seurojen kanssa.
- HMY on mukana edelleen merenranta-alueiden raivaus- ja
kunnostustyössä lintujenpesintäalueiden parantamiseksi.
- Tehdään riistapeltoja hirville, ruokintapaikkoja kauriille, jäniksille ja kanalinnuille.
- Talkoilla suoritetaan kolmiolaskennat, riistanhoitoruokinta ja
lisäksi ruokinnassa
käytettävien automaattien ja lehtikerppujen teko.
- Telkänpönttöjen teko pönttösorvilla, mahdollisuuksien mukaan.
- Suunnitellaan sorsanpesänteko kurssia yhdessä naapuriseurojen kanssa tulevalle talvelle/keväälle.
- Sorsien kevät ruokinta aloitetaan.
- Suunnitellaan Kauriskannan kasvattamista ruokinnoilla.
RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot,
vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa,
havaintoja riistakantojen tilasta)
- Hirvikannan määrää seurataan ympäri vuoden.
- Riistahavainnot kirjataan Omariista-palveluunHaukiputaan
Metsästysyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- Hirvikanta määritellään omariista havaintojen perusteella ja
tarpeen mukaan
maastolaskennalla.
- Suurpetoyhdysmiehenä toimii Kinnunen Hannu.
- Riistakolmiolaskenta suoritetaan kaksi kertaa vuodessa.
- Jäsenistö suorittaa riistan määrällistä ja laadullista seurantaa
aina maastossa liikkuessaan.
METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen
järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)
- Metsästyksen suunnittelu tapahtuu poikuearviointien pohjalta
kesäkokouksessa, jossa määritellään rauhoitettavat riistaeläimet sekä saaliskiintiöt ja metsästysajat, jos on tarvetta
poiketa asetuksesta.
- Hirvet pyydetään perinteisesti hirviseurueissa, omilla alueilla,
jotka kesäkokous vahvistaa, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
- Vieras- ja kausikortteja myydään kesäkokouksessa päätettävällä tavalla.
- RHY:n valvojat, poliisi ja rajavartiolaitos suorittavat metsästyksen valvontaa.
- Hallin ja norpan metsästys tapahtuu kiintiöperiaatteella.
- Seurataan kauriin kannan kehitystä.
AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)
- Haulikkoradan osalta toiminta käynnistetään harjoittelun
osalta vähintään 1 päivänä viikossa. Lisäksi tullaan
järjestämään kilpailutoimintaa mahdollisuuksien mukaan.
- Ampumaradan näyttösuojan taulunkehyksiä korjataan.
- Tiistaisin järjestetään hirviradalla harjoitusvuorot.
- Hirvenhiihto- ja juoksukilpailuja pidetään, samoin kuin seuran
mestaruuskilpailuja haulikko-, metso-, isohirvi- pudotuskil-

pailu -, eräjuoksu-, ja riistapolkukilpailuja.
- Ampumakokeet (valtionmerkkiammunnat) ovat maanantaisin
ja torstaisin.
- Karhurata harjoitusammuntoja (SRVA) järjestetään keskiviikkoisin.
- Vuokrataan erikseen sovitusti ampumarataa ulkopuolisille
toimijoille.
KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)
- Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ole, mutta metsästyskoiratoimintaan yhdistys suhtautuu myönteisesti myöntämällä koemaastoja koirakokeisiin ja tiedottamalla jäsenistölle,
että koirakokeita ei häirittäisi.
- Annetaan anomuksesta koiran koulutuslupia.Haukiputaan
Metsästysyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)
- Osallistutaan Oulun riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistyksen sekä Metsästäjäliiton Oulun-piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
- Uuden haulikkoradan käyttöä varten järjestetään koulutusta.
- järjestetään Oma Riista- järjestelmään koulutusta
- järjestetään ammunnanvalvojille sähköisen järjestelmän käytön koulutusta
- järjestetään EA-koulutusta
- järjestetään hygieniapassi-koulutusta
- järjestetään tarpeen mukaan pienpeto-pyyntikoulutusta
TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)
- Maanomistajille järjestetään hirvipeijaiset.
- Järjestetään alkukesästä ampumaradalla maanomistajille tilaisuus tutustua seuran toimintaan ja ampumarata ympäristöön.
- Perhe- ja virkistystapahtuma järjestetään jäsenistölle perinteisen tavan mukaan.
- Ollaan mukana joulurauhan riistalle ja muille metsäneläimille
julistustilaisuudessa.
- Metsästysseurojen tiedotuslehteä ”Haukiputaalainen metsästäjä” julkaistaan jatkossakin.
- Yhteistoimintaa eri alojen ja yhteisöjen kanssa ylläpidetään ja
pyritään kehittämään.
- Osallistutaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan.
- Ylläpidetään yhdistyksen www sivuja.
HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)
- Yhdistys huomioi toiminnassa mukana olleita, pyöreitä vuosia
täyttäviä henkilöitä.

Taloussuunnitelma 2020
Tulot
Siirto vuodelta -19
Jäsenmaksut
Talkoomaksu
Ampumaratatulot
Vuokrat
Kioski
Hirvenlihat ym.
Sekalaiset tulot
Vierasluvat
Kilpailutoiminta
Yhteensä

13148,5
21000
17000
3300
300
2000
700
400
1400
59248,48

Menot
Hallinto
Kilpailutoiminta
Hirviluvat 800
Riistanhoito
Rakennuskulut
Maanv., tiem., peijaat
Kalusto
Lahtivaja
Sähkö+vesi
Siirto vuodelle 2021
Lainan lyhennykset
Yhteensä

6500
3000
2500
2000
9000
1000
3700
3000
648,48
27100
59248,5

Varojen käytön päätavoitteet
- Tavoitteena on turvata yhdistyksen vuokraamilla alueilla metsästysharrastus.
- Ylläpitää ja kehittää ampumaratatoimintaa.
- Ylläpitää ja kehittää metsästysmajaa ja riistankäsittelyhallia.
- Kouluttaa nuoria metsästysharrastuksen piiriin.
Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
- Jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous.
- Järjestetään avoimia hirvenhiihto ja – juoksukilpailuja.
- Järjestetään arpajaisia ja myyjäisiä.
- Kilpailujen aikana pidetään majalla kioskia.
- Kerätään ja myydään hirvennahkoja.
- Järjestetään savikiekon ja hirvikoeammuntojen harjoituksia.
- Järjestetään RHY:n valtionmerkkiammuntoja
- Myydään vieras- ja kausilupia ja lupakoteloita.
- Markkinoidaan Varepirttiä kokous ym. juhlien pitopaikaksi ja
ampumarataa ulkopuolisille ryhmille harjoitusammuntoihin.

Toimintakertomus 2019
Johtokunta piti 7 kokousta, talvikokous oli 24.1.2019 kesäkokous
9.7.2019
Muut kokoukset: Hirvikokous 29.8.19
Jäsenmäärä 13.12.2019: henkilöä, ainaisjäseniä 29,kunniajäseniä
14, maanomistajajäseniä 209, maksavia jäseniä 480 kpl.
Metsästysalueita hirvieläinten metsästyksessä 12840 ha , muussa 14018 ha, kokonaispinta-ala 14018 ha.
KIINTEISTÖT JA NIIDEN HUOLTO
- Maja, sauna, ampumakatos 100m radalla, hirviradan
ampumakoppi, karhuradan ampumakatos, odotuskoppi,
Haulikkorata, puuvaja, varasto/WC ja suolavarasto.
- Riistalihankäsittelytila. Asennettu kylmälaitteet.
- 50m pienoiskiväärirata
- Karhurata.
MUUTA (JAOSTOT, YM )
- Ampumajaosto
- Maanvuokrajaosto
- Riistanhoitojaosto
RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten
pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)
Riistanruokinta
ks. liite.
RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot,
vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa,
havaintoja riistakantojen tilasta)
- Hirvikantaa seurattiin syöttämällä tiedot Omariista-palveluun.
- Omariista-palvelun käyttöä suositellaan pienriistahavaintojen
kirjaamiseen
- Suurpetoyhdysmiehenä toimi Kinnunen Hannu
- Riistakolmiolaskennat suoritettiin talvella ja kesällä
- Hylkeiden määriä ja lisääntymistä seurattiin.
- Maalintukantojen todettiin seurannassa hieman elpyneen
METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)
- Muiden seurojen kanssa yhteistyössä suoritetun poikuearvion
pohjalta kesäkokous määritteli saaliskiintiöt alueen muiden
seurojen kanssa yhteneviksi. Koppelo,peltopyy ja riekko rauhoitettiin.
- Kauriin metsästys 8 yksilöä, valikoiva pyynti.
- Hirvilupia anottiin 22, Riistakeskus myönsi 15 aikaista ja 14
vasaa. Riistakeskuksen taholta vasaprosentiksi suositeltiin 50%.
AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)
- Harjoitusammuntoja järjestettiin hirviradalla, ja hirviporukat
harjoittelivat hirviradalla.
- Hirvenhiihdon sarjakilpailut ja seuranmestaruuskilpailut järjestettiin.
- SML:n Oulun piirin SM hirvenhiihdon katsastukset
- Talkoot ampumaradalla pidettiin 7.5 ja 24.9.
- SML:n Oulun piirin SM-katsastukset mets. hirvi ja mets. luodikko
- SML:n Oulun piirin SM katsastukset hirvenjuoksussa
- Seuran mestaruudet ratkottiin hirvenjuoksussa, isohirvessä,
luodikossa, pudotuskilpailussa.
- Ampumajaoston kokous oli 16.7.19
- Ampumaradan ja näyttösuojan laitteita kunnostettiin
- Karhuradalla järjestettiin harjoitusammuntoja.
- Haulikkorata saatiin laitteineen valmiiksi.
KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)
Kenneltoimintaa ei yhdistyksessämme ollut, mutta anomuksesta
metsästyskoirakokeisiin suhtauduttiin myönteisesti myöntämällä koemaastoja koirakokeisiin. Jäsenistöä kehotettiin pidättäytymään metsästyksestä koemaastoalueilla kokeiden aikana.
Yhdistyksemme alueella järjestettiin seuraavat kokeet:
KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)
Hmy:n jäseniä on osallistunut mm:
- hirvitalousalue 3:n palaveriin
- yläkoulululaisten toimintapäivä 7.10. osallistujia 31kpl.
- riistakeskuksen järjestämä hirviveroituskoulutus
TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)
- Yhdistys julkaisi 2 jäsenlehteä yhdessä alueen muiden seuro-

jen ja RHY: kanssa
- Järjestettiin perhe- ja virkistystapahtuma jäsenistölle Halosenniemen koljon rannassa .
- Maaomistajille järjestettiin hirvipeijaiset 24.11 2019
- Nettisivut: www.hmynetti.net
- lisättiin seuralle Facebook-sivut
- lisättiin ajantasainen päivittyvä tapahtumakalenteri seuran
sivuille.
HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä, viirit: saaja ja päivä,
merkkipäivät, muut huomionosoitukset)
Jouko Ojala täytti 70v, muistettiin kesäkokouksessa lahjakortilla.

H
M
Y

Tapahtumia
Kaikki aikataulut ja tapahtumat löytyvät jatkossa seuran internet
sivuilta, kalenterit välilehdeltä. http://hmynetti.net
Toimenpiteet syksyn jahtiin:
Kesäkokous vk 27-28, tarkempi päivä ilmoitetetaan kalenterissa.
Pe 7.8.2020 Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää
asiakirjat porukkansa johtajalle. Ne jotka eivät kuulu mihinkään
porukkaan ilmoittautuvat puheenjohtajalle Joni Jääskeläinen samaan päivään mennessä.
Porukoidenjohtajien ja johtokunnan välinen kokous sekä Hirvikokous aika ilmoitellaan seuran kalenterissa myöhemmin.

Jäsenmaksut
HUOM! HMY JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä oikeaa
VIITENUMEROA!!
Pidä osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset sähköpostilla sihteerille, hmysihteeri(ät)gmail.com
Jokainen jäsen on itse velvollinen huolehtimaan ajan tasalla
olevista osoitetiedoista.
Seura EI saa mistään tietoa osoitemuutoksista, jollet itse ilmoita.
Seura ei voi mitään myöskään sille, jos lehtesi tai laskusi ei tule
postin mukana perille. Jakelun hoitaa Posti Oyj, ei Hmy.
Seuraa postiasi ennen jäsenmaksun eräpäivää, ( joka on 31.3 ) ja
ilmoita heti, jos et ole saanut lehteä ja/tai laskua.
Seuran toiminnan pyörittämisen kannalta on oleellista, että
jäsenmaksut maksetaan ajallaan, eikä vasta syksyllä.
Huomioi myös, että jäsenmaksun myöhästymisestä johtuva
laskun uudelleen syöttö/teko järjestelmään maksaa 20e,
johtokunnan päätöksen mukaisesti. Jäsenmaksun maksamatta
jättäminen on irtisanomisperuste.
Muistakaa pitää maksukuitti metsällä ollessanne mukana,
kuitissa tulee näkyä arkistointitunnus.

HMY:n ampumaran kunnostusta. Kuva: Joni Jääskelainen
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Johtokunta ja jaostot

J
M
S

Puheenjohtaja:
Jukka Vänttilä
Sihteeri:
Sami Jokitalo
Johtokunta:
Osmo Sipola
Anssi Mettovaara
Aki Kuivala
Jani Hanhela
Timo Meriläinen
Hannu Örn
Onni Jämsä
Mika Sipola
Risto Kurkela

040-5590892

jukka.vanttila(ät)gmail.com

040-5428751

sami.jokitalo(ät)gmail.com

0500-580140
040-5159662
040-6578554
041-4581784
0400-387093
040-5832173
0400-298650
040-7338595
0400-388970

osmo.sipola(ät)gmail.com
anssi.mettovaara(ät)gmail.com
alikki86(ät)suomi24.ﬁ
janskapomei(ät)gmail.com
t6j1merilainen(ät)gmail.com
hannu.orn(ät)mail.suomi.net
onni.jamsa(ät)pp.inet.ﬁ
mika.sipola(ät)gmail.com
risto(ät)pohjoissuomenraudoite.com

Riistanhoitojaosto:
Ampumajaosto:
Vartiojaosto:
Maanvuokrausjaosto:
Peijaisjaosto:
Majajaosto:
Tiedotusjaosto:

Aki Kuivala
Juha Jämsä
Pasi Kurkela
Jukka Jokitalo
Risto Kurkela
Jari Jokitalo
Tommi Lindström

040 6578554
0400 933316
040 4133527
040 5734451
0400 388970
044 2752656
040 5224218

Toimintakertomus 2019
Hallinto ja jäsenet:
Johtokuntaan kuuluivat vuonna 2019:
Jukka Vänttilä pj., Osmo Sipola vpj., Onni Jämsä, Mika Sipola, Kari
Korpela, Aki Kuivala, Hannu Örn, Jani Hanhela, Timo Meriläinen,
Risto Kurkela
Sihteeri: Juho Kaarivaara
Rahastonhoitaja: Lampila Oy
Toiminnantarkastajat: Erkki Torvela ja Tapio Kurkela
Johtokunta piti 3 kokousta Jokelan koululla sekä muutaman
sähköpostikokouksen.
Vuosikokous pidettiin Tammikuussa ja kesäkokous Elokuussa.
Hirvikokous pidettiin Syyskuun alussa.
Jäsenmäärä oli vuonna 2019 364 henkilöä.
Metsästysaluetta oli hirvieläinten metsästyksessä 7299 ha.
pienriistalle 7150 ha.
Metsästysmajana on toiminut Kynkään kämppä.
Seuran muita jaostoja oli:
Riistanhoitojaosto, Ampumajaosto, Vartiotoimikunta, Maanvuokrausjaosto, Peijaistoimikunta, Majatoimikunta, Tiedotusjaosto
Riistanhoito:
- Jäsenet ovat omatoimisesti ruokkineet vesilintuja, jäniksiä ja
tehneet riistapeltoja lähinnä hirville.
- Nuolukiviä on laitettu maastoon maanomistajan luvalla.
- Metsäkauriita on ruokittu maastossa.
- Seuran pienpetoloukut ovat olleet käytettävissä.
Riistalaskennat ja riistakannat:
- Seurattiin riistakantojen kehitystä metsästyksen ja muun
luonnossa liikkumisen yhteydessä. Riistakolmiolaskentoja ei
järjestetty koska vapaaehtoisia ei saatu riittävästi.
Metsästys:
- Metsästysrajoituksia on ollut rauhoitusalueina ja kiintiöinä.
- Hirvenmetsästys on suoritettu normaalina seuruemetsästyksenä mutta ammuttiin vain seuran käyttöön tulevat hirvet.
- Vieraskortteja on myyty jonkin verran.
- Valvontaa on suoritettu metsästyksen yhteydessä.
- Järjestettiin pienpetokilpailu.
Ampumatoiminta:
- Järjestettiin Vareputaan ampumaradalla 4 omat harjoitusammunnat. Järjestettiin JMS:n mestaruusammunnat Vareputaan
ampumaradalla. Seuralla on ilmakiväärirata, joka sijoitettu
Jokelan koululle. Maalis-/huhtikuussa järjestettiin keskiviikkoisin harjoitusammuntoja koululla, joissa on ollut mahdollisuus ampumaharjoitteluun.
Kenneltoiminta:
- Osallistuttiin kenneltoimintaan myöntämällä koemaastoja
seuran alueelta koirakokeisiin.
Koulutus ja neuvonta:
- Pilkkikilpailut järjestettiin yhteistyössä kylätoimikunnan ja
Rhy:n kanssa.
- Järjestettiin riistapolkukilpailut Mursun rannassa.
Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
- Järjestettiin hirvipeijaat maanomistajille, jossa osallistujia
noin 300 henkilöä.
- Tiedotustoiminta hoidettiin Haukiputaalainen metsästäjä-lehden
kautta sekä ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä ja nettisivuilla.
- Seura on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Hälytysryhmän runkona toimivat hirviporukat.
Joulurauhan julistus Riistalle:
- Järjestettiin joulurauhan julistus riistalle tapahtuma Jokelan
koululla yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa.

10

Tulo- ja menoarvio
2019

2020

-5,00
-5,00

-5,00
-5,00

-1470,35
-43,55
-1513,90

-1500,00
-40,00
-1540,00

-1390,08
0,00
-230,57
-867,39
-2488,04

-1450,00
0
-230,57
-800,00
-2480,57

-199,00
-199,00

-200,00
-200,00

-781,50
-781,50

-800,00
-800,00

-1538,70
-285,86

-1500,00
-290,00

-1824,56

-1790,00

-690,54

-700,00

-690,54

-700,00

Muut kulut
yhteensä

-5983,64

-5970,57

Kulut yhteensä

-7497,54

-7510,57

Varsinainen toiminta yhteensä
Tuotto- / kulujäämä

-7497,54
-7497,54

-7510,57
-7510,57

9705,00
150,00
1130,00
410,00
0,00
2095,50
27,00
13517,50

9700,00
150,00
1000,00
400,00
0,00
2000,00
27,00
13277,00

-389,80
-121,30
-570,00
-1912,87
-2993,97

-390,00
-50,00
-500,00
-2000,00
-2940,00

10523,53
3025,99

10337,00
2826,43

10,00
10,00

10,00
10,00

-166,93
-30,00
-196,93
-186,93

-170,00
-30,00
-200,00
-190,00

2839,06

2636,43

Varsinainen toiminta
3200 Korko ja rahoitustuotot
Tuotot yhteensä:
Kulut
Poistot ja arvonalennukset
6860 Poisto rakennuksista ja
rakennelmista
6870 Poisto koneista ja kalustosta
Poistot ja arvonalennukset yhteensä
Muut kulut
Toimitilakulut
7200 Maa-aluevuokrat
7410 Vahinkovakuutukset
7420 Kiinteistövero
7470 Maja- ja toimitilat
Toimitilakulut yhteensä
Atk-laite ja -ohjelmistokulut
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset,
ylläpito
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä
Markkinointikulut
8070 Lehtijulkaisut ja ilmoitukset
Markkinointikulut yhteensä
Muut hallinnointikulut
8540 Postituskulut
8560 Rahaliikenteen kulut
Muut hallinnointikulut
yhteensä
Muut liikekulut
8760 Muut vähennyskelpoiset kulut
Muut liikekulut
yhteensä

Varainhankinta
Tuotot
9000 Jäsenmaksutuotot
9001 Liittymismaksut
9002 Pienriistapyyntiluvat
9003 Vieraskortit
9030 Hirvilupamaksut
9040 Peijaistoiminta
9090 Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
9100 Kilpailu ja ammunta
9110 Riistanhoito
9130 Hirvenmetsästys
9140 Peijaistoiminta
Kulut yhteensä
Varainhankinta yhteensä
Tuotto- / Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
9240 Korkotuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
9340 Korot lainoista
9390 Muut rahoituskulut
Kulut yhteensä
Tuotto- / Kulujäämä

Talvikokouksen pöytäkirja
Paikka: Jokelan Koulu
Aika: 25.1.2020 klo.19.00
Paikalla: 22 seuran jäsentä
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja Jukka Vänttilä avasi kokouksen klo 19.00
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Vänttilä ja sihteeriksi
Sami Jokitalo
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto
Uusijärvi ja Jani Hanhela
5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.
6. Ilmoitusasiat
Rhy:n puheenvuoroa ei tällä kertaa pidetty.
Rhy kokous 3.2.2020 klo 18.00
Tomi jokivirta ei päässyt paikalle joten rhy:n puheenvuoroa ei
pidetty. Ilmoitettiin Rhy:n kokouksen pitoaika.
7. Esitetään ja vahvistetaan seuran toimintakertomus ja
tilinpäätös
Puheenjohtaja
luki
toimintakertomuksen
ja
esitteli
tilinpäätöksen. Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös.
8. Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille
tilivelvollisille
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
9. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Seuran puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jukka Vänttilä.
10. Erovuoroisten johtokunnan jäsenten vaali
Erovuorossa: Kari Korpela, Osmo Sipola, Aki Kuivala, Jani Hanhela,
Timo Meriläinen
Jatkavia: Hannu Örn, Onni Jämsä, Mika Sipola, Risto Kurkela, Jukka
Vänttilä
Kari Korpela ilmoitti pyysi eroa johtokunnasta. Ero myönnettiin.
Kari Korpelan paikalle esitettiin kolmea henkilöä (Jukka Jokitalo,
Raimo Lotvonen, Anssi Mettovaara) joten asiasta pidettiin
lippuäänestys. Anssi Mettovaara sai eniten ääniä joten Anssi
Mettovaara valittiin johtokuntaan. Muut johtokunnan jäsenet
jatkavat.
11. Toiminnantarkastajan valinta
Edellisvuonna toimineet Erkki Torvela ja Tapio Kurkela eivät ole
kieltäytyneet jatkamasta. Valittiin Erkki Torvela ja Tapio Kurkela
toiminnantarkastajiksi.
12. Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman vahvistaminen
kuluvaa toimikautta varten
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman joka vahvistettiin.
13. Yhdistyksen jäsen-, liittymis- ja metsästysmaksun suuruus
Johtokunta esittää kuluvankauden jäsenmaksun suuruudeksi
samaa kuin edellisvuonna eli 30€.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
14. Toimintakauden tulo- ja menoarvion vahvistaminen
Puheenjohtaja esitteli tulo- ja menoarvion joka vahvistettiin.
15. Käsitellään mahdolliset seuran erottamistapaukset
Johtokunta esittää erotettavaksi seuraavat jäsenet:
Jäsen maksun kahteen kertaan maksamatta jättäneet: Aspegren
Ville, Aitto-Oja Juho, Erkkilä Paavo, Holappa Eino, Holappa Jouni,
Mertaniemi Tapio ,Päkkilä Esa, Vänttilä Jouko, Sarkkinen Lasse,
Leiviskä Matti, Kuvaja Paula, Vähäsarja Mika, Lehtisaari Jere,
Mällinen Tuomo
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
16. Toimikuntien puheenjohtajien valinta
Edellisvuonna toimineet:
Riistanhoitojaosto: Kuivala Aki
Ampumajaosto: Jämsä Jussi
Vartiojaosto: Kurkela Pasi
Maanvuokrausjaosto: Jokitalo Jukka
Peijaisjaosto: Kurkela Risto
Majajaosto: Jokitalo Jari
Tiedotusjaosto: Lindström Tommi
Valittiin edelliset jatkamaan
17. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten
johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta
esittämät ja kokouskutsussa
mainitut asiat.
Ei tarvetta käsitellä.
18. Uusien jäsenten hyväksyminen.
Hakemuksen on jättänyt: Otto Latvakoski, Onni Latvakoski,
Sampo Jokitalo, Janne Immonen,
Tuomas Havela, Niklas

Niemelä, Antti Kokko, Mika Heino, Marko Marttila, Samppa
Paaso, Juha Soini, Riku Leskelä, Pirita Väinämö
Johtokunta esittää yleiselle kokoukselle seuraavaa: Hyväksytään
kaikki maanomistajajäsenet sekä muut seuran jäseneksi
pääsyn ehdot täyttävät seuran alueella yli kolme vuotta
asuneet anojat jotka mahtuvat jäsenkiintiön (370) puitteissa
jäseniksi. Mika Heino, Riku Leskelä, Tuomas Havela ja Pirita
Väinämö eivät asu seuran alueella ja vuokrattuja maita ei ole
riittävästi joten heitä ei hyväksytä jäseneksi. Kaikki muut
jäsenyyden hakijat täyttävät kyseiset ehdot. Seuran
jäsenmääräksi tulee näin 358 jäsentä.
Hyväksytään maaomistuksia vastaan olevat jäsenyydet sille
ajalle, kun maat on vuokrattuna seuralle. Jäsenyys raukeaa
mikäli maat poistuvat vuokralta tai maan omistaja itse käyttää
jäsenyysoikeuden.
Riistalupaa anoo Pirita Väinämö, Turkka Matala, Mika Heino,
Tuomas Havela ja Riku Leskelä.
Myönnetään riistaluvat anojille.
Johtokunnan esitys hyväksyttiin.
19. Riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä
päättäminen
Päätettiin että esityksiä ei tehdä.
20. Muut esille tulevat asiat
Pienpetokilpailu:
Pisteytys: Kettu, mäyrä, supikoira, näätä 50 pist. Minkki 30 pist.
Varis 2 pist.
Pienpetokilpailuun ilmoittautui:
Marko Takkinen, 2 Näätää, 1 Supikoira, 3 minkkiä, 2 kettua.
Aki Kuivala 3 kettua, 1 minkki
Veikko Kovalainen, 1 Minkki
Eero Soronen, 1 Kettu.
Tapani Pentti, 1 kettu.
Janne Heinikoski, 1 kettu.
Pääpalkinnon 100€ saa eniten pisteitä kerännyt ja toinen
palkinto 50€ arvotaan
muiden osallistujien kesken.
Pääpalkinnon suurimmalla pistemäärällä saa Marko Takkinen.
Toinen palkinto arvottiin muiden osallistujien kesken, arpaonni
suosi Tapani Penttiä.
Mikäli seuran jäsen haluaa Omariistapalvelun Jokivarren
Metsästysseuran
osioon,
pyydetään
ilmoittamaan
metsästäjänumero Jukka Vänttilälle.
Keskusteltiin yleisesti ketunpyynnistä. Todettiin että ketunpyynti
seuruepyyntinä on hyvä asia kunhan seuran säännöistä
pidetään kiinni ja otetaan huomioon muut alueella olevat
metsästäjät.
Kesäkokous 1.8.2020 klo 14 kynkään kämpällä
21. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51

Kuva: Joni Jääskelainen
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Yleistä:
Jäseniä JMS:llä vuosikokouksen jälkeen 364 kpl
Yleisiä kokouksia järjestetään sääntömääräisten kokousten (vuosi- ja kesäkokous) lisäksi järjestetään tarvittaessa hirvikokous.
Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan.
Maanvuokrausta pyritään tekemään niin, että vuokraamattomien
alueiden pinta-ala jäisi mahdollisimman pieneksi ja maanvuokraustoiminta pysyisi ajan tasalla.
Metsästysmaja:
Kynkään kämppä toimii metsästysmajana.
Riistanhoito:
Erillistä riistanhoitosuunnitelmaa ei tehdä, vaan jatketaan jäsenistön omaan aktiivisuuteen luottaen. Seura ei hanki riistanhoitotarvikkeita vuonna 2020 (siemeniä, nuolukiviä ym.
tarpeita). Seuran jäsenet hankkivat itse tarvittavat tarvikkeet.
Riistapeltoja pyritään tekemään talkootoiminnalla.
Vartiointia suoritetaan metsästyksen yhteydessä.
Järjestetään pienpetokilpailu, jonka käytännön järjestäminen
jätetään johtokunnalle.
Riistanlaskennat ja riistakannat:
Riistakolmiolaskennat pyritään tekemään normaalisti.
Petoyhdysmiehenä toimii Hannu Örn, Jukka Vänttilä, Vesa Tammia
ja Pasi Kurkela joille ilmoitetaan havainnot suurpedoista.
Metsästys:
Metsästystä ohjataan rauhoitusalueilla ja kiintiöillä. Hirvieläinten
metsästys pyritään järjestämään entisen tavan mukaan
yhteistyössä alueen muiden metsästysseurojen kanssa. Koska
hirvikanta on edelleen alhainen, pyritään elvyttämään kanta
pyytämällä vain seuran hirvet.
Vieraskorttien myynnistä ilmoitetaan nettisivuilla.
Valvontaa suoritetaan normaalisti.
Ampumatoiminta:
Järjestetään harjoitus- ja kilpailuammuntoja tarvittava määrä.
Järjestetään mahdollisesti riistapolkukilpailu kesäkokouksen yhteydessä.
Järjestetään JMS:n mestaruusammunnat.
Ilmakivääriharjoitusammuntaa on mahdollista suorittaa Jokelan
koululla.
Kenneltoiminta:
Yhteistyötä kenneljärjestöjen kanssa jatketaan myöntämällä koirakoealueita.
Koulutus ja neuvonta:
Osallistutaan riistakeskuksen ja RHY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja järjestetään omia tilaisuuksia tarpeen mukaan.

Tiedotus ja yhteistoiminta:
Järjestetään hirvipeijaiset maanomistajille.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteiset pilkkikilpailut
kyläyhdistyksen kanssa entisen tavan mukaan.
Tiedotus hoidetaan Haukiputaalainen metsästäjä-lehdessä ja
tarvittaessa ilmoituksilla Rantapohja-lehdessä. Seuran www
sivuja käytetään myös tiedotuksessa. Sivun osoite on http://
jokivarrenmetsastysseura.blogspot.ﬁ
Seura toimii hälytysryhmänä vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Haukiputaan riistanhoitoyhdistyksen alueella. Yhdyshenkilönä toimii Jukka Vänttilä.
Osallistutaan joulurauhan julistus riistalle tapahtumaan.
Huomionosoitukset:
Pyritään muistamaan huomionosoituksin ansioituneita jäseniä.

Kuva: Joni Jääskelainen

Riistakameran kuva. Kuva: Tapio Pikkuhookana
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Ilmoitukset
Pilkkikilpailut
Pillkkilkilpailut järjestetään yhteistyössä kylätoimikunnan kanssa mahdollisuuksien mukaan. Ilmoitus Rantapohja lehdessä.
Ammunnat
Harjoitusammunnat heinäkuussa joka tiistai klo 17:30
Jokivarren metsästysseuran sääntömääräinen kesäkokous
1.8.2020 klo 14 Kynkään kämpällä
TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA, TERVETULOA!
Riistapolkukilpailu
Järjestetään yhteistyössä RHY:n kanssa.
Pidetään kesäkokouksen yhteydessä klo.12:00. Sarjat kaiken
ikäisille. Tervetuloa!
Seuraa tiedotuksia ja lue lisää toiminnasta JMS nettisivuilta ja
Facebookista.
Seuran Nettisivujen osoite on:
http://jokivarrenmetsastysseura.blogspot.ﬁ

Toimintakertomus vuodelta 2019
1. Yleistä
Toimintavuosi 2019 oli seuran 66: s. Toimintaa jatkettiin edelleen
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdistys hoiti omin voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen maksattamisen, jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon.
Huhtikuussa pidettiin pilkkikilpailut Kiviniemen rannassa. Sää
suosi kilpailuja ja osallistujia oli yhteensä 45 henkeä.
Kellon Metsästysseura ry teki keväällä Haukiputaan Metsästysyhdistys ry ja Jokivarren Metsästysseura ry:n kanssa kirjalliset
sopimukset menettelytavoista metsästysmaiden metsästysluvista, alueiden vuokraamisesta toisen alueelta, seurojen rajoista
koskien kaikkia riistanpyyntiä.
Toukokuussa 21.5.2019 tapahtui seuran majalla murtautuminen.
Majasta vietiin jonkin verran omaisuutta ja aiheutettiin majan
rakenteisiin ilkivaltaa. Tehtiin rikosilmoitukset ja vahinkoilmoitukset vakuutusyhtiölle, mutta tekijöitä ei ole saatu selville.
Seuran lupaama vihje palkkio 500€ pidettiin edelleen voimassa
tekijäin selville saamiseksi. Vakuutusyhtiö
(if) korvasi aiheutuneet 5640€ vahingon täysimääräisesti, vähentämällä vain seuran omavastuu osuuden 500€.
Kesäkokous heinäkuussa 19.7.2019. Kokouksessa kerrattiin jäsenten velvollisuudet, että he noudattavat seuran yleisen kokouksen
vahvistamia metsästyssääntöjä ja sovittuja kiintiöitä. Erityisesti
puhutti metsäkanalintujen tilanne. Kokous päätti rauhoittaa
koppelo, riekko ja peltopyy.
Hirvenmetsästyksessä valmistelut oli tehty omana seurana.
Hyväksyttiin lupien määräksi 40 joka myös myönnettiin. Haku
tapahtui Omariista-palveluissa myös pyyntialueen osalta.
Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt miltei
samana. Uusia jäseniä otettiin vuoden aikana seuraan 12 kpl.
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 544kpl.
Maksamatta oli vuoden lopussa 15 seuran jäsentä. Vuoden 2019
Jäsenmaksu ja liittymismaksu olivat molemmat 40 euroa.
Lokakuussa 14.10.2019 Kalimen majalla järjestettiin Haukiputaan
Länsituulen koulun 8-luokkalaisille tutustuminen Kellon Metsästysseura ry:n toimintaan. Osallistujia oli 32 oppilasta sekä kaksi
opettajaa. Ohjelmassa oli riistainfo, ammuntaa ilmakiväärillä,
luontopolku sekä Dronen lennätystä.
Seuralla on tarkoitus hankkia laserammuntalaitteet tarvittavine
tykötarpeineen. Kokonaishinta on noin 20000 euroa kaikkine
tarpeineen. Anottiin opetusministeriöltä avustusta 15 000 euroa.
Opetusministeriö teki päätöksen huhtikuun 2019 lopulla ja päätti,
että tukea ei myönnetä. Hankinnan rahoituksen selvitystä on
edelleen jatkettu mahdollisen hankintatuki rahoituksen saamiseksi v. 2020.
Seuran toimintaa kuluvalla vuodella mm: ssa rasitti huomattava
tienkäyttömaksujen suureneminen, sähkö hinnan nousu sekä
yleinen kustannustason hintojen nousu.
2. Hallinto
Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kokoontui 13 kertaa. Ja 1- kerran ylimääräiseen johtokunnan kokoukseen. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Pertti
Similä, sihteerinä ja varapuheenjohtajana toimi Ari Maukku, rahastonhoitajana Tapio Pikkuhookana, riistanhoitojaoston vetäjänä Timo Korkeasalo avustajanaan Riku Kipinä, vuokrausjaoston
vetäjänä Kyösti Manninen, hirvijaoston vetäjänä Sami Manninen,
valvontajaoston vetäjänä Janne Ahonen, kiinteistöjaoston vetäjänä Pekka Forss, ampumajaoston vetäjänä Hannu Paso ja tiedottajana Jarno Kiuttu.
3. Metsästys
Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyllä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen kiintiö oli 3 kpl/kausi, joista yksi sai olla metso. Pyytä sai pyytää vapaasti ilman kiintiötä. Koppelo ja riekko
olivat rauhoitettuja. Jäniksen metsästysaika oli asetuksen mukainen, kiintiö 5 jänistä/kausi/metsästäjä. Rusakko ei kuulunut kiintiöön.
Kaikelta metsästykseltä oli rauhoitettu Isonniemen alue, Kellontien ja Takkurannantien välinen alue etelässä rajana Kalimenoja
sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti oli
rauhoitettu kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti.
Raitotien eteläpuolella oli pienriistan metsästys kielletty.
Hirvenmetsästys toteutettiin itse haetulla luvalla. Kellon metsästysseuralle saatiin yhteensä 40 pyyntilupaa. Saatiin kaadetuksi 14 aikuista ja 3 vasaa. Kaatoprosentiksi saatiin 38,8 %.
Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä harventamaan pienpetokantaa ja samalla mahdollistetaan
riistakannoille suotuisemmat elinympäristöt.
4. Jaostojen toiminta
Ampumajaosto järjesti keväällä ilmakivääri harjoituksia, kilpailut
ilmahirvi ja -luodikko. Pilkkikilpailu yhdessä riistanhoitojaoston

kanssa, tulleet rahat menivät seuran tilille, palkinnot suurimmaksi osaksi saatiin lahjoituksina. Toukokuun ja elokuun välillä
hirvikoeammunta harjoituksia. Syyskuussa hirvi -ja metsästysluodikkokilpailu. Harjoituksista ja kilpailuista tulleet varat
tilitetty seuran tilille. Haukiputaan RHY:n toivomuksesta syksyllä
järjestettiin metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvä tutustumispäivänä sekä mm:ssa ilmakivääri ammuntamahdollisuus
Hau-kiputaan 8-luokan koululaisille. Tiedoksi saatiin myös se.
että vierailusta syntyneet kustannukset voidaan myös veloittaa
RHY:ltä. Apuna tutustumispäivässä oli muitakin johtokunnan jäseniä.
Valvontajaosto hoiti valvontaa pääasiassa metsästyksen yhteydessä.
Valvontajaosto hoiti myös kevätkauden metsästäjä tutkintojen
koulutukset sekä tentit.
Valvontajaosto järjesti myös Metsähallituksen pienpetojen poikkeuslupapyynnin.
Merivartijat osallistui valvontaa ,myös Poliisia yritettiin saada
osallistumaan valvontaan, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Riistanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Riistan ruokinta hoidettiin tutuille ruokintapaikoille. Riistakolmiolaskennat tehtiin aikataulun mukaisesti talvella ja kesällä Sydänmaalla ja Kotilohkossa. Vesilintujen pari- ja poikuelaskennat
suoritettiin Ristisuolla, Hekkalan lahdella, ja Uikulajärvellä. Riistapelloille jaettiin siemenet ja apulannat, yhteensä 13 pellolle.
Kauriiden ruokintaan käytettiin kauriinpyyntimaksuna kerättyä
rahaa. Pilkkikilpailut pidettiin Kiviniemen rannassa. Jaosto kirjasi
pienpetokilpailun ilmoitukset.
Hirvijaosto
Hirvenmetsästys toteutettiin KMS itse haetulla luvalla. Seuralle
saatiin anotut 40 pyyntilupaa (HMY 22 ja JMS 15), josta pankkiin
jätettiin 56% luvista. Pyyntiin otettiin
15 aikuista ja 5 vasaa. Pyyntiin ilmoittautui 118 metsästäjää, joiden saaliina oli 14 aikuista
ja 3 vasaa, kaatoprosentiksi muodostui 38,8%. Tämä osoittautui
oikeaksi ratkaisuksi sillä kaikkia pyyntiin otettuja lupia ei saatu
kuitenkaan käytettyä.
Hirvijaosto hoiti jaostolle kuuluvat velvollisuudet ja tehtävät
onnistuneesti talkoovoimin.
Kaurisjaosto
Kauriita ruokittiin usealla ruokintapisteellä. Lisäksi oli yksityisiä
ruokkijoita. Kaudelle 19/20 perittiin kaurisporukkaan osallistujilta 20 euron suuruinen kauriinhoitomaksu. Maksun maksoi 83
metsästäjää, josta kertyi 1660€ kauriiden talviruokintaan talvelle
2019. Jaosto hankki ruokintaan 6000kg kauraa sekä 2 lavallista
poron rehua. Talkoo voimin on talvella 2019 viety ruokinta paikoille n.4000kg leipiä, n.2000kg kauroja sekä n.2400kg perunaa
sekä muita juureksia mitä on saatu lahjoituksina eri tahoilta.
Metsästyskaudelle 2019/2020 jaosto esitti kaatolupien määräksi
35 kaurista. Anotut luvat myönnettiin, josta on vuonna 2019
kaadettu 25 kaurista.
Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden
vuokrausta. Seuralla on vuokrattuja metsästysmaita noin 25000
ha, josta hirvenmetsästyksessä on noin 19400 ha.
Kiinteistöjaosto on suorittanut vuoden aikana tavanomaista
kiinteistöjen kunnossapitoa. Majan ilkivallan lisäksi kiinteistönjaoston toimintaa lisäsi Hiidenvaaran (Kynkäänkämpän) saunarakennuksen siirto 5m päähän rajasta, sauna oli 0,376m väärällä
puolen rajaa. Siirto johtui erään maanomistajan metsästysvuokrasopimuksen irtisanomisesta ja hänen siirto vaatimuksesta
Oulun Rakennusvirastolle
Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa Haukiputaalainen
metsästäjä -lehden tekoon ja postitukseen sekä tehnyt yleiskokousten ja seuran tapahtumien lehti-ilmoituksia. Tiedotusjaosto
on pyrkinyt tiedottamaan kaikista ajankohtaisista asioista sekä
tapahtumista seuran kotisivuilla ja ylläpitänyt metsästysaluekarttaa, jonka käyttöliittymä on uusittu.
Kenneljaosto järjesti näyttelyharjoitukset kesäkaudella Kalimen
majalla tiistaisin, vetäjänä toimi Seppo Helin. Järjestettiin Metsästyskoirien MEJÄ tapahtuma 14-16.6. yhdessä Oulun Seudun
Terrieriyhdistyksen kanssa Kalimella, koulutusta ja koetapahtuma maastossa. Kurssi metsästyskoirien koulutuksesta järjestettiin. Järjestettiin MATCH SHOW tapahtuma 27.7. Kettukokeiden
palkintotuomarikurssi ja jatkokoulutus vanhoille tuomareille
pidettiin 4.8, kouluttajana toimi Kimmo Perhomaa. Ajokokeiden
koetoimitsijakurssi pidettiin 11.8, kokeita voidaan järjestää seuran jäsenten toimesta jatkossakin. Jänis ajokokeiden palkintotuomarikurssi pidettiin 23.8. ja metsäharjoittelu 24.8, kouluttajana toimi Toivo Kangas. Jaosto järjesti Mäyräkoirien ajokokeen,
Jänis PM ajokoekarsintakokeen sekä kaksi Kettu ajokoetta.
Yleinen seuran Jänismestaruuskoe jouduttiin siirtämään vuoden
2020 helmikuulle jäisenkelin takia. Koemaastoja lähialueen seuroille myönnettiin ja Kiitokset lähialueen seuroille, jotka antoivat
koemaastoja käyttöömme.
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Aika:
30.01.2020 klo 18.00
Paikka: Kalimen maja
Läsnä: Seuran jäsenet, paikalla 30, liite
ESITYSLISTA
§1 KOKOUKSEN AVAUS, VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA,
SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA KAKSI
ÄÄNTENLASKIJAA
Kokous valitsi kokouksen;
Puheenjohtajaksi; Pertti Similä
Sihteeriksi; Ari Maukku
Pöytäkirjan tarkastajiksi; Raimo Tammi ja Jouni Savilaakso
Ääntenlaskijoiksi; Raimo Tammi ja Jouni Savilaakso
§2 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kokouskutsu on seuransäätöjen 8§ mukaan saatettava jäsenten
tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta, sanomalehtiilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Ilmoitus Rantapohjalehdessä 16.1.2020 ja seuran nettisivulla.
Kokous todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
§3 HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi muutoksin; Rhy:n
toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta sai puheenvuoron Rhy:n
ajankohtaisista asioista kohtaan §4
§4 RHY:N TOIMINNANOHJAAJA TOMI JOKIVIRRAN PUHEENVUORO
AJANKOHTAISISTA ASIOISTA
-Ma 3.2.2020 Rhy:n vuosikokous Kahvila Nyymannissa klo.18:00,
toivoi runsasta osanottoa.
-Rhy järjestää sorsanpesän teko kurssin. Rajoitettu osallistuja
määrä per. seura. Ajankohta ja paikka tarkentuu myöhemmin
-Pekka Aikio tiedusteli valkohäntäpeurojen tilannetta Haukiputaan Rhy;n alueella on Mahdollisia
yksittäisiä yksilöitä
-Pekka Aikio tiedusteli aiemmin aktivoitua Rhy:n kauristoimikuntaa ja sen toimintaa. Selvitetään
§5 ESITETÄÄN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS
(liite), TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO EDELLISELTÄ
TILIKAUDELTA (liite) JA PÄÄTETÄÄN TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ JA
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA.
Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä hyväksyttiin tilit ja tilinpäätös
§6 PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ JOHTOKUNNALLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
§7 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Kokous valitsi; Pertti Similän johtokunnan puheenjohtajaksi
§8 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE
Erovuorossa; Kyösti Manninen, Janne Ahonen, Tapio Pikkuhookana, Timo Korkesalo ja Ari Maukku.
Erovuorossa ei jatka; Kyösti Manninen, Janne Ahonen, Tapio Pikkuhookana.
Johtokunta esittää erovuoroisten; Timo Korkesalon ja Ari Maukun
edelleen jatkamista johtokunnan jäseninä ja uusiksi johtokunnan jäseniksi Janne Manninen, Mikko Halonen ja Pauliina
Mäkimartti.
Johtokunnan esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin.
§9 TOIMITETAAN TOIMINNANTARKASTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISEN VARAMIEHENSÄ VAALI ALKANEELLE TOIMINTAVUODELLE
Kokous valitsi; Toiminnan tarkastajaksi Heikki Kuusikko, varalle
Seppo Tikkala
§10 VAHVISTETAAN TOIMINTA- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA
ALKANUTTA TOIMINTAVUOTTA VARTEN, SEKÄ PÄÄTETÄÄN METSÄSTYSAMMUNNAN HARJOITTELUSTA.
Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten sekä päätettiin lisätä metsästysammunnan
harjoitteluksi haulikko vuorot ja kisat
§11 PÄÄTETÄÄN SEURAN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN
SUURUUDESTA.
Johtokunta esittää; Vuosijäsenmaksu 49€/v ja liittymismaksu
100€.
Johtokunnan esityksen lisäksi Pekka Aikio esitti vuosimaksuksi
45e sekä Seppo Tikkala 50e.Molempia esityksiä kannatettiin.
Esitysten pohjalta suoritettiin äänestys Pekka Aikion esitys sai
2 ääntä ja Seppo Tikkalan 16 ääntä. Seppo Tikkalan ja
Johtokunnan esityksistä äänestettiin Seppo Tikkala sai 3 ääntä
ja johtokunnan esitys 16 ääntä.
Kokous hyväksyi Johtokunnan esityksen vuosijäsenmaksuksi 49e
ja liittymismaksu 100e hyväksyttiin
§12 PÄÄTETÄÄN KANNATTAVIEN HENKILÖJÄSENTEN
VUOTUISESTA JA KERTAKAIKKISESTA
KANNTTAJAJÄSENMAKSUSTA SEKÄ KANNATTAVIEN
YHTEISÖJÄSENTEN VUOTUISESTA JA KERTAKAIKKISESTA
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KANNATTAJAJÄSENMAKSUSTA.
Kokous päätti; Henkilöjäsenen kannatusmaksu on 100€/vuosi ja
yhteisöjäsenen vuosimaksu on 200€/vuosi.
§13 VAHVISTETAAN SEURAN ALKANEEN VUODEN TULO- JA MENOARVIO JA PÄÄTETÄÄN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSISTA. (liite)
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä päätettiin pitää toimihenkilöiden kulukorvaukset ennallaan
§14 NIMETÄÄN TARPEELLISET JAOSTOT
Johtokunta esittää, että pidetään nykyiset jaostot.
Kokous hyväksyi; Johtokunnan esityksen.
§15 KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISET SEURAN JÄSENTEN
VETOOMUKSET EROTTAMISTAPAUKSISSA.
Merkittiin Tiedoksi, ei vetoomuksia
§16 VALITAAN SEURAN EDUSTAJAT JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEEN.
Ei erovuoroisia jäseniä, nykyiset jatkavat. (Timo Korkesalo, varalla Hannu Paso, Matti Roivainen varalla Reijo Arvola, Sami
Manninen varalla Tapio Pikkuhookana)
Merkittiin tiedoksi. Ei erovuoroisia.
§17 KÄSITELLÄÄN MUUT JOHTOKUNNAN TAI JÄSENTEN JOHTOKUNNALLE VÄHINTÄÄN KOLME VIIKKOA ENNEN KOKOUSTA ESITTÄMÄT JA KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT
Kokouksella ei esityksiä
§18 KESKUSTELLAAN MUISTA MAHDOLLISISTA ESILLE TULEVISTA
ASIOISTA, JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ
Jouni Savilaakso halusi muistuttaa kolari eläimistä, jotka
kuuluvat Rhy:lle eikä niitä saa viedä ilman lupaa kolari paikalta.
SRVA toiminnalle on tärkeää, että kolari tilanteet saadaan
kirjattua oikein ja ne saadaan Rhy:n toimintakertomukseen
§19 HUOMIONOSOITUKSET
Kokous valitsi;
-vuoden ampujaksi; Janne Manninen
-vuoden riistanhoitajaksi; Reijo Holopainen
-vuoden metsästysseuralaiseksi; Pekka Manninen
-pienpetokilpailun palkinnot. voittaja Pekka Manninen, liite tulokset
-Kunniajäseniksi; Tapio Pikkuhookana ja Kyösti Manninen
§20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:35

Puheenjohtajan sana
Talvikokous pidettiin 30.01.2020, kokouksessa oli saapuvilla 30
seuran jäsentä, kokous käsitteli seuran sääntöjen 9§ talvikokouksessa päätettävät normaalit asiat.
Kauden metsästys sujui suuremitta ongelmitta, painottuen kauris ja pienpetopyyntiin unohtamatta hirvijahtia ja metsäkanalintupyyntiä. Sorsasaaliit jäivät vaatimattomiksi, syynä lienee pesinnän epäonnistuminen alkukesästä. Kaurisjaosto esitti kaatolupien määräksi 35 kaurista, jahtiin
ilmoittautui 83 metsästäjää. Hirvilupia anottiin 40 lupaa, jotka
myös myönnettiin. Hirvijaosto päätti jättää luvista pankkiin 56%,
pyyntiin otettiin 15 aikuista ja 5 vasaa. Saaliiksi saatiin 14 aikuista
ja 3 vasaa 118 metsästäjän toimesta. Metsäkanalintukanta on
tulleen palautteen osalta osoittanut elpymisen merkkejä.
Seura järjesti pilkkikilpailut keväällä, hirvipeijaiset sekä syksyllä
Haukiputaan Länsituulen koulun oppilaille tutustumispäivän,
sekä opastuksen seuran toimintaan ja harjoitettavaan riistanhoitotyöhön.
Toukokuussa tapahtui seuran majalle murto- ja ilkivaltatyö, josta
aiheutui seuralle 5500€ vahingot, ilkivallan tekijöitä ei saatu
poliisin toimesta kiinni. Seura on luvannut vihjepalkkion 500€
tekijän selville saamiseksi.
Seura solmi keväällä Haukiputaan Metsästysyhdistys ry:n ja Jokivarren Metsästysseura ry:n kanssa metsästystä ja metsästysmaita koskevat yhteistyö ja rajasopimukset käsittäen kaikkea
riistapyyntiä.
Palaute mitä minulle seuran jäseniltä sopimuksen käytännön toteutumiseen tuli vuoden aikana, oli hyvin myönteinen ja onnistunut. Useat seuran jäsenet osallistuivat kesällä Törmin uuden
sillan rakennustalkoisiin.
Seuran taloutta rasitti kohonneet metsäteiden käyttömaksut,
kuluvan vuoden nousu oli yli 4,5 kertainen seuran aikaisempien
vuosien budjetointiin nähden, sekä sähkön hinnan nousu.
Kiitän kaikkia seuran jäseniä hyvästä yhteistyöstä sekä kaikesta
tekemästänne talkootyöstä seuran hyväksi, Kiitos.
Kesäterveisin
Pertti Similä

Toimintasuunnitelma 2020
YLEISTÄ
Seuran toimintaa johdetaan yhdessä johtokunnan ja jaostojen
kanssa. Johtokunta toimii edelleen aikaisempien vuosien tapaan
luottamusmiesperiaatteella muodollisin kulukorvauksin. Kirjanpitoasiat hoidetaan seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-ohjelmalla. Jäsenrekisteri ja jäsenmaksujen laskutus tapahtuu Jarno
Kiutun kehittämällä ohjelmalla.
Toiminnan painopistealueita ovat edelleen pienriistan ja hirvenmetsästys, riistanhoito, maanvuokraustoiminta, ammunta sekä
muut metsästykseen liittyvät toiminnot. Metsästysmahdollisuuksia pyritään luomaan kaikille seuralaisille mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti jaostotoimintaa aktivoimalla ja kehittämällä
Pienpetokilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Pienpetokilpailun pisteytys ja hinnoittelu myös edellisenvuosien tapaan;
Kettu 50p, Supi 50p, Näätä 50p, minkki 30p sekä 0,30€/piste.
Laserammuntalaitteiden hankintaa ja sen rahoitusmahdollisuutta selvitetään.
Seura järjestää metsästys-/ seurantoimintaa esittelevän päivän
koululaisille.
Kellon Metsästysseura ry:n vuoro on järjestää, RHY, HMY, JMS
-seurojen välinen Joulurauhajulistus riistalle tilaisuus Kalimen
majalla ma.21.12.2020 klo.18.00.
JAOSTOJEN TOIMINTA
Riistanhoitojaosto suorittaa riistakolmiolaskennat niin talvella
kuin kesälläkin sekä hoitaa pari- ja poikuelaskennan vesilinnuille.
Jaosto jatkaa riistan ruokintaa entisillä paikoilla ja tarvittaessa
siirtää niitä uusille paikoille.
Ohjaa seuran riistanhoitoharjoittelijoita, koejäseniä ja harjoittelijoita riistanhoitoon ja seuratoimintaan.
Hankkii riistapeltojen siemenet ja apulannat, kalkit sekä nuolukivet ja jaetaan ne hirviporukoille, jako tapahtuu toukokuun
toinen lauantai 09.05.2020 klo 12:00-13:00
Jaosto järjestää pilkkikilpailut keväällä 2020 sekä kirjaa
pienpetokilpailun ilmoitukset.
Jatkossa ilmoitukset tulee tehdä multimediaviesteinä vuorokauden kuluessa kaadosta.
Ampumajaosto järjestää keväällä ilmakivääri harjoituksia ja
-kilpailun. Pilkkikilpailut järjestetään yhdessä riistanhoitojaoston
kanssa. Hirvikoeammunta harjoitukset ja -kilpailu entiseen malliin. Haulikkorata on valmistunut viimein Haukiputaalle ja sinne
päästään harjoittelemaan kesän aikana. Tarvittaessa järjestetään
tutustumispäiviä koululaisille.
Hirvijaosto toimii seurassa vahvistetun hirvisäännön mukaisesti.
Kokoonnutaan tarvittaessa, järjestetään lupien haku, kylvetään
riistapellot, järjestetään hirvipeijaiset ja tulevana jahtisyksynä
pyrkii maltilliseen hirvi kannan verotukseen. Hirvilupien täytäntöön pano tapahtuu hirvikokouksessa, jossa sovitaan hirviporukat, pyydettävien hirvien määrä ja vuorolista.
Kaurisjaosto
Kartoitetaan kauriiden todellinen määrä alueittain. Kauriiden
talviruokintaa harjoitetaan läpi talven, ruokintapaikkojen tarpeellisuuden mukaan.
Kauriiden talviruokintaan ruuat hommaa kaurisjaosto.
Ruokintapaikkojen täydennyksiin liittyen yhteydenotot: Ari Maukkuun.
Metsästys asetuksen sekä kaurisjaoston kokouksen ja ohjeiden
mukaan.
Metsästettävien kauriiden määrää kaudelle 2020 arvioidaan
kevät talven ruokinnan ja kauriskannan laskennan jälkeen.
Kauriin kaadosta ja haavakoista tulee ilmoittaa välittömästi
metsästä tekstiviestillä tai WhatsAppilla porukan vetäjälle Ari
Maukulle.
Kiinteistöjaosto tekee vuoden aikana kiinteistöissä tavanomaisia
korjaus- ja kunnossapitotöitä mm: ssa selvittää puuceen WCmuuttamisen kuivakäymäläksi.
Valvonta Kamerajärjestelmän asentaminen Kalimen majalle ja
halliin, ulkovalaisimien uusimisen.
Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston ja johtokunnan
jäsenten kanssa saattaa vuokrasopimukset ajan tasalle Myös
tulevana vuotena jatketaan vuokrasopimusten tekoa erityisesti
yksityisten maanomistajien ja perikuntien osakkaiden kanssa,
unohtamatta pienempiäkään maa-alueita.
Valvontajaosto
Koirakurin valvontaa lisätään edelleen. Metsästyksen valvontaan
pyritään saamaan viranomaisia mukaan tehostamaan valvontaa.
Kokouksia jaosto pitää tarpeen vaatiessa useampia. Myös
poikkeuslupapyynti järjestetään samaan malliin kuin 2019.
Tiedotusjaosto tiedottaa seuran tapahtumista paikallislehdessä
ja osallistuu Haukiputaalainen metsästäjälehden tekoon. Jaosto
ylläpitää seuran kotisivuja ja tiedottaa ajankohtaisista asioista
kotisivuilla. Lisäksi jaosto ylläpitää jäsen-, maanvuokrarekistereitä ja metsästysaluekarttaa.
Kenneljaosto järjestää näyttelyharjoitukset kesäkaudella Kalimen majalla tiistaisin klo 18- 19, vetäjänä toimii Seppo Helin.

Harjoitukset ovat ilmaiset ja avoimet kaikille lähialueen koiranomistajille koirineen, tervetuloa. Järjestetään koirien MATCH
SHOW tapahtuma, sekä muita tapahtumia tarpeen mukaan.
Järjestetään kettu- jänis- ja mäyräkoirien palkintotuomarikurssi.
Järjestetään Kettu ja Jänis ajokokeita sekä Mäyräkoirien ajokokeita. Yhteistyötä muiden seurojen kanssa jatketaan myöntämällä alueita koirakokeisiin.
Talous
Talousarvio on laadittu 49 euron jäsenmaksun mukaan. Tavoitteena on ylläpitää seuralle kohtuullista taloudellista valmiutta.
Pyritään järjestämään kaksi hirvenlihahuutokauppaa. Seuran toiminnan rahoituksen turvaamiseksi, johtokunta selvittää erilaisia
vaihtoehtoja.
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Tuloslaskelma 2019
Varainhankinta
Tuotot
Jäsen- ja Liittymismaksut
Vierasluvat
Ampumatoiminta
Kenneljaosto
Kaurisjaosto
Hirvijaosto , (Nahkamyynti 972,00)
Hirvenlihan myynti
SRVA Toiminta (Rhy 2017 ja 2018)
Arpajaistuotot (Hirviliha arvat)
Kioskimyynti , (Pilkkikilpailu)
Koulutusluvat
Tarvikemyynt , (Kartat)
26184,15
Kulut
Ampumatoiminta
Hirvipeijaat, kulut
Kaurisjaosto
Kenneljaosto
Riistanhoito
Vartiointi, kameravalvonta
Muut kulut (veteraanihirvi 2018)
Maavuokrat
Kiinteistöjen hoito
Kiinteistövero
Tiedotustoiminta
Hallinto ja pankkikulut
Teiden kunnossapito
Kioskimyynti, (Pilkkikilpailut)
Jätehuolto
Poistot kiinteistöstä 4 %
Poistot kalustosta 20 %
Varainhankinta
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot, korkotulot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustukset , HRY:n avustus
Tilikauden tulos

0119-1219

0118-1218

21839,00
660,00
482,00
0,00
0,00
1080,15
1691,00
0,00
432,00
0,00
0,00
0,00
28463,39

22254,00
770,00
346,35
849,00
147,23
1520,40
1565,00
600,00
361,00
50,41
0,00
0,00

1263,75
3075,40
28,63
414,41
2512,54
248,70
0,00
4811,72
4526,64
429,18
2983,96
7668,91
4773,95
5,94
222,39
480,00
968,00
34414,12
-8229,97

545,72
3101,80
0,00
0,00
2031,14
191,79
1000,00
4777,73
2651,54
449,63
3734,64
7021,47
1064,70

0,00
0,00
0,00
0,00

2,88
0,00
2,88
1061,17

-8229,97

1201,35

217,83
361,50
1176,60
28326,09
137,30

Tase 2019
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Pysyvät vastaavat

Tilivuosi

Ed.vuosi

2310,03
11520,23
3872,60
17702,86

2310,03
12000,23
4152,80
18463,06

Vaihtuvat vastaavat
Kassatili
pankkitili
Vaihtuvat vastaavat
VASTAAVAA

207,00
5193,75
5400,75
23103,61

77,00
16203,52
16280,52
34743,58

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma

20779,88
8553,70
-8229,97
21103,61

20779,88
7352,35
1201,35
29333,58

2000,00

5410,00

23103,61

34743,58

Vieras pääoma
Siirtovelat (Hirviluvat 2019)
Vieras pääoma
VASTATTAVAA
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Palautusosoite:
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi

Johtokunta
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Muut yhteystiedot

0400 209487

pertti.simila(ät)hotmail.com

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

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

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

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

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo
045 1102740

Timo Korkeasalo 045 1102740
timokorkeasalo(ät)gmail.com

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

Puheenjohtaja
Pertti Similä

Rahastonhoitaja
Pauliina Mäkimartti 0400 778633
pauliina.makimartti(ät)gmail.com
Valvontajaosto
Mikko Halonen
040 9622096
mikko.halonen(ät)asennussuunta.ﬁ
Ampumajaosto
Hannu Paso

0400 199701

hannu.paso(ät)luukku.com

Maanvuokrausjaosto
Janne Manninen
045 8703110
jannemanninen1(ät)gmail.com

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

Ilmoituksia
Kellon Metsästyseuran nettisivut löytyy osoitteesta
http://www.kellonmetsastysseura.ﬁ
Kesäkokous Kalimenmajalla.
torstainataina 16.7.2020 klo 18:00
Pilkkikilpailut 28.3.2020 alk. klo 10-14:00
Kiviniemen rannassa, Ilmoittautuminen alkaa klo 9:00
Riistapeltojen tekijät
Siementen ja apulantojen jakelu VAIN 9.5.2019 klo 12-13 Kalimen majalla
Lakkeja ja paitoja voi ostaa seuran majalla järjestettävien tapahtumien
yhteydessä tai tiedustelemalla joltain johtokunnan jäseneltä.
Jäsenmaksu sähköpostitse.
Jos haluat jäsenmaksun myös sähköpostitse ilmoita osoitteesi jäsenrekisteriin.
Torstaisin klo 17:00 Ilmakivääriharjoitusammunnat Kalimen hallissa.

Jousiammuntakokeet Kalimella
ti 28.4, ti 5.5, to 7.5, ti 12.5, to 14.5 Klo 18:00.
Ammuntakoe alkaa heti ilmoittautumisen jälkeen.

Nimi
Pekka Manninen
Jari Savilaakso
Jonne Niemelä
Antti Maukku
Ismo Mäkelä
Sami Karjalainen
Juha Nikkilä
Veikko Vaikkanen
Seppo Vehkapeä
Markku Kourunen
Reijo Holopainen
Janne Manninen
Mika Kesti
Pentti Manninen
Antti Sippala
Jarkko Karvonen
Hannu Paso
Janne Salmi
Olli Pori
YHTEENSÄ

PISTEET :

16

Kettu 50p.

Kettu
6
7
3
4
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
28
Supi 50p.

Supi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Näätä
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Näätä 50p.

Talousarvio 2020
Rahan lähteet
Siirto vuodelta 2019
Jäsenmaksut (540 x 49)
Liittymismaksut ( 20 x 100)
Hirvenlihan myynti
Hirvijaosto + Nahkamyynti (654,00)
Vierasluvat, 10 € / päivä
Ampumatoiminta
Arpajaistuotot, Hirvenliha-arvat
SARVA toiminta (RHY)
Tarvikemyynti
Kioskimyynti, pilkkikilpailut
Rahan lähteet yhteensä

5400
26460
2000
3000
1000
700
400
400
300
50
50
39760

Rahan käyttö
Ampumatoiminta
Hirvipeijaat, kulut
Kenneljaosto (netto)
Riistanhoito (Pienpetop. kilpailu 645,00)
Kaurisjaosto (netto)
SARVA Toiminta
Tiemaksut ja auraus
Hallinto ja pankkikulut
Siirtovelka (Hirviluvat 2019)
Maavuokrat
Kiinteistöjen hoito
Tiedotus- ja yhteistoiminta
Vartiointi
Kiinteistövero
Jätehuolto
Uudet laitteet
Muut kulut
Rahan käyttö yhteensä
Siirto vuodelle 2021
Yhteensä

1000
3000
100
2650
100
0
1500
7000
2000
5000
3750
3000
100
500
300
0
0
30000
9760
39760

KMS:n järjestämät harjoitusammunnat

Pienpetokilpailun pisteet 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

Minkki
0
0
0
0
1
5
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
15
Minkki 30p.

Pisteet
400
350
250
200
180
150
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30
2150

Harjoitusammunnat isohirvi Vareputaalla klo 17:30
Harjoitukseen tulee ilmoittautua klo 18:00 mennessä.
Tiistaisin 2.6, 9.6, 16.6, 23.6, 4.8, 11.8, 18.8 ja 25.8

Riistakameran kuva. Kuva: Tapio Pikkuhookana

