
Pöytäkirja HMY:n kesäkokouksesta Varepirtillä ti 10.7.2018 klo 18:00.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtajaksi valittiin Martti Järvinen ja sihteeriksi Reijo Siipola.

4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Himanka ja Erkki Pitkänen, 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.)
Kokous: Kokous hyväksyi johtokunnan 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 Kiiminkijoen pohjoispuolella tie nro 847 sillasta Laitakarin pohjoiskärjen aallonmurtajan maan 
puoleiseen päähän, Vahtolanlahti mukaan lukien. Samoin rauhoitetaan Martinlahti (Tukkilahti), 
linjalta vanha tehtaanpiippu Villenniemen kärki ja Halosenlahden perukka Paloniemen nokasta 
kiviarkun kautta Tommiin Halosenlahden perukka koordinaatit: (eteläpuolen koordinaatit N 
7235133, E 422181 ja pohjoispuolen koordinaatit N 7235677, E 422501) Turvallisuuden vuoksi 
kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rautatien länsipuolella olevilla vesialueilla vesilinnun 
metsästyksessä.
Kokous: Määritelmään muutos koska tehtaanpiippu on purettu. Villenniemen kärki, vipukan tie ja 
voimalinja joka päättyy vanhalle voimalaitikselle.Määritelmä tehtaanpiippu ja Villenniemen kärki 
poistuu.
8. Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta kiintiöitä.
Kokous: Hyväksytty johtokunnan esitys.

9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 10.8. Johtokunta esittää, että metsästykseltä 
rauhoitetaan Kiiminkijoen pohjoispuolella Haukiputaantie 847, Martinniementie 8460, 
Putaankyläntie 18741 sekä Haukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina Iin rajaan saakka. Lisäksi 
rauhoitetaan Rivinokan ja jätevesipuhdistamon laskuputken välinen merenranta-alue. Rauhoitus 
olisi voimassa 20. päivään elokuuta klo 12.00 saakka. Koko pyyntikaudeksi johtokunta esittää 



rauhoitettavaksi Kellonrajan ja jätevesipuhdistamon laskuputken välisen merenranta-alueen. Lisäksi 
Halosenlahden perukka, koordinaatit: (eteläpuolen koordinaatit N 7235133, E 422181 ja 
pohjoispuolen koordinaatit N 7235677, E 422501)

Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö metsästykseen ei olisi luvallista 
ennen puintia ilman maanomistajan lupaa.
Kokous: Hyväksytty johtokunnan esitys.
10. Pienriistan rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan Inkonnokantien ja Rivinnokan 
välinen alue kokonaan sekä Kiimingintien 8460, Haukiputaantien 847 ja Martinniemen ratapenkan 
välinen alue. Samoin johtokunta esittää rauhoitettavaksi Suokkosentien, 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).
Kokous: Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti. Muutos tulee rekisterinumeroihin kunnes
               maanomistajat saavat yhteismetsältä uudet viralliset rekisterinumerot.

11. Jäniksen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että jänistä metsästetään asetuksen mukaisesti, mutta metsästykseltä 
rauhoitettaisiin Kiiminkijoen eteläpuoli rautatiestä merenrantaan lokakuun loppuun. Rauhoitus ei 
koske rusakkoa . Lisäksi johtokunta esittää rauhoitettavaksi Putaankyläntie 18741, 
Häyrysenniementien ja ns. Martinniemen radanpohjan välisen alueen. Ajavien koirien 
kouluttaminen olisi sallittua ko. alueilla ilman asetta.
Kokous: Hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti.

12. Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukaista ja ilman rajoituksia.
Kokous: Huomioitava: On ilmoittauduttava seuran puheenjohtajalle mikäli ajo siirtyy toisen
               seuran alueelle. Koskee ketun ja supikoiran ajoa.

13. Metsäkanalintujen metsästys ja rauhoitusalueet
Johtokunta esittää, että teertä ja pyytä metsästettäisiin asetusten mukaisesti, mutta ajat 
tarkistettaisiin samoiksi naapuriseurojen kanssa. Metson osalta johtokunta esittää, että metsästys on 
mahdollista jos naapuriseurat aloittavat metsästyksen. Tällöin johtokunta edellyttää, että 
saaliskiintiöt ja metsästysajat ovat yhteneväiset naapuriseurojen kanssa. Koppelon ja riekon 
metsästyksen johtokunta esittää rauhoitettavaksi kokonaan. Metsäkanalintujen metsästykseltä 
johtokunta esittää rauhoitettavaksi Kiiminkijoen eteläpuolella rautatien länsipuoliset alueet sekä 
Kiiminkijoen pohjoispuolella Haukiputaantie 847, Martinniementie 8460, Putaankyläntie 18741 
sekä Haukiputaantien 847 länsipuoliset alueet aina Iin rajaan saakka. Turvallisuuden vuoksi 
kielletään kiväärin käyttö rautatien länsipuolella linnun metsästyksessä. Koirien koulutus 
sallittaisiin ilman asetta rauhoitetuilla alueilla niille, joilla on metsästysoikeus yhdistyksen maihin. 
Huomattavaa on, että koirien kouluttaminen on sallittua vain asetuksen määrittämissä rajoissa.
Kokous: Huomioitavaa, että Ns. vanha yhteispyyntialue muiden seurojen kanssa on purettu.
              Yhteismetsä sopimuksen vuoksi:

 Hirvenpyynti; rautalinjan länsipuoleinen alue siirtyy Jokivarren 
metsästysseuralle sovitulla tavalla.

 Pienriista ; rautalinjan länsipuoleinen alue säilyy Haukiputaan 
metsästysseuran pyyntialueena.  



14. Hirvenpyyntialueet
Johtokunta esittää, että hirvenpyyntialueet ovat entiset länsiosassa. Itäpuolen alueista keskustellaan.
Kokous : Keskusteltiin sydänmaan alueen hirvenpyynnistä. Sovittiin , että  syyskokouksessa 
               johtokunta ja hirviporukoiden johtajat sopivat pyyntialueille tarvittavat muutokset.
15. Saaliskiintiöt
- jänis
asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- sorsalinnut
asetuksen mukainen, ei kiintiötä.
- kyyhky
asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- metsäkanalinnut
metso, teeri tai pyy: 1kpl / metsästäjä/ kausi
Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu .
- ketun ja supin metsästys
asetuksen mukaan, ei kiintiötä
- kauriin metsästys
kolme aikuista, kolme vasaa.
- fasaani
asetuksen mukainen, ei kiintiötä
kokous: Kauriin osalta pyynti asetuksen mukaiseksi. Kevätpyynnissä saaliskiintiö on 2 kpl
             nuorta pukkia. Syyspyynnissä saaliskiintiö on 3 kpl aikuista ja 3 kpl vasaa.
             Muilta osin esitys hyväksyttiin.
16. Vierasluvat
Johtokunta esittää, että kaikilla seuran jäsenillä on oikeus lunastaa vieraslupa kolmena päivänä 
sorsalintujen (merenranta-alueille) 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 
esityksen mukaan isäntä mukana. Luvan voi maksaa verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella 
varustettu kuitti kelpaa tositteeksi. Viestikentässä tulee olla jahtipäivä, ja jahdissa mukana olevan 
seuran jäsenen nimi mainittuna.

Lisäksi johtokunta esittää, että maalinnun metsästyksen loputtua aina 28. päivään helmikuuta seuran 
jäsenellä on oikeus käyttää ilman maksua vieraita ketun, supikoiran ja minkin pyynnissä, kunhan 
ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet. Johtokunta esittää, että vieraslupia 
myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haarala, Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno Haapala.
Kokous : Hyväksyttiin johtokunnan esitys. Huomioitavaa , että vieraslupia saatavana
                myös kyyhkylle. 
                Huom ! Vieraalla aina isäntä mukana ja maksetussa kuitissa isännän nimi.
17. Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa: Hirvikokous pidetään ma 24.9.2018 klo 18.00 
Varepirtillä. Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää porukoiden johtajille 29.8. 
mennessä suoritetut jäsenmaksu- ja riistanhoitomaksukuitit sekä voimassaolevat valtionmerkki- ja 
seuranmerkkikuitit ja aseenkantoluvat. Ne, jotka eivät aikaisemmin ole olleet jahdissa mukana tai 
eivät tiedä, mihin porukkaan kuuluvat, ilmoittautuvat seuran puheenjohtaja Martti Järviselle samaan 
päivään mennessä eli 29.8. Porukoiden johtajien on ilmoitettava porukkansa 8.9. mennessä em. 
mainitulle henkilölle. Jos ilmoitus myöhästyy, sitä ei voida käsitellä tai jos hirvimerkin suoritus, 
jäsenmaksukuitti tai riistanhoitomaksukuitti tai aseenkantoluvan merkintä puuttuu johtajan 



ilmoituslomakkeesta jonkun henkilön osalta, ei po. henkilöä voida hyväksyä hirvenpyyntiin. Pe 
21.9.18 hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteinen palaveri Varepirtillä klo 18.00. Ns. 
”vanhan hirvimiehet” käsittelee jokainen porukka hirvisäännön mukaisesti. Kuittien on oltava niin 
selvät, että päivämäärät pystytään helposti lukemaan. Kotikoneella maksetuissa kuiteissa pitää 
näkyä arkistointitunnus.
Kokous: Muutoksia Päivämääriin:

 Hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua porukoiden johtajille 20.8.2018 
mennessä.

 Porukoiden johtajien ilmoitettava porukkansa puheenjohtaja Martti
Järviselle 30.8.2018 mennessä.

 Uudet ja ne metsästäjät jotka eivät vielä tiedä porukoitaan, ilmoittautuvat
puheenjohtaja Martti Järviselle 20.8.2018 mennessä.

 Johtokunnan ja johtajien kokous on 21.9.2018 klo 18.00 varepirtillä.
               Hirvenmetsästys aletaan asetuksen mukaisesti.

18. Koemaastoanomusten käsittely
Johtokunta esittää seuraavat koemaastoanomukset ja suosittelee, että koetoimintaa ei kokeiden 
aikana häiritä: Oulun läänin pelastuskoirayhdistyksen maastojen käyttöanomus HMY:lle perjantai-
ilta 7.9. ja lauantai 8.9.2018. Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry anoo koemaastoja seuraavasti: 
22.9.2018, 11.11.2018 ja 15.12.2018. Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry anoo yhtä tai 
korkeintaan kahta koemaastoa seuraavasti: 29.9-2018, 25.10.2018 ja 12.12.2018. 
Noutajakoirayhdistys ry anoo maastoja jäljestämiskokeita varten 4. - 5.8.2018.
Kokous: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

19. Seuralle kaadettavien hirvien määrä
Johtokunta esittää, että varsinainen määrä päätettäisiin hirvikokouksessa. Asia käsiteltäisiin 
lopullisesti 24.9.2018 klo 18.00 hirviporukoiden johtajien ja johtokunnan yhteisessä palaverissa.
Kokous: Asia käsitellään 21.9.18 ja 24.9.18 pidettävissä kokouksissa.

20. Hirvijahdin aloittaminen
Johtokunta esittää asetuksen mukaista aloitusta.
Kokous: Hyväksyttiin  esitys. Johtokunta antaa päätöksen jaettavien hirvien määrästä/ porukka
              elokuun alkupuolella..

21. Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti.
Kokous: Hyväksyttiin esitys.

22. Kauriin metsästys
Asetuksen mukaisesti.
Kokous: Hyväsyttiin esitys. Saaliskiintiöt kohdan 15 mukaisesti.

23. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää. Hirvikoirien koulutusta saa suorittaa 
hirvijahdin aikana vain yhdistyksen puheenjohtajan luvalla asianmukaisesti oransseihin varusteisiin 
pukeutuneena. Lisäksi esitetään, että hirvikoirien koulutus lopetetaan viikkoa ennen hirvijahdin 
alkua.
Kokous : Hyväksyttiin esitys.

24. Muut esille tulevat asiat



Peijaisten ajankohta: 18.11. ja 25.11.
Kokous : Varaus tehtävä riittävän aikaisin.

25. Kokouksen päättäminen

                                                                   Reijo Siipola
_______________________ __________________________
Puheenjohtaja Sihteeri

______________________ _______________________
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


