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 HMY:n kesäkokous Varepirtillä ti 9.7.2019 klo 18:00. 
 
 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 18:02. 
Palkittiin Jouko Ojala 70v. lahjakortilla. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri 
Puheenjohtajaksi valittiin Joni Jääskeläinen ja sihteeriksi Jukka Tapanainen. 
 
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Siipola ja Pauli Greus ja, jotka toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 
6. Metsästys 
Johtokunta esittää, että koskien kaikkea riistaa turvallisuuden vuoksi tieltä, tielle ja 
tien yli ampuminen on kielletty. Kielto koskisi myös Martinniemen vanhaa 
ratapenkkaa. (Asemakylän ja Martinniemen välinen entinen Rauma-Repolan sahan 
ratapohja, jossa on hiittisuora hevosille ja liikuntamahdollisuudet myös hiihtäjille, 
moottorikelkkailijoille ja lenkkeilijöille.) 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
 
7. Vesilinnun metsästys ja rauhoitusalueet 
Johtokunta esittää, että vesilinnun metsästysaika on asetuksen mukainen, mutta 
rauhoitettuja alueita ovat seuraavat alueet: Merenranta Kellonrajasta 
jätevesipuhdistamon laskuputkeen rauhoitetaan, samoin koko eteläinen jokialue tie 
nro 847 sillasta Rivinokan kärkeen, Pappilanlahti mukaan lukien sekä Kiiminkijoen 
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pohjoispuolella tie nro 847 sillasta Laitakarin pohjoiskärjen aallonmurtajan maan 
puoleiseen päähän, Vahtolanlahti mukaan lukien.  
 
Samoin rauhoitetaan Martinlahti (Tukkilahti), linjalta P7233900, I419633 
LAITAKARI, P7234142, I419789 TIENPÄÄ, P7234334, I419791 SAARI, 
P7234550, I419703 VILLENNIEMEN NOKKA ja Halosenlahden perukka 
Paloniemen nokasta kiviarkun kautta Tommiin Halosenlahden perukka koordinaatit: 
(eteläpuolen koordinaatit N 7235133, E 422181 ja pohjoispuolen koordinaatit 
P7235677, I422501). Kartta tulee seuran sivustolle. Turvallisuuden vuoksi 
kiellettäisiin luotiaseen käyttö seuran rautatien länsipuolella olevilla vesialueilla 
vesilinnun metsästyksessä. 
 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
 
8. Fasaanin metsästys 
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta kiintiöitä. 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
9. Kyyhkyn metsästys ja rauhoitusalueet 
Kyyhkyn metsästys alkaa asetuksen mukaisena 10.8. Johtokunta esittää, että 
metsästykseltä rauhoitetaan Kiiminkijoen 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 P7235133, I422181 
ja pohjoispuolen koordinaatit P7235677, I422501) 
 
Johtokunta esittää, että viljanviljelyssä olevien peltojen käyttö metsästykseen ei olisi 
luvallista ennen puintia ilman maanomistajan lupaa. 
 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
10. Pienriistan rauhoitusalueet 
Johtokunta esittää, että pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan Inkonnokantien ja 
Rivinnokan välinen alue kokonaan sekä Kiimingintien 8460, Haukiputaantien 847 ja 
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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). 
 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
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.  
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
 
12. Ketun metsästys 
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukaista ja ilman rajoituksia. 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
 
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 
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alueilla niille, joilla on metsästysoikeus yhdistyksen maihin. Huomattavaa on, että 
koirien kouluttaminen on sallittua vain asetuksen määrittämissä rajoissa. 
 
Kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
 
14. Hirvenpyyntialueet 
 
Metsästysalueet ovat muuttumassa.  
 
Kolmen seuran väliset seurojen rajat ovat käymistilassa koska JMS:n kanssa ei ole 
päästy sopimukseen siitä että noudatetaan ns. vanhoja rajoja. Kellon seuran kanssa 
ollaan päästy sopimukseen.  
 
Riistakeskuksen lupahakujärjestelmä mahdollistaa sen, että useampi kuin yksi seura 
voi maalailla hirvilupahakemukseen alueita jotka ovat toisen seuran puolella.  
 
 HMY ei ole merkinnyt omaan hakemukseen niitä alueita jotka ovat ns. vanhojen 
rajojen mukaisesti muiden seurojen alueella.  
 
JMS on toiminut toisin ja maalannut itselleen sellaisia alueita jotka ovat HMY:n 
puolella, vedoten siihen ettei ole ns, vanhoja rajoja.  
 
Näin ollen riistakeskus määrittelee asian niin, että kumpikaan seura ei metsästä ko. 
alueilla.  
 
 
Kesäkokous keskusteli vilkkaasti asiasta, ja velvoittaa puheenjohtajan esittämään 
JMS:lle, että vanhoja rajoja tulee kunnioittaa.  
 
Kesäkokous esittää, että mikäli seurojen rajoista ei päästä yhteisymmärrykseen, 
aletaan harkitsemaan esimerkiksi HMY:n omistaman ja hallinnoiman ampumaradan 
käytön rajoittamista sekä muun yhteistyön päättämistä.  
 
Johtokunta odottaa vastausta JMS:ltä marraskuun 2019 viimeiseen päivään mennessä. 
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15. Saaliskiintiöt 
 
- jänis 
asetuksen mukainen, 5kpl/metsästäjä/kausi, Rusakko-ei kiintiötä. 
- sorsalinnut 
 
asetuksen mukainen, ei kiintiötä. 
 
- kyyhky 
asetuksen mukainen, ei kiintiötä 
 
- metsäkanalinnut 
Teeri, metso: 2 teertä + 1 metso, yhteensä 3 metsäkanalintua/metsästäjä/kausi 
Riekko, koppelo ja peltopyy rauhoitettu. 
 
-Pyy 
  asetuksen mukainen, ei kiintiötä. 
 
- ketun ja supin metsästys 
asetuksen mukaan, ei kiintiötä (huom, supi on nykyään vieraslaji, ei vaadi lupia) 
 
- kauriin metsästys 
5 aikuista, 3 vasaa. Vetäjänä Mikko Kuosmanen, ilmoittautuminen jahtiin elokuun 
loppuun mennessä Mikolle.  
 
Kauriin kevätpyynti:  
asetuksen mukaan, kaksi aikuista.  
 
- fasaani 
asetuksen mukainen, ei kiintiötä 
- Ilves 
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Yhteispyyntinä HMY-KMS-JMS  
 
Kesäkokous hyväksyy esitykset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Kyyhkynpyynti, esitetään että otettaisiin sama käytäntö kuin sorsanpyynnissä. 
Aloituspäivä 10.8. klo: 0:00 , luvanhinta 30e 
muulloin päiväluvan hinta 20e 
Seuran jäsenellä on oikeus lunastaa vieraslupa kolmena päivänä kyyhkyn pyyntiin.  
Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava isäntä (seuran jäsen) mukana. Luvan 
voi maksaa verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa 
tositteeksi 
 
 
kesäkokous hyväksyy esityksen.  
 
 
Lisäksi johtokunta esittää, että maalinnun metsästyksen loputtua aina 28. päivään 
helmikuuta seuran jäsenellä on oikeus käyttää ilman maksua vieraita ketun ja minkin 
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pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet. 
Johtokunta esittää, että vieraslupia myyvät: Ilkka Rautio, Tommi Haarala, Pauli 
Greus, Tapani Keränen, Mauno Haapala. 
 
kesäkokous hyväksyy esitykset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Hirvikokousajankohdan päättäminen 
 
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:  
 
- 6.8.2019 Mennessä porukan johtajat ilmoittavat kirjallisesti (sähköpostilla tai 
paperisena olevat kopiot) porukkansa varajohtajan ja omat paperinsa Puheenjohtaja 
Joni Jääskeläiselle. 
 
- 8.8.2019 Mennessä hirvijahtiin halukkaiden tulee ilmoittautua ja esittää porukoiden 
johtajille 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 Joni Jääskeläiselle samaan 
päivään mennessä eli 8.8 mennessä. Ns. ”vanhan hirvimiehet” käsittelee jokainen 
porukka hirvisäännön mukaisesti. Kuittien on oltava niin selvät, että päivämäärät 
pystytään helposti lukemaan. Kotikoneella maksetuissa kuiteissa pitää näkyä 
arkistointitunnus. 
- 12.8.2019 Mennessä porukanjohtajat kirjaavat oman porukkansa jäsenet 
OMARIISTA palveluun omilla tunnuksilla. Huom. Hirviluvan anoja (2019 
puheenjohtaja Joni Jääskeläinen) ei tarkista enää papereita ns. rivijäseniltä, joten 
vastuu on porukanjohtajalla. 
 
- 19.8.2019 Johtokunnan ja hirviporukoiden yhteispalaveri Varepirtillä  
 
- 29.8.2019 Hirvikokous klo 18.00 Varepirtillä.  
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Kesäkokous hyväksyy esitykset.  
 
 
 
 
 
18. Koemaastoanomusten käsittely 
      ks liitteet. 
  
 
     Kesäkokous hyväksyy anomukset.  
 
19. Seuralle kaadettavien hirvien määrä 
Johtokunta esittää, että varsinainen määrä päätettäisiin hirvikokouksessa. Asia 
käsiteltäisiin lopullisesti 19.9.2019 klo 18.00 hirviporukoiden johtajien ja 
johtokunnan yhteisessä palaverissa. 
 
Kesäkokous esittää että asia ratkaistaan hirviporukanjohtajien kokouksessa. 
 
 
20. Hirvijahdin aloittaminen 
Johtokunta esittää asetuksen mukaista aloitusta. 
 
     Kesäkokous hyväksyy esityksen.  
 
 
21. Hylkeen metsästys 
Asetuksen mukaisesti. 
keskusteltiin jakokuntien ja metsästysseurojen välisestä sopimuksesta jossa sallitaan 
hylkeenpyynti naapuriseurojen jakokuntien vesialueilla (etelä-Iin, haukiputaan ja 
kellonkylän jakokunta)  
kesäkokous hyväksyy esityksen. 
 
22. Kauriin metsästys 
Asetuksen mukaisesti. (ks. kohta 15) 
 
Kesäkokous hyväksyy esityksen  
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23. Koirien koulutus 
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää.  
 
Hirvikoirien koulutus tulee lopettaa 5.10. mennessä. 
Hirvijahdin aikana 12.10 jälkeen tulee kysyä lupa puheenjohtajalta.  
 
Kesäkokous hyväksyy esityksen.  
 
 
 
 
24. Muut esille tulevat asiat 
 
Peijaisten ajankohta: Marraskuun viimeinen viikonloppu (su 24.11 2019) varapäivä 
viikkoa aikaisemmin.  
 
 
-Reviiri-ohjelman esittely 
 
-keskusteltiin talkootoiminnasta, esitettiin mm. että velvoitetaan hirviporukoista 1 hlö 
per porukka osallistumaan seuran talkoo-ym. toimintaan johtokunnan ohjeiden 
mukaisesti.  
 
-pohdittiin keinoja sitouttaa myös pienriistan metsästäjiä ja muita hirviporukoihin 
kuulumattomia seuran jäseniä talkootoimintaan.  
 
 
 
-Seuran virallinen osoite lisätään paremmin näkyviin.  
 
-selvitellään Rivinnokantien käyttöoikeutta  
 
 
25. Kokouksen päättäminen 
 
      Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo: 20:16. 
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Joni Jääskeläinen                            Jukka Tapanainen  
_______________________ __________________________ 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
Reijo Siipola                                    Pauli Greus 
______________________ _______________________ 
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


