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Riistanhoidon tukeminen

Puheenjohtaja:
Matti Roivainen
050-5354720

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

Jäsenet:
Martti Järvinen
040-5957947

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

Ari Maukku
046-8108729

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

Jouko Ojala
0400-581463

Keisarinpolku 12, 90850 Martinniemi
jouko.ojala0(ät)saunalahti.ﬁ

Osmo Sipola
0500-580140

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

Jukka Vänttilä
040-5590892

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

Hannu Örn
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

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.

Ampumakokeet
Valtionmerkki ammunat Vareputaalla 2020
Ilmoittautuminen klo16:30-18:30
Elokuu 3.8, 6.8, 10.8, 13.8, 17.8, 20.8, 24.8, 27.8
Syyskuu 3.9, 10.9, 17.9, 24.9
Lokakuu 1.10

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

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

Pienpetopyynti

Lehden toimitus:
Jarno Kiuttu
045-6783330

jarno(ät)kellonmetsastysseura.ﬁ

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

Jaostot

Johtokunta
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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

Ilmoituksia
VAREPUTAAN AMPUMARATA
AMPUMA - AJAT:

ma - la
su

Klo 09:00 – 21:00
Klo 12:00 – 21:00

Muina aikoina ampuminen on KIELLETTY

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYSTYKSEN KOTISIVUT
Osoite on: www.hmynetti.net

HAUKIPUTAAN METSÄSTYSYHDISTYS RY TALVIKOKOUS
pidetään tammikuun viimeisellä viikolla Vareputaalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
HUOM ! HUOM ! JÄSENET !!
Maksaessasi jäsenmaksua on ehdottomasti käytettävä
VIITENUMEROA!!
Pidä myös osoitetietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset
tekstiviestillä tai sähköpostilla sihteerillemme.
hmysihteeri@gmail.com
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Ampumajaosto:
Haapala Heikki
Jääskeläinen Joni
Romsi Jussi
Kauppinen Antti
Halme Kari
Tapanainen Jukka
Turunen Jouko
Rautio Arto
Riepula Juho

Vetäjä: Haapala Heikki
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: Ojala Jouko
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

Kesäkokouksen pöytäkirja
HMY:n kesäkokous Varepirtillä su 5.7.2020 klo 14:00
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jääskeläinen avasi kokouksen klo 14:04
Johtokunta esittää Martti Järvisen nimeämistä kunniapuheenjohtajaksi.
Kesäkokous hyväksyy esityksen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Valitaan kokouksen Puheenjohtaja ja sihteeri
Esitetään ja valitaan puheenjohtaksi Joni Jääskeläinen, sihteeri
Jukka Tapanainen
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksytään asialista työjärjestykseksi
5. Valitaan pyöräkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Ojala ja Veikko Kauppila ja
ääntenlaskijoiksi samat henkilöt.
6. ampuma-ja maanvuokrajaostojen vetäjien valinta
johtokunta esittää ampumajaoston vetäjäksi Heikki Haapala.
kesäkokous hyväksyy esityksen
maanvuokrajaoston vetäjäksi esitetään Jouko Ojala
kesäkokous hyväksyy esityksen.
7.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
8.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 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
9.Fasaanin metsästys
Johtokunta esittää, että pyynti asetusten mukaan, eikä aseteta
kiintiöitä.
kesäkokous hyväksyy esityksen
10. 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 esittää että lisätään: Samoin ruokintaan tulee olla
maanomistajan lupa
kesäkokous hyväksyy esityksen
11.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).
kesäkokous esittää että johtokunta selvittää seuralle vuokrattujen maiden ”isännän määräysoikeuden” metsästämistilanteessa, esim. vahinkolinnut
kesäkokous hyväksyy esityksen
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12.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.
johtokunta selvittää mahdollisuutta rusakon pyyntiin erillisluvalla metsästysajan ulkopuolella.
kesäkokous hyväksyy esityksen
13.Ketun metsästys
Johtokunta esittää, että ketun metsästys olisi asetusten mukaista ja ilman rajoituksia.
kesäkokous hyväksyy esityksen
14.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.
kesäkokous hyväksyy esityksen
15. Saaliskiintiöt
- jänis: asetuksen mukainen, 5kpl/metsästäjä/kausi, Rusakkoei 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: asetuksen mukaisesti
johtokunta esittää että pyydetään 20 aikaista ja 10 vasaa.
Kauriin kevätpyynti: 5 aikaista, em. kiintiöstä
kaurisjahtiin ilmoittauduttava elokuun 31. mennessä Mikko
Kuosmaselle.
porukan vetäjä ylläpitää ja päivittää saalistilannetta jahtikauden
aikana. (esim. Watsappi-rinki)
- fasaani: asetuksen mukainen, ei kiintiötä
- Ilves: 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 30€ muulloin päiväluvan
hinta 20€
Seuran jäsenellä on oikeus lunastaa vieraslupa kolmena päivänä
kyyhkyn pyyntiin.
Vierasluvan hankinnassa ja metsällä on oltava isäntä (seuran
Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Alkaa edellisellä sivulla.

Kesäkokouksen pöytäkirja

jäsen) mukana. Luvan voi maksaa verkkopankissa, ja arkistointitunnuksella varustettu kuitti kelpaa tositteeksi
Lisäksi johtokunta esittää, että maalinnun metsästyksen loputtua
aina 28. päivään helmikuuta seuran jäsenellä on oikeus käyttää
ilman maksua vieraita ketun ja minkin pyynnissä, kunhan ilmoittaa jollekin johtokunnan jäsenelle osallistujien nimet.
kesäkokous esittää että ketun ja minkin ja näädän pyynnissä voi
käydä seuran jäsenen mukana ilman maksua, poistetaan maininta maalinnun metsästyksestä.
kesäkokous hyväksyy esityksen
Johtokunta esittää, että vieraslupia myyvät: Ilkka Rautio, Tommi
Haarala, Pauli Greus, Tapani Keränen, Mauno Haapala.
kesäkokous esittää että vierasluvan hankintaan seuraavaa mallia:
vieraslupa maksetaan nettipankissa, viitteeseen kirjataan päivämäärä ja isännän nimi.
maksettu kuitti tulee olla mukana jahdissa Näin ollen vieraslupien
myyjiä ei enää tarvita erikseen. Seuran sivuilla metsästys-osiosta
löytyy tarkemmat ajantasaiset ohjeet ja tiedot.
kesäkokous hyväksyy esityksen

21. Koirien koulutus
Johtokunta esittää, koiria voi kouluttaa kuten asetus määrää.
Hirvikoirien koulutus tulee lopettaa 5.10. mennessä.
kesäkokous hyväksyy esitykset
22. Muut esille tulevat asiat
ns. Seuran merkkiä ei edellytetä tänä vuonna koronan vuoksi.
kesäkokous esittää, että johtokunta pohtii Seuran merkin tarpeellisuutta ja ”muotoa”
Rivinnokan yksityistien käyttö ; toistaiseksi käyttö kielletty!
kohdassa 1 mainittu esitys; kunniapuheenjohtajan nimittäminen,
kesäkokous hyväksyy esityksen
23. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jääskeläinen päätti kokouksen klo 15:02

17. Hirvenpyynti
- johtokunta esittää 1 porukkaa hirven pyyntiin.
- ehdotetaan että pyydetään vain 5 hirveä.
- peijaiset: valmistelu la 28.11, peijaiset su 29.11.
- kesäkokous esittää että pyydetään 4-7 hirveä, johtokunta
päättäisi lopullisen määrän.
kesäkokous hyväksyy esityksen
18. Hirvikokousajankohdan päättäminen
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:
- 23.8.2020 halukkaat ilmoittautuvat Janne Juusolalle
- 29.8.2020 Hirvikokous klo 18.00 Varepirtillä.
kesäkokous hyväksyy esityksen
19. Hirvijahdin aloittaminen
johtokunta esittää että aloitetaan jahti, kun koirapyynti alkaa.
kesäkokous hyväksyy esityksen
20. Koemaastoanomusten käsittely
ks liitteet.
-Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys
-Oulun seudun pystykorvakerho
kesäkokous hyväksyy esityksen
20. Hylkeen metsästys
Asetuksen mukaisesti.
kesäkokous hyväksyy esityksen

Puheenjohtajan sana
Tervehdys!
Kesä alkaa olemaan ohi tätä kirjoittaessa ja yksi vuoden mukavimmista ajoista aika alkaa olemaan käsillä. Nyt luonnossa
riittää tekemistä, metsien marjat ovat kypsyneet sekä metsästyskausi 2020-2021 on käynnistynyt.
Alkuvuosi 2020 on ollut monellakin tapaa normaalista poikkeava.
Saimme kokea koronaviruksen, jonka seurauksena rajoitettiin
mm. kokoontumisia. Seura toiminnassa, jossa asioita tehdään tai
pitäisi tehdä yhdessä, tällainen rajoittaminen aiheuttaa haasteita
tekemiselle. Mutta tästäkin selvittiin ja nyt on aika jatkaa
yhdessä tekemistä.
Tapahtuipa seuran jaostoissakin muutoksia. Pitkä aikainen
maanvuokrajaoston sekä ampumajaoston vetäjä Martti Järvinen
antoi tilaa nuoremmille. Kesäkokouksessa Järvinen nimettiin
kunniapuheenjohtajaksi pitkä-aikaisesta toiminnasta seurassa
mm. Puheenjohtajan tehtävissä.
Samaisessa kokouksessa valittiin ampumajaostoon uudeksi
vetäjäksi Heikki Haapala.
Tuleva syksy näyttäisi tällä hetkellä linnustuksen osalta oikein
mukavalta. Lintuja on löytynyt kesän laskennoissa mukavasti,
niiden osalta kiintiöt löytyy mm. tästäkin lehdestä. Hirvenpyynnin osalta pyydetään vain seurankäyttöön maanomistajapeijais hirvet sekä mahdollisesti muutama myyntihirvi
seuran kassaan.
Hirvenpyynnin osalta on todella hienoa, että asiasta saatiin
tehtyä naapuriseurojen kanssa yhteneväinen linjaus. Näkisin
tämän avaavan ovia tulevaisuuteen enemmänkin yhteistyönmerkeissä.
Loppuun toivon jokaisen aktivoituvan seuratoiminnan eteen,
sekä toivotan mukavaa metsästyssyksyä.
Puheenjohtaja
Joni Jääskeläinen
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Mielikäisen veljekset hylkeen pyynnissä. Kuva: Joni Jääskeläinen.

Osaava noutaja on arvossaan kyyhkymetsällä. Kuvassa Nelliladradorinnoutaja. Kuva: Joni Jääskeläinen.

Kesäkokouksen pöytäkirja
Paikka: Kynkään kämppä
Aika: 1.8.2020 klo 14.00
Paikalla 12 seuran jäsentä
1. Kokouksen avaus
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01
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
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Onni Jämsä
ja Osku Sipola
5. Työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
6. Metsästysajat ja saaliskiintiöt:
Johtokunta esittää kesäkokoukselle seuraavaa:
-jänis ja rusakko, ei kiintiötä, aika asetuksen mukaan.
-sorsalinnut, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
-hanhi, pyynti asetuksen mukaan.
-kyyhkynen, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
-metsäkanalinnut, pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 4 kpl teeri
ja 1 kpl metso / kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso tai
Koppelo). Pyyn metsästys vapaasti.
-riekko, rauhoitettu.
-peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin
metsästys sallittu asetuksen mukaan.
-kettu, supi, näätä ja mäyrä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun
ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran
alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä
on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.
-kauris, pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista kiintiötä,
seurakohtainen kiintiö 15 kpl. Kaurisjahtiin mennessä on
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä
aluetta voi käyttää kauriin pyyntiin. Ruokintapaikan
läheisyydessä metsästys kielletty. Kauriin kaadon
ilmoitusvelvollisuudesta tulee tiedote seuran nettisivuille.
-hylje, kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua
tulee saalis ilmoittaa 3vrk kuluessa riistakeskukseen.
-Ilves, jätetään johtokunnalle lupa hakea tarvittaessa Ilveksen
kaatolupia.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä
mainitut metsästysajat ja kiintiöt seuraavin poikkeuksin:
Jätetään johtokunnalle mahdollisuus muuttaa kiintiöitä mikäli
riistakolmiolaskennat antavat siihen aihetta.
Kauriin saalisilmoitukset ja tilanne tiedustelut Pasi Kurkelalle.
-Hirven metsästys
Anottu 5 pyyntilupaa, jotka myönnetty anotusti. (4 aikuista ja 2
vasaa).
Johtokunta esittää kesäkokoukselle:
Johtokunta esittää hirvenmetsästystä aloitettavaksi asetuksen
mukaan. Muu normaalipyynti aloitetaan asetuksen mukaan 10.10.
Pyydetään ainoastaan peijaishirvet ja maataloustuottajien hirvi.
Muodostetaan vuonna tänä syksynä neljä hirviporukkaa:
Sumenin, Anssin, Sipolan ja Örnin/Meriläisen (yhdistettynä)
porukat. Vetäjiksi vanhat, paitsi Hannu Örn ei ole tänä vuonna
mukana. Kaikille porukoille yksi aikainen siten että Meriläisen
hirvi menee maataloustuottajille. Mikäli joku porukka haluaa, voi
ampua kaksi vasaa (maataloustuottajille kuitenkin aikainen).
Hirvijahtiin ilmoittautuminen 23.8.2020 mennessä porukoiden
johtajille. Uudet jäsenet Jukka Vänttilälle.
Pyydetään kesäkokoukselta johtokunnalle valtuutus hirvijahdin
käytännönjärjestelyihin.
Porukoiden johtajien kokous 29.8.2020 klo 11 ammunnat klo.12.00
(varsinaista hirvikokousta ei pidetä).
Hyväksyttiin johtokunnan esitykset.
7. Rauhoitusalueet
Rauhoitusalueet metsästyskaudella 2020- 2021:
Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta
pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty lukuun ottamatta
pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja
HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikankaantien alueella rauhoitetaan pienriistan metsästykseltä
kaikki peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.
Johtokunta esittää kesäkokoukselle hyväksyttäviksi rauhoitusalueet metsästyskaudelle 2020-2021 edellisvuoden malliin.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.

8. Vieraslupien myynti
Johtokunta esittää kesäkokoukselle, että jatketaan edellisvuosien malliin niin, että vierasluvan voi maksaa suoraan seuran
tilille. Maksukuitin viestiosassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika
mitä aikaa vieraslupa koskee. Vieraan vastuulla on todistaa että
maksu on suoritettu ajallaan. Kuitti tai tiliote, josta em. tiedot
näkyvät on oltava mukana jahdissa. Vieras käyttää isännän
kiintiötä.
Hinnaksi esitetään 10 euroa per päivälupa ja 8 kpl vierasta voi
seuran jäsen käyttää per kausi.
Lisäksi johtokunta esittää, että seuranjäsen voi käyttää Ketun ja
pienpetojen pyynnissä vierasta ilman vieraslupamaksua.
Hyväksyttiin johtokunnan esitys.
9. Maastoanomukset
Iin Metsästysyhdistys ry järjestää ajokoirien piirinmestaruus
karsintakokeen 26.09.2020 ja Dreeverien piirinmestaruuskokeen
27.09.2020 Iissä. Anotaan maastoja seuraavasti:
AJOK Ii 26.09.2020 PM-karsinta 1-2 maastoa
DRAJ Ii 27.09.2020 Piirinmestaruuskoe 1 maasto
Pohjois-Pohjanmaan Beagle r.y
Anomme teiltä 1-3 kpl koemaastoja seuraaviin kokeisiin:
09.09. 2020 ajokoe Oulu/"reppukoe"
20.09.
2020
PP
Beagle
ry:n
mestaruuskoe/karsinta
Rajajokiotteluun Oulu
24.10. 2020 Pohjan Lohko/KARSINTA SM-AJOVOITTAJAAN Oulu
29.11. 2020 ajokoe/Aarnin noviisikoe/OEK mestaruus Oulu
30.01. 2021 ajokoe Oulu
Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry anoo koemaastoja seuraaville
ajankohdille:
La29.8. Oulu, OK-haukut
Su30.8. Oulu, pikkutilkku
La26.9. Oulu, aamu/iltapäiväkoe
Ke14.11. Oulu,aamu/iltapäiväkoe
Kellon metsästysseura on anonut ketunajokokeet kaudelle 2020,
ensimmäinen 12.9.2020, toinen 21.11.2020,ja kolmas 9.1.2021
Mika Heikkinen hakee koira koulutus lupaa ketulle kaudelle
2020-2021
Veli-Pekka Kummala anoo koirankoulutus lupaa kaudelle 20202021.Hän on myös käytettävissä koiran kanssa pienpeto pyyntiin, mikäli seuran jäsenillä on kiinnostusta pyytää kettua esim.
porukalla.
Johtokunta esittää myönnettäväksi koirankoulutusluvat ja koemaastoalueet kaikkiin anomuksiin sillä edellytyksellä, että koirakokeet ja koirankoulutus eivät saa estää seuran jäsenten metsästystä samanaikaisesti. Koirankoulutusluvasta peritään riistaluvan suuruinen maksu, jolloin se käy todistuksena luvantarkastajille.
Hyväksyttiin anomukset johtokunnan esityksellä.
10. Ilmoitusasiat
Omariistakartta on ajantasalla, pyydetään jäsenistöä tarkistamaan metsästysalueen rajat. Omariistan rajat saa myös näkymään karttaohjelmiin. Omariistassa ei näy seuran rauhoitusalueet. Omariistakarttojen aluetunnukset laitetaan näkyviin seuran nettisivuille.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.18
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Saaliskiintiöt kaudelle 2020 - 2021
- jänis ja rusakko, ei kiintiötä, aika asetuksen mukaan.
- sorsalinnut, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- hanhi, pyynti asetuksen mukaan.
- kyyhkynen, pyynti asetuksen mukaan, ei kiintiötä.
- metsäkanalinnut, pyynti asetuksen mukaan, kiintiö 4 kpl teeri
ja 1 kpl metso / kausi / metsästäjä (yksi voi olla Metso tai
Koppelo). Pyyn metsästys vapaasti.
- riekko, rauhoitettu.
- peltolinnut, Peltopyy; metsästys on kielletty. Fasaanin
metsästys sallittu asetuksen mukaan.
- kettu, supi, näätä ja mäyrä, Pyynti asetuksen mukaan. Ketun
ajokoirametsästys on sallittu toisen seuran alueella, kun ajo
siirtyy toisen seuran alueelle. Metsästyksestä on kuitenkin
ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle.
- kauris, pyynti asetuksen mukaan, ei mieskohtaista kiintiötä,
seurakohtainen kiintiö 15 kpl. Kaurisjahtiin mennessä on
selvitettävä ko. alueen hirvenmetsästyksen johtajalta mitä
aluetta voi käyttää kauriin pyyntiin. Ruokintapaikan
läheisyydessä metsästys kielletty. Kauriin kaadon
ilmoitusvelvollisuudesta tulee tiedote seuran nettisivuille.
- hylje,kiintiömetsästyksenä asetuksen mukaan. Saaliin saatua
3vrk kuluessa tulee saalis ilmoittaa riistakeskukseen.
- Ilves, johtokunta hakee tarvittaessa Ilveksen kaatolupia.
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Ilmoitukset

Johtokunta ja jaostot
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

040-542 8751

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
yrjo86(ät)gmail.com
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

Rauhoitusalueet 2020 - 2021
-Onkamonjärvi: kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta
pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
-Kurkelansaari: pienriistan metsästys kielletty lukuun ottamatta pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
-Kiiminkijoen alue: rajoina Tenttutie, Jokelan silta, joen pohjoisranta Kääntölään saakka, Jokivarrentie, Jokikylän vanha tie ja
HMY:n raja: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
-Hanhisaari: Kaikki metsästys kielletty lukuun ottamatta hirvenmetsästystä sekä pienpetojen ja turkisriistan loukkupyyntiä.
-Kaikki laidunalueet: Kaikki metsästys kielletty. Lisäksi Ristikankaantien alueella rauhoitetaan pienriistan metsästykseltä
kaikki peltoalueet joille on kulku Ristikankaantien kautta.
HUOMIOI, ETTÄ LOUKKUPYYNTI ON SALLITTU RAUHOITUSALUEILLA.

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

Hirvipeijaat järjestetään taas marraskuun tienoilla. Myös muut
kuin hirvimiehet ovat tervetulleita järjestämään niitä. Seuraa
ilmoittelua esim. Rantapohjasta tai seuran nettisivuilta ja tule
peijaisaamuna järjestelyihin mukaan!
Mestaruusammunnat
Seuran mestaruusammunnat 29.8.2020 klo.12.00.
Hirvikokous ja ammunnat Varepirtillä
Porukoiden johtajien kokous 29.8.2020 klo 11 ammunnat klo.12.00
(varsinaista hirvikokousta ei pidetä).
Jokivarren metsästysseuran vuosikokous
29.1.2021 klo 19.00 Jokelan koululla
TOIVOTAAN RUNSASTA OSANOTTOA, TERVETULOA!
Vierasluvat
Vieraluvalla voi metsästää ainoastaan Jokivarren metsästysseuraan kuuluvan jäsenen mukana. Vieraskiintiö on sama kuin
seuran jäsenellä, eli vieras käyttää isännän kiintiötä.
Pikkulohkoon ja yhteisalueille ei myönnetä vieraslupia.
Vierasluvan voi maksaa suoraan seuran tilille. Maksukuitin viestiosassa pitää näkyä: isäntä, vieras ja aika mitä aikaa vieraslupa
koskee. Vieraan vastuulla on todistaa että maksu on suoritettu
ajallaan. Kuitti tai tiliote, josta em. tiedot näkyvät on oltava mukana jahdissa.
Saaja: Jokivarren Metsästysseura Ry
Tilinumero: Fi7357401340001454
Hinta 10 euroa per päivälupa
(8 kpl vierasta voi seuran jäsen käyttää per kausi).
Seuranjäsen voi käyttää Ketun ja pienpetojen pyynnissä vierasta
ilman vieraslupamaksua.

Pilkkikilpailun tulokset
Pilkkikilpailut pidettiin Onkamonjärvellä 14.3.2020 hyytävässä
tuulessa.
Tulokset:
Simo Päkkilä 140 g, Marko Päkkilä 20 g, Markku Kurkela 7 g
Nuorten sarjassa ei tulosta, kaikki saivat palkinnon. Naisten
sarjassa ei tulosta. Palkinnot arvottiin.
Osallistujia oli 38 henkeä. Kävijöiden kesken arvottiin Samsung
kännykkä. Onnetar suosi Aada Örniä

Kesäkokouksen pöytäkirja
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Aika;
16.07.2020 klo:18:00
Paikka; Kalimen maja
Läsnä; Paikalla 29 jäsentä, liite
§ 1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pertti Similä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi kesäkokoukseen.
§ 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDENÄÄNTENLASKIJAN VALINTA.
Kokous valitsi puheenjohtajaksi Pertti Similän, sihteeriksi Ari
Maukun ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Aikion sekä Esko
Mäkelän, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
§ 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus rantapohja lehdessä kesäkokous kutsut KMS-kotisivuilla ja Haukiputaalainen tiedotuslehdessä 1/2020.
§ 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
§ 5. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Seuran toimintavuosi on ollut poikkeuksellinen toiminnan kannalta Korona pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Lukuisia toimintavuodelle suunniteltuja toimintoja jouduttiin perumaan kuten perinteiset kevään pilkkikilpailut, ilmakivääri- ja ampumaharjoitukset ja ampumakokeet.
Johtokunta käsitteli 11.6.2020 kokouksessa metsästyslain 21§ väliaikaisen ampumalakimuutoksen, jolla voimassa olevan ampumatodistuksen suorittamisen aikaa jatkettiin 31.07.2021 saakka.
Johtokunta suosittaa seuranmerkin suorittamista myös tälle
vuodelle, kun ampuma- harjoitukset alkavat (Vareputaalla) kesä-/
elokuun aikana, mutta se ei ole pakollinen metsästyskaudella
2020-2021. Hirvilupia anottiin 16 lupaa, jotka myös myönnettiin.
Johtokunta sitoutui kuluvalle vuodelle toimenpiteisiin, miten seu-

ran taloutta saadaan vahvistettua. Valitut toimenpiteet näyttävät
myös tuovan parannusta seuran taloudelle.
Kevään aikana neuvoteltiin Kellon Metsästysseura ry:n ja Kiimingin Erämiehet ry:n seurojen välisestä metsästysrajoista, koskien
kaikkea riistanpyyntiä. Neuvoteltu sopimus noudattaa HMY ja
JMS kanssa solmittua sopimusrakennetta. KMS johtokunta on
hyväksynyt sopimuksen allekirjoitettavaksi, puuttuu vielä Kiimingin Erämiehet ry kokouksen hyväksyntä.
Riistaa näyttäisi olevan riistakameroiden mukaan olevan ja havaintojen mukaan lintujen pesinnät onnistuneet.
Kiitän kaikkia seuran jäseniä alkaneen vuoden yhteistyöstä ja kaikesta tekemästänne talkootyöstä
Hyvää kesää ja jahtisyksyä. Pertti Similä
§ 6. PIENRIISTAN METSÄSTYS, METSÄSTYSAJAT JA – ALUEET
SEKÄ KIINTIÖT.
Metsästysjärjestelyt kaudella 2020-2021.
Kaikki Kellon Metsästysseura ry:n jäsenet ovat velvollisia noudattamaan seuran yleisen kokouksen vahvistamia metsästyssääntöjä ja kiintiöitä.
Kellon Metsästysseura ry:n sääntöjen 7 § 6 kohdan nojalla maanomistajajäsen, joka poistaa metsästysvuokrasopimuksesta seuralta esim. kauriin / pienriistan metsästysoikeuden ei erottamisen uhalla saa metsästää esim. kaurista / pienriistaa seuran
vuokramailla. Vaikka maaomistajajäsen metsästäisi esim.
kaurista / pienriistaa pelkästään omistamallaan maalla, voi
toiminta silti olla yhdistyslain ja seuran tarkoitusperien vastaista
sekä seuraa vahingoittavaa.
1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä.
2. Sepelkyyhky; Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti
3. Metsäkanalinnut; Teeren, metson metsästyksessä kiintiö on
3kpl/kausi/metsästäjä. Yksi linnuista voi olla metso tai koppelo.
Pyy ei kuulu kiintiöön. Teeri rauhoitettu kokonaan HaukiputaanJatkuu seuraavalla sivulla.

Alkaa edellisellä sivulla.

Kesäkokouksen pöytäkirja

tien länsipuolella. Ei koske kuitenkaan saaria. Riekko rauhoitettu
Ismo Mäkelä teki kannatetun muutos esityksen, että johtokunnan
esityksestä poistetaan Teeren rauhoitusta koskeva tekstikohdat;
Teeri rauhoitettu kokonaan Haukiputaantien länsipuolelta. Ei
koske kuittenkaan saaria.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys,
josta pitää äänestää.
Suoritetussa äänestyksessä;
• Ismo Mäkelän muutosesitys sai 14 ääntä
• Johtokunnan esitys sai
8 ääntä
• Äänestämättä jätti
7 jäsentä
------------- 29 jäsentä
Päätös; Kokous hyväksy Ismo Mäkelän tekemän Teeren rauhoitusta koskevan poistoesityksen.
Kokouksen kuluessa Seppo Helin esitti metsälintu kiintiön
nostamista 5 esitys ei saanut kannatusta.
4. Peltolinnut; Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Peltopyyn metsästys on kielletty.
5. Jänis; Metsästysaika asetuksen mukaisesti. Metsäjänistä saa
pyytää 10kpl/kausi/metsästäjä,1kpl/päivä/metsästäjä. Rusakko
ei kuulu kiintiöön.
6. Kettu, näätä; Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.01.2021 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä
sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen
seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava
ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS:n
naapuriseurojen kanssa. Näädän pyynti kuten kettu.
7. Pienpetopyynti; Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
8. Ilvekselle haetaan 3 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
9. Hylkeenpyynti; Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS:n jäsen voi
ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
10. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet;
Pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja kotilohkoissa poissuljettuna
ketun pyynti, jossa rautatienitäpuolella ja saarissa voi käyttää
luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin.
Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä
hylkeenpyyntiä. Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa
seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
Kellontien ja Takkurannantien välinen alue sekä Virpiniementien
eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on
pienriistan metsästys kielletty.
Ismo Mäkelän esitys, että Jousimetsästys sallittaisiin Takkurannanlahdella kauriin metsästyksessä.
Päätös; Kokous hyväksyi yksimielisesti Ismo Mäkelän esityksen,
että Jousi metsästys on sallittu Takkurannanlahdella kauriinmetsästyksessä.
§ 7. VIERASLUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT
11. Vieraslupakäytäntö; Kellon kylässä asuvat voivat lunastaa
vieraslupia netistä KMS:n kotisivuosoitteessa ( https://kellonmet
sastysseura.ﬁ): vesilinnuille 20.08-26.08.2020 ja 05.09.-12.09.2020
sekä jänikselle ja ketulle 05.09.-12.09.2020 ja 28.11.-05.12.2020,
luvan hinta 50€/viikko ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
Maanomistajat voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan
hinta 10€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys
edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Riistanhoitoharjoittelijat voivat myös lunastaa metsästyslupia 8
kpl metsästyskaudessa, hinta 10€/päivä. Kiintiöt riistan määriin
metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä.
Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys
edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
Päätös; Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen.
§ 8. HIRVENMETSÄSTYS
12. Laki metsästyslain 21§:n väliaikaisesta muuttamisesta 21§
ampumakoe, Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on suoritettu tammikuun
1.päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun
31.päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa
31.päivään heinäkuuta 2021. Laki voimassa 4.5.2020 alkaen
KMS-seuran johtokunta suosittaa seuranmerkin suorittamista.
13. Hirvenmetsästys; Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toi-

mitettava maanantaihin (10.08.2020) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran
jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus ampumakokeen suorittamisesta porukoiden johtajille. Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston vetäjälle maanantaihin (10.08.2020) mennessä sekä vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja kaikki tarvittavat tiedot ovat
mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä.
Uudet metsästäjät ja metsästäjät, joilla ei ole seuruetta tiedossa
ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston
vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit.
Metsästykseen halukkaat yli 50 v maanomistajat, joiden maita
vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle
samaan päivämäärään mennessä. Porukoiden johtajien palaveri
on torstaina (13.08.2020). Porukanjohtajat velvoitetaan vastaamaan siitä, että kaatoilmoitukset ja hirvihavainnot kirjataan
omariista.ﬁ palveluun annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaatoilmoitukset on lähetettävä myös tekstiviestinä välittömästi
kaadon tapahduttua hirvijaoston vetäjälle. Lisäksi velvoitetaan
kaikki porukat ja näiden jäsenet osallistumaan hirvilaskentoihin
ja muihin yhteisesti sovittaviin tapahtumiin. Kaikki hirviporukat
kiertävät lohkojaon samalla tavalla enintään 2 porukkaa per
lohko eli 6 lohkoa / enintään 12 porukkaa. Porukan minimi koko
vähintään 8 ampujaa. Talkoo pyyntiin osallistuvalla Kellon
Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistus ammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran ulkopuoliset henkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana
koiranohjaajana. Peltopyynti vahtimalla omalla hirvijaoston
kokouksessa hyväksytyillä pelloilla 01.09.-09.10.2020 välisenä
aikana. Varsinainen hirvenmetsästys alkaa lauantaina 10.10.2020
ja päättyy metsästysasetuksen mukaisesti 15.01.2021.
14. Seura varaa myönnetyt hirviluvat 16 kpl ja hirvijaosto päättää kokouksessaan jahdin käytännön järjestelyistä.
15. Nylkyhallin kulukorvaus seuran ulkopuolelta kaadetuille hirville 40€/hirvi+ nahka ja pienille hirvieläimille 10€/eläin.
Päätös; Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen hirvenmetsästyksestä.
§ 9. KAURIINMETSÄSTYS
16. Kauriinmetsästys; Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseura ry:n jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen
metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. Rauhoitusalue on 4-tien itäpuolella Kalimen majan kohdalla pohjois- eteläsuunnassa noin 1 km ja itä-länsisuunnassa noin
1,2 km. Tarkempi rajaus Pekka Aikiolta (p. 040-7787387). Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti. Metsästykseen osallistumisesta peritään 25€ suuruinen maksu talviruokintaa varten. Osallistumismaksu kattaa kaatolupamaksut. Metsästettävien kauriiden
määräksi ehdotetaan 35 yksilöä, joista 1 yksilö seuralle huutokaupattavaksi (ensimmäinen seuruejahdissa kaatunut kauris).
Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (046-8108729)
(amaukku(ät)gmail.com) (10.08.2020) mennessä. Ilmoittautumisen
päivämäärä tulee kesän lehteen. Kauriinmetsästyksessä on
luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. Merenrantaalueella voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.
Mauri Kuivas esitti kauriinmetsästyksen vapauttamista. Esitys ei
saanut kannatusta.
Päätös; Kokous hyväksyi johtokunnan esityksen kauriinmetsästyksestä.
§ 10. KOEMAASTOANOMUKSET JA KOIRIEN KOULUTTAMISEEN
SEURAN ALUEELLA, AJAT, ALUEET JA HINTA
• Pohjois-Pohjanmaa Beagle ry anomus, liite
• Oulun Seudun Terrieriyhdistyksen anomus 14.8.-16.8.2020 MEJÄ
• Oulun Seudun Pystykorvakerho ry anomus, liite
-Koe aika la 26.09.2020 ei hyväksytä, päällekkäisen tapahtuman takia.
-Koe aika su 20.09.2020 ei hyväksytä, päällekkäisen tapahtuman takia.
• IIn Metsästysyhdistys ry anomus, liite
• Pohjois-Suomen Mäyräkerho ry anomus, liite
• Kellon Metsästysseuran kokeet:
12.09 KEAJ, 13.09 MÄAJ, 20.09 AJOK, 07.10 AJOK, 21.11 KEAJ, 05.12
AJOK, 09.01.2021 KEAJ, 16.01.2021 AJOK
Päätös; Kokous hyväksyi johtokunnan esittämät maastoanomukset
§ 11. MUUT ASIAT
Kenneljaosto palkitsi kaudella 2019 menestyneitä metsästys koiria:
Vuoden eräkoira 2019: Astalan Xenja pistein 810. Omistaja Arto
Sippala.
Vuoden mäyräkoira 2019: Kirsikkamäen Unto pistein 500. Omistaja Ari Maukku.
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Palautusosoite:
Haukiputaan riistanhoitoyhdistys
Maitopolku 36
90850 Martinniemi

Ilmoituksia
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Kellon Metsästyseuran nettisivut löytyy osoitteesta
http://www.kellonmetsastysseura.ﬁ
Talvikokous Kalimenmajalla.
to 28.1.2020 klo 18.00
Hirvipeijaat
la 14.11.2020 klo 14:00-18:00
Kellon Nuorisoseuralla.
Hirvimetsälle lähtijät
Tarvittavat asiapaperit 10.8.2020 mennessä porukanjohtajalle.
Porukanjohtajien palaveri 13.8.2020 klo 18:00
Kaurisjanti 2020
Kaurisjahtiin haluavat ilmoittautuvat Ari Maukulle 10.8.2020
mennessä numeroon 0468108729. Ilmoittautuessa pitää olla
osallistumismaksu (25€) maksettuna seuran tilille (FI45 5740
3040 0046 55). Jälkeenpäin tulleita ilmoituksia ei hyväksytä.
Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti. Aloitus kokous pidetään
Kalimen majalla tiistaina 25.8.2020 klo.18:00
Vieraslupa
maksetaan verkkopankissa seuran tilille. Tositteeseen tulee kirjata
metsästäjän nimi, metsästyspäivä, metsästettävä laji(jos kettu),
maanomistaja ja metsästyksessä mukana olevan seuran jäsenen
nimi. Kuitissa pitää näkyä myös arkistotunnus ja kuitin on oltava
metsästettäessä mukana.
Tilitiedot:
Saaja: Kellon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI45 5740 3040 0046 55

Kevään rautakierroksen pienpetosaalista. Kuva: Aki Kuivala.

Johtokunta
Puheenjohtaja
Pertti Similä

pertti.simila(ät)hotmail.com

0400 209487

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

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

Ohjaus riistanhoitoon
ja seuratoimintaan
Timo Korkeasalo
045 1102740

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
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RHY, HMY, JMS ja KMS seurojen välinen JOULURAUHAN julistus riistalle Kalimen majalla ma. 21.12.2020 klo.18.00

Koulutus- ym. luvat kaudelle 2020–2021
Kellon Metsästysseura
12.09.2020 KEAJ
13.09.2020 MÄAJ
20.09.2020 AJOK
07.10.2020 AJOK
21.11.2020 KEAJ
05.12.2020 AJOK
09.01.2021 KEAJ
16.01.2021 AJOK

Hirvijaosto
Sami Manninen

sami.mannninen(ät)saunalahti.ﬁ

040 7078414

Iin Metsästysyhdistys ry
26.09.2020 Ii, AJOK PM-karsinta
27.09.2020 Ii, DRAJ Piirinmestaruuskoe

Kiinteistöjaosto
Pekka Forss

045 6706392

Pohjois-Suomen Mäyräkoirakerho
17.10.2020

pekka.forss(ät)gmail.com

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

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

Timo Korkeasalo 045 1102740
timokorkeasalo(ät)gmail.com

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

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

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

Oulun Seudun Pystykorvakerho Ry
28.8.2020 Oulu, iltapäiväkoe
31.8.2020 Oulu (Oulun seutu), OK-haukut
1.9.2020 Oulu, aamu/iltapäiväkoe
4.9.2020 Oulu, iltapäiväkoe
Oulun Seudun Terrieriyhdistys
14.8.-16.8.2020 MEJÄ
Pohjois-Pohjanmaan Beagle r.y.
09.09.2020 ajokoe Oulu/"reppukoe"
20.09.2020 PP Beagle ry:n mestaruuskoe/karsinta Rajajokiotteluun Oulu
24.10.2020 Pohjan Lohko/KARSINTA SM-AJOVOITTAJAAN Oulu
29.11.2020 ajokoe/Aarnin noviisikoe/OEK mestaruus Oulu
30.01.2021 ajokoe Oulu

