
Pöytäkirja

VUOSIKOKOUS 

Aika: 19.01.2012 klo 18:00-21,17
Paikka: Ampumarata
Läsnä: paikallla 41 jäsentä

§ 1 KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi talvikokouksen

§ 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN 
VALINTA
• Puheenjohtajaksi valitaan  Soralahti Juha
• Sihteeriksi valitaan  Similä Simo
• Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hietala Osmo ja Manninen Pekka
• Ääntenlaskijoiksi valitaan Hietalan Osmo ja Manninen Pekka

§ 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu sanomalehti Rantapohjassa, seuran 
kotisivulla ja Haukiputaalainen metsästäjä lehdessä. Kokous todettiin 
päätösvaltaiseksi

§ 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin työlistaksi sillä poikkeuksella, että lisättiin RHY:n 
puheenvuoro kohdaksi § 6

§ 5 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Puheenjohtaja kävi lyhyesti läpi seuraavat aihealueet,
• Kulunut jahtikausi 2011 ja saatu saalis
• Kenttäväen terveiset (ampumarata, kaurispyynti, riistanvalvonta, riistanhoito, 

nettisivut)
• Käydyt neuvottelut ja yhteistoiminta (maanomistajat, muut seurat, viranomaiset, 

Oulun Jousiampujat, Oulun reserviläiset, Kennel- ja Agilityseura)
• Tulevat haasteet (ampumatoiminnan uudelleenjärjestely, koulutustapahtumien 

lisääminen, peltopyyn istutus, kosteikkojen ennallistaminen, valvonnan 
lisääminen, hankerahoituksen turvaaminen, talkootyöt)
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• Kiitokset aktiivisille jäsenille

§ 6 RHY:n PUHEENVUORO
Toiminnanohjaaja Tomi Jokivirta esitteli mallin valtion merkkiammuntojen 
järjestämisestä Vareputaalla. Lähtökohtana on se, että valtion merkkiammunnat 
vuonna 2012 järjestää ja valvoo Haukiputaan metsästysyhdistys joka tekee tehtävästä 
tarjouksen riistanhoitoyhdistykselle. Asian ratkaisee riistanhoitoyhdistyksen hallitus. 
Merkkiammunnoista saaduista korvauksista tuloutetaan osa RHY:n avustuksina 
kaikkien seurojen kesken pois lukien järjestäjä eli HMY itse, joka ottaa oman 
korvauksensa ammuntojen järjestämisestä tekemänsä tarjouksen mukaan. Lisäksi 
todettiin että RHY:n alueen ammunnoille on lähtökohtaisesti annettava tilaa toimia 
vareputaan ampumaradalla sillä rata on ainoa tällä hetkellä toimiva RHY:n alueella. 
24. - 25. maaliskuuta 2012 järjestetään pienpetopäivät joiden paikka ilmoitetaan vielä 
erikseen lehdessä. Valmistellaan riistanhoitokisaa tulevalle vuodelle jossa palkintona 
500 -1000€. Metsästäjä lehti tiedottaa tulevista peltopyyn istutuksista. RHY.n 
kokousedustajien valinta tehdään siten, että 3 edustajaa tulee RHY:n hallitukseen 
Kellon metsästysseurasta

§ 7 KÄSITELLÄÄN JA HYVÄKSYTÄÄN KULUNEEN VUODEN 
TOIMINTAKERTOMUS
• katso liite 1

§ 8 KÄSITELLÄÄN TILIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO
Tilikertomus menneeltä vuodelta 2011 käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tarkemmat 
yksityiskohdat varainkäytöstä katso liite 2  .   Tilintarkastajien lausunto ei ollut saatavilla 
kokouksessa joten päätettiin laittaa se näkyviin nettiin johon kommentointi aikaa on 1 
kk. jonka jälkeen lausunto hyväksytään tai hylätään

§ 9 PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ 
JOHTOKUNNALLE
Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle

§ 10 TOIMITETAAN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI
Valittiin yksimielisesti Juha Soralahti

§ 11 TOIMITETAAN JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VAALI
Toimitus hyväksyttiin seuraavan taulukon 1. mukaan

JAOSTO EROVUOROSSA UUSI VETÄJÄ

1. Tiedotusjaosto Jarno Kiuttu Jarno Kiuttu
2. Riistanhoitojaosto Ismo Mäkelä, Sakari Hietala Reijo Arvola, 

Timo Korkeasalo
3. Valvontajaosto Janne Ahonen Mika Lehtinen
4. Hirvijaosto Seppo Tikkala Seppo Tikkala
5. Kiinteistöjaosto Juha Soralahti Pekka Fors
taulukko 1. Sääntömääräinen jaostojen vetäjien valinta 
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§ 12 VALITAAN KAKSI (2) TOIMINNANTARKASTAJAA JA KAKSI (2) 
VARATOIMINNANTARKASTAJAA
TOIMINNANTARKASTAJAT: Arto Hakala, Mauri Kuivas
VARATOIMINNANTARK. Raimo Tammi, Pekka Annala

§ 13 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA TULEVALLE KAUDELLE 
2012
Tarkemmat tiedot tulevan kauden toiminnasta on esitetty liitteessä 3  ,   sekä yleisemmin 
liitteessä ”ajoitetut tehtävät”. Todettiin lisäksi, että Soralahti jatkaa neuvotteluja 
hallihankkeeseen liittyen Oulun Kennel- ja agility -seuran kanssa. Soralahti laatii 
pikimmiten koonnin seuraavista asiakokonaisuuksista hankkeeseen liittyen, 
• Kyseisen seuran hallihankkeen yleiset tiedot
• Hankkeen rahoituksen pitävyys
• Kennel- ja agility -seuran toiminta yleensä
• Tulevaisuuden näkymät kun halli on valmis
• Toiminnan laajuus ja sen vaikutukset Kellon metsästysseuran toimintaan

Koonnin valmistuttua Soralahti kutsuu koolle ylimääräisen yleiskokouksen, esittelee 
hankkeen pääpiirteittäin jonka jälkeen yleiskokous päättää ryhdytäänkö 
yhteistoimintaa viemään eteenpäin. Todettiin lisäksi, että Kellon metsästysseura on 
liittynyt suomen kennelliiton jäseneksi

§ 14 MÄÄRÄTÄÄN YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS
Tehdään korotuksia maksuihin jotta suunniteltujen hankkeiden omarahoituksen osuus 
on turvattu. Jäsenmaksu on tulevana kautena 45€ ja liittymismaksu 70€

§ 15 HYVÄKSYTÄÄN TOIMINTAVUODEN TALOUSARVIO JA PÄÄTETÄÄN 
SEURAN TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUKSISTA
Hyväksyttiin liitteen 4 mukaan. Esitys huutokaupalla myytävien hirvien lukumäärän 
kasvattamisesta osana hankesuunnitelman rahoitussuunnitelmaa hyväksyttiin

§ 16 VALITAAN TARPEELLISET JAOSTOT
Nykyiset jaostot säilytetään sellaisenaan. Alustavasti kenneltoiminnan eteenpäin 
viemiseksi päätettiin, että Osmo Hietala lähtee vetämään ns. kenneltoimikuntaa, toimii 
siinä hankekoordinaattorina eli vastaa tarpeellisten toimitsijoiden värväyksestä ja 
hankkeen perustamiseen liittyvästä suunnittelusta. Avoinna olevista kysymyksistä 
johtuen kenneljaoston perustamisesta päättää johtokunta myöhemmin keväällä

§ 17 RIISTANHOITOYHDISTYKSELLE TEHTÄVÄT ESITYKSET
Esitetään Haukiputaan RHY:n osallistumista laserammunnan harjoitteluun 
tarkoitettujen välineiden hankintaan Kellon metsästysseuralle

§ 18 HUOMIONOSOITUKSET
1. VUODEN AMPUJA Pekka Aikio
2. VUODEN RIISTANHOITAJA Timo Orava
3. VUODEN METSÄSTYSSEURALAINEN Jarno Kiuttu
4. PIENPETOKILPAILUN PALKINTOJEN JAKO liite 5
5. MUUT MUISTAMISET 
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• Markku Kourunen 70v
• Reijo Vilenius 70v

§ 19 MUUT ASIAT 

1. VIERSALUPAKÄYTÄNTÖ JA KAUSILUVAT 
• sorsalle myönnetään kausilupa 70€

2. HIRVENMETSÄSTYS
• Seppo Tikkala järjestää tulevan kevät-talven sekä kesän aikana hirvilavojen 

kunnon kartoituksen, tarpeelliset lavojen korjaukset ja niiden siirrot. 
Talkooväkenä käytetään harjoittelijoita, varsinaisia jäsenet ja seuran 
johtokuntaa. Asian etenemisestä tiedotetaan johtokuntaa

3. KAURIINMETSÄSTYS
• Valvontajaosto laatii selkeät säännöt kauriinmetsästykselle, laatii 

lupakäytännön tulevan kauden pyynnille ja dokumentoi sekä esittää 
suunnitelmat seuran johtokunnalle ennen niiden täytäntöönpanoa

§ 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo. 21:17

Pöytäkirjan vakuudeksi

________________________ __________________________
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

 

________________________ __________________________
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja



Liite 1.
KELLON METSÄSTYSSEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

1. Yleistä 
Toimintavuosi 2011 oli seuran 57:s. Toimintaa jatkettiin edelleen 
luottamusmiesperiaatteella perustuen muodollisiin kulukorvauksiin. Yhdistys hoiti 
omin voimin laskujen käsittelyn, kirjanpidon, tilinpäätöksen, jäsenmaksujen 
maksattamisen, jäsenrekisterin ja kotisivujen ylläpidon.

Kellon osayleiskaavan suunnittelu on käynnistynyt, kuten edellisessä 
toimintakertomuksessa todettiin. Neuvottelut maanomistajien kanssa ja siitä seurannut 
ampumatoiminnan uudelleenarviointi kesäkokouksessa johti ruutiaseilla ampumisen 
lakkaamiseen Kalimen ampumaradalla. Seuran ydintoiminnan jatkuvuuden kannalta 
on ensiarvoisen tärkeää että ampumatoiminta saadaan jatkossa järjestettyä 
Vareputaalla sujuvasti siten, että jokainen seuran jäsen voi harjoitella ammuntaa 
luontevasti. Tätä ajatusta on viety eteenpäin yhteistoiminnan periaatteella seurojen 
sisällä. Mitä Kalimen ampumaradan tulevaisuuden käytön suhteen on ajateltu, tässä 
suunnittelussa ampumarata-alueelle on esitetty koulutus- ja kurssikeskuksen 
perustamista, kenneltoiminnan keskittämistä alueelle, sekä ns. kevyen 
ampumaharjoittelun lisäämistä ilmakiväärin ja laserase –harjoittelun muodossa. 
Selvää kuitenkin on että korvaavaa toimintaa radalle on synnyttävä, jotta seuran 
toiminta pysyy uskottavana eikä se ala hiljalleen näivettyä.

Hirvenmetsästys toteutettiin yhteislupana muiden haukiputaalaisten metsästysseurojen 
kanssa. Hirvenmetsästyksen päätyttyä vuoden lopussa oli pystyssä enää 6 vasaa. 
Aikuisia 16+1(veteraanihirvi), vasoja 4. Porukat olivat tänä vuonna pienempiä.

Seuran jäsenmäärä on jo usean vuoden ajan pysytellyt vähän alle 600 jäsenessä. 
Tarkka jäsenmäärä oli vuoden lopussa 548 hlö ja uusia jäseniä otettiin seuraan 16 hlö. 
Jäsenmaksu oli 35 euroa. 

Tarvike- ja lupamyynti on tapahtunut Kellon R-kioskilla, samoin karttojen ja lakkien. 

Seuran talous on kohtuullisessa kunnossa ja voidaan realistisesti ajatella toiminnan 
monipuolistamisen mahdollisuuksia vaikkakin uuden toiminnan rahoitus vielä 
kaipaakin ulkopuolista rahoittajaa.

2. Hallinto 
Yleisiä kokouksia pidettiin kaksi, vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kokoontui 
11 kertaa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Juha Soralahti, sihteerinä ja 
varapuheenjohtajana Simo Similä, rahastonhoitajana Tapio Pikkuhookana, 
riistanhoitojaoston vetäjänä Ismo Mäkelä avustajanaan Sakari Hietala, 
vuokrausjaoston vetäjänä Markku Annala, hirvijaoston vetäjänä Seppo Tikkala, 
valvontajaoston vetäjänä Janne Ahonen, kiinteistöjaoston vetäjänä Juha Soralahti, 
ampumajaoston vetäjänä Reijo Häkkinen ja tiedottajana Jarno Kiuttu. 

3. Metsästys 



Metsästysajat olivat asetuksen mukaiset vesilinnuilla ja sepelkyyhkyllä ilman kiintiötä.
Metsäkanalintujen, teeri, metso ja pyy osalta metsästysaika oli 10.9.2011 – 
31.10.2011, kiintiö yhteensä 5 kpl teeriä tai 4 kpl teeriä ja enintään yksi metso 
/metsästäjä/ kausi. Koppelo ja riekko olivat rauhoitettuja. 
Jäniksen metsästysaika oli asetuksen mukainen, kiintiö 5 jänistä/kausi/metsästäjä. 
Rusakko ei kuulunut kiintiöön. Rytisuon länsipuolella pyynti oli sallittu vain 
marraskuussa

Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; pienoiskiväärin ja metsästyskiväärin käyttö kielletty 
turvallisuussyistä merenranta-alueella, kotilohkossa ja saarissa. Rajoitukset eivät 
koske hirvieläinmetsästystä. Isoniemen alue oli rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. 
Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta 
poikkeaminen oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. 
Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
Kellon vanhan tien ja Takkurannantien välinen alue etelässä Kalimenoja 
Takkurannantiehen asti sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti 
rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä.

Hirvenmetsästyksessä seura haki luvat yhteislupana muiden haukiputaalaisten 
metsästysseurojen kanssa. Metsästys aloitettiin asetuksen mukaisesti ja jatkui 
31.12.2010 saakka. 

Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin myös, jolla aktivoidaan jäseniä harventamaan pien-
petokantaa ja samalla mahdollistetaan riistakannoille suotuisemmat elinympäristöt. 

4. Jaostojen toiminta
Ampumajaosto piti kuluvan vuoden aikana ampumakilpailuja 2 Haukiputaalla, 3 
Kellossa. Harjoitusammuntoja pidettiin aktiivisesti kaikille aselajeille ja osallistujien 
määrä oli kohtalainen. Ilmakivääriammuntoja järjestettiin Kalimen ampumaradalla 
kuten myös niihin liittyviä kilpailuja. Hirvenhölkkäkilpailut ja pudotusammunta 
järjestettiin toukokuussa. Jaosto oli lisäksi aktiivinen ampumaradan talkootöissä. 
Valtion merkkiammunnat jaosto järjesti Vareputaalla. 

Valvontajaosto suoritti valvontaa pääasiassa metsästyksen yhteydessä. 

Riistanhoitojaosto toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Riistan talviruokinta 
suoritettiin pääasiassa maastossa ruokintapaikoilla. Ostettiin 130 heinäpaalia, 4 säkkiä 
ohraa, 16 säkkiä kauraa ja kesällä tehtiin 110 kerppua. Keväällä ostettiin riistapeltojen 
siemenet. Siemenet jaettiin jokaiselle hirviporukalle. Nuolukiviä laitettiin maastoon 70 
kappaletta. Talvella ja kesällä suoritettiin kolmiolaskenta koti- ja sydänmaanlohkoissa. 
Vesilintujen poikuelaskennat laskettiin perinteisillä paikoilla. Koejäsenet ja 
harjoittelijat osallistuivat hyvin riistanhoitotyöhön.

Hirvijaosto hoiti perinteisesti sille kuuluvat tehtävät, kuten riistapeltojen teot, 
hirvilaskennat, hirvenlihan huutokaupan sekä avusti maanvuokrausjaostoa 
vuokrasopimusten teossa. Jaosto hoiti yhdessä koulun emäntien kanssa hirvipeijaisten 
järjestelyt. Itse hirvijahti onnistui hyvin odotuksiin nähden. Käytössä oli 22 
pyyntilupaa, 17 aikuista ja 10 vasaa sekä lisäksi yksi Rhy:n tarjoushirvi. Kaadettiin 17 
aikuista ja 4 vasaa. Aikuisista10 oli urosta ja 7 naarasta. Vasaprosentiksi muodostui 



19 %. Kaatamatta jäi 6 vasaa. Lupien käyttöasteeksi jäi 77,7 %. Aikuisten naaras 
prosentti oli 41 %. Luvan ulkopuolisia hirviä tuli tietoon 1 salakaato ja 1 kuollut hirvi.
 

Maanvuokrausjaosto hoiti yhdessä hirvijaoston kanssa maiden vuokrausta. Seuralla 
on vuokrattuja metsämaita hirvenmetsästyksessä noin 27 100 hehtaaria ja muussa 
metsästyksessä noin 23 500 hehtaaria. Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston 
kanssa solmi uusia sopimuksia noin 4 663 hehtaarin osalta, joista suurin osa on 
vuokrattu toistaiseksi. Uusimatta on noin 1 350 hehtaaria, johtuen vireillä olevista 
jakotoimituksista ja muutamien maanomistajien muista suunnitelmista.

Kiinteistöjaosto Toiminnan hoiti puheenjohtaja vetäjän puuttuessa. Kalimen 
ampumaradalla tehtiin maanmuokkaustöitä. Urakka kilpailutettiin 4. eri urakoitsijalla 
joista urakka lopulta annettiin Pentti Takkulalle, n~3000 €:n erolla kalleimpaan 
urakoitsijaan. 

Tiedotusjaosto on osallistunut kaksi kertaa Haukiputaalainen metsästäjälehden 
tekoon ja postitukseen, sekä tehnyt yleiskokousten ja seuran tapahtumien lehti-
ilmoitukset. Tiedotusjaosto uudisti keväällä seuran kotisivut ja sivuilla on pyritty 
tiedottamaan kaikista ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista. Pääpaino on 
kuitenkin ollut metsästysaluekartan suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Kartan 
toteuttaminen on vielä tällä hetkellä suunnitelmien muuttumisen, laajenemisen ja 
monipuolistumisen myötä kesken.
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SELOSTUS VARAINKÄYTÖSTÄ VUONNA 2011

TULOSLASKELMA                         1.1.2011  -  31.12.2011

0111-1211 0110-1210
Varainhankinta
 Tuotot

Jäsenmaksut 20355,00 20165,00
Vierasluvat 735,00 678,00
Ampumatoiminta 282,00 1008,00
Hirvenlihan myynti 1436,00 0,00
Arpajaistuotot 408,00 494,00
Kioskimyynti 14,67 -75,79
Koulutusluvat 35,00 0,00
Tarvikemyynti 364,50 472,50

Tuotot 23630,17 22741,71

Kulut
Ampumatoiminta -908,15 2072,26
Hirvijaosto -1790,38 -968,01
Riistanhoito -2484,77 -2027,26
Vartiointi 0,00 0,00
Poistot kiinteistöstä -705,52 -972,80
Poistot kalustosta -773,70 -797,30
Muut kulut -1719,05 -1765,00
Maavuokrat -3428,07 -2873,06
Kiinteistöjen hoito -2622,46 -1324,00
Tiedotustoiminta -3004,93 -2615,37
Hallinto -5919,07 -5514,59
Teiden kunnossapito -2148,78 -436,09
Jätehuolto -227,14 -452,73
Maansiirtokulut -8364,00 0,00

Kulut -34096,02 -21818,47
Varainhankinta -10465,85 923,24

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 77,28 80,42
Kulut -21,60 -22,50

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 55,68 57,92
Yleisavustukset 0,00

5000,00 0,00

Tilikauden tulos -5410,17 981,16

TASE 31.12.2011

HRY:n avustus



VASTAAVAA Tilivuosi

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet 2310,03 2310,03
Rakennukset 13278,83 8984,35
Koneet ja kalusto 3094,90 3189,10

Aineelliset hyödykkeet 18683,76 14483,48
Pysyvät vastaavat 18683,76 14483,48

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Myyntisaamiset 0,00 0,00
Lainasaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 0,00 0,00

Saamiset 0,00

Rahat ja pankkisaamiset
Kassatili 0,00 0,00
pankkitili 18441,72 28052,17

Rahat ja pankkisaamiset 18441,72 28052,17
Vaihtuvat vastaavat 18441,72 28052,17

Vastaavaa 37125,48 42535,65

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Oma pääoma 20779,88 20779,88
Muut sidotut rahastot 0,00 0,00

Vapaat rahastot 0,00 0,00
Edellisten tilikausien voitto 21755,77 20774,61
Tilikauden voitto/tappio -5410,17 981,16
Oma pääoma 37125,48 42535,65

Vieras pääoma
Pitkäaikainen 0,00 0,00
Lyhytaikainen

Lainat rahalaitoksilta 0,00 0,00
Saadut ennakot 0,00 0,00

0,00 0,00
Siirtovelat 0,00 0,00

Lyhytaikainen 0,00 0,00
Vieras pääoma 0,00 0,00

Vastattavaa 37125,48 42535,65

Ed.vuosi

Rahoitusarvipaperit

Muut lyhyta. velat



Liite 3.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YLEISTÄ  
Seuran toimintaa johdetaan yhdessä johtokunnan ja jaostojen kanssa. Johtokunta toimii 
edelleen luottamusmiesperiaatteella muodollisin kulukorvauksin. Johtokunnan jäsenen 
kokouspalkkio on 10 € / kokous. Kulukorvauksia maksetaan vuodessa seuraavasti: 
puheenjohtaja 400 €, sihteeri 300 €, rahaston hoitaja 300 €, hirvijaoston vetäjä 300 €, 
ampumajaoston vetäjä 250 €, johtokunnan jäsen 120 €, maanvuokrausrekisterin hoitaja 
150 €, tilintarkastaja 30 €. Muina korvauksina maksetaan: auto 0, 25 € /km, moottorikelkka 
0, 60 € /km, pienpetokilpailu 0, 20 € / piste sekä metsästysmaavuokraa 0, 10 € /ha/vuosi. 
Kirjanpito- ja jäsenrekisteriasiat hoidetaan seuralle vuonna 2003 hankituilla atk-ohjelmilla.
Toiminnan painopistealueita ovat pienriistan ja hirven metsästys, riistanhoito, 
maanvuokraustoiminta, sekä muut metsästykseen liittyvät toiminnot. 
Metsästysmahdollisuuksia pyritään luomaan kaikille seuralaisille mahdollisuuksien 
mukaan tasapuolisesti. Pienpetokilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Muutosta 
pienpetojen pyyntiin tullaan tekemään siten, että seura on hankkinut 2kpl kanuloukkuja 
joita tullaan antamaan käyttöön kuittausta vastaan. Tarkoituksena on lisäksi järjestää 
loukkujen tekoon ja pienpetojen pyyntiin liittyvä koulutustilaisuus koko haukiputaan rhy:n 
alueella ja aloittaa aktiivisempi petopyynti riistanhoitoyhdistyksen ja etenkin seuramme 
alueella. Loukkupyynti tullaan toteuttamaan siten, että tehtyjä ansoja annetaan seuran 
jäsenille kuittausta vastaan käyttöön. Tiemaksuista jatketaan neuvotteluja maanomistajien 
kanssa. Tila Mesimäki tulevaisuuden käytöstä tullaan neuvottelemaan eri 
yhteistyökumppaneiden kuten Oulun reserviläisten, Oulun seudun kennel- ja agility seuran 
ja Oulun kaupungin Liikuntatoimen sekä mahdolliset muut toimijat. Pyritään siihen, että 
porojen laiduntaminen loppuisi Kellon metsästysseuran alueella. Peltopyiden istutukselle 
tullaan hakemaan aktiivisesti toimintaympäristöä ja pyritään siihen, että tulevan vuoden 
aikana saataisiin aloitettua pyiden istutus,

JAOSTOJEN TOIMINTA
Riistanhoitojaosto  jatkaa riistan ruokintaa kuten tähänkin asti. Heiniä voi hakea 
metsästysseuran ruokintapaikoille Mikko Leppäseltä. Heiniä haettaessa on ilmoitettava 
riistanhoitojaoston vetäjälle hakijan nimi ja paalimäärä, jotta heinän menekkiä voidaan 
seurata. Teerille ostetaan kauraa joka viedään maastoon. Samoin kauriille ostetaan 
heinäpaaleja jotka niin ikään viedään maastoon. Niitä syövät myös jänikset.
Talvi- ja kesälaskennat tehdään perinteiseen tapaan. Kerppujen tekoa jatketaan. 
Kerppujen säilytyspaikka on vanhan ampumakatoksen suojassa. Jaosto järjestää 
pilkkikilpailut keväällä ja vuoden mittaan muutamia koulutustilaisuuksia teemana riistan 
elinympäristön parannustyöt (pienpetojen pyynti, ruokinta-automaatit, pöntöt, pesintäkorit, 
istutukset, vesistötyöt, riistapellot). Lisäksi jaostolle kuuluu riistalaskennan järjestäminen ja 
organisointi, sekä harjoittelijoiden ohjaus. Jaosto laatii itsenäisesti 1- ja 5-
vuotissuunnitelmat yleiskokouksessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa (talkootyö, 
kulukorvaukset, riistanhoitovelvoite jaoston jäsenille, laskennat jne..). Merkitsee kartalle 
vuosittain yhdessä hirvijaoston kanssa riistapeltojen, automaattien ja nuolukivien yms. 
paikoista.

Ampumajaosto hoitaa kaikki seuran kilpailut ja harjoitukset kaikissa ampumamuodoissa. 
Kaikki ammunnat tänä vuonna järjestetään Vareputaan ampumaradalla. Jaosto pitää 
yhteyttä Haukiputaan metsästysseuraan yhdessä puheenjohtajan kanssa ja sopii 
harjoitusammuntojen ja kilpailujen ajankohdasta ja toiminnan säännöistä radalla. 
Ammunnoista tarkempi ilmoittaminen on Haukiputaalainen metsästäjä-lehden kevään 



numerossa. Valtion merkkiammunnat hoitaa tänä vuonna haukiputaan my. Tulevat 
ilmakivääriammunnat sekä laser-ammunnat hoitaa ampumajaosto.

Hirvijaoston hoitaa hirvisäännön määrittelemät tehtävät sekä hoitaa hirvipeijaat, 
riistapellot ja avustaa maanvuokrajaostoa sopimusten teossa. Hirvitorneja on edelleenkin 
sopimattomissa paikoissa ja niiden ympäristöä pitää raivata, joten tornien siirto, korjaus ja 
poisto tehdään talven aikana, raivaus kesän aikana. Järjestää hirvenhuutokaupan. 
Järjestää hirvien laskennan. Tarkastaa ampumamerkkien voimassaolon yhdessä 
ampumajaoston kanssa merkkiammuntojen yhteydessä. Toimittaa luettelon 
hirvenmetsästykseen osallistuvista nimismiehelle.

Kiinteistöjaoston Suunnittelee, organisoi ja toteuttaa seuran kiinteistöjen ylläpidon, 
korjauksen ja käytön sääntöjen laatimisen(Mesimäki, Mutterimaja, Kylmäoja). Vastaa 
työnjohtotasolla tulevien lisärakennusten rakentamisesta annettujen suunnitelmien 
mukaan. 

Maanvuokrausjaosto yhdessä hirvijaoston ja johtokunnan jäsenten kanssa saattaa 
vuokrasopimukset ajan tasalle Tulevana vuotena jatketaan vuokrasopimusten tekoa 
erityisesti yksityisten maanomistajien ja perikuntien osakkaiden  kanssa, unohtamatta 
pienempiäkään maa-alueita. Pitää yllä digitaalista rekisteriä yhdessä tiedotusjaoston 
kanssa.

Valvontajaosto Valvontaa tehostetaan edelleen koko vuoden 2012 ajan. Jaosto 
suunnittelee, organisoi ja toteuttaa jatkuvan valvonnan suunnitelman, sekä toteuttaa 
valvontaisku –periaatteella 10 kpl valvontaiskuja elokuun ja joulukuun aikana. Lisäksi 
jaoston vetäjä on yhteydessä valvontaiskuja ennen, niiden aikana ja jälkeen 
poliisiviranomaisiin, sekä merivartiolaitokseen. Tarkoituksena on jatkaa vuonna 2011 
aloitettua yhteistoimintaketjun muodostamista jonka tarkoituksena on valvonnan 
tehostuminen ja verkottuminen seuran alueella. Riistakeskus koulutti syksyllä useita uusia 
vartioita RHY:n alueella ja valvonta toimintana on kokenut eräänlaisen murroksen. 
Valvontajaoston vetäjä on lisäksi yhteydessä muiden seurojen valvontajaoston vetäjiin, 
sekä RHY: valvontajaoston vetäjään järjestääkseen toiminnan yhteistyön merkeissä. 
Lisäksi valvontajaoston vetäjä tai hänen valitsemansa henkilö laatii säännöt kauriinpyynnin 
järkeistämiseksi pyyntialueiden, lupien jakamisen sekä kaatokiintiöiden suhteen.

Tiedotusjaosto osallistuu Haukiputaalainen metsästäjälehden tekoon ja tiedottaa 
tapahtumista paikallislehdessä sekä parantaa tiedotusta ja tiedon saantia kotisivuilta. 
Tiedotusjaosto jatkaa uuden metsästysaluekartan kehitystä niin, että se olisi ensi syksynä 
kutakuinkin valmis metsästäjien käyttöön. Uuden metsästysaluekartan ansiosta voidaan 
luopua vanhasta ns. maanvuokraustaulukosta ja nähdään alueet suoraan kartalla.

Rahastonhoitaja Seuran talouden tarkkailu ja ylläpito. Suorittaa laskujen käsittelyn ja 
hoitaa seuran kirjanpitoa. Laatii seuran vuosibudjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
Laatii yleisen tason suunnitelmat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja esittelee ne 
yleiskokoukselle. Hoitaa seuran postin, toimii neuvottelijana ja metsästysseuran 
edustajana yhteistyötahojen kanssa.

Puheenjohtaja Vastaa johtokunnan työn ohjauksesta. Tiedottaa ulospäin seuran 
toiminnasta yhdessä tiedotusjaoston kanssa. Kokoaa toimintasuunnitelman ja menneen 



vuoden toimintakertomuksen sekä laatii rahoitussuunnitelman yhdessä rahastonhoitajan 
kanssa. Toimii seuran neuvottelijana yhteistyötahojen kanssa yhdessä rahastonhoitajan 
kanssa. Määrittelee pitkän aikavälin tavoitteet ja esittelee ne johtokunnalle ja 
yleiskokoukselle. Laatii ja ohjaa seuran hankesuunnitelmaa ”CASE –Mesimäki”. Laatii 
tulevien investointien rahoitussuunnitelman yhdessä johtokunnan kanssa. Tarkkailee 
rahankäyttöä, seuran ja jaostojen toimintaa ja raportoi siitä yleiskokoukselle. Tulkitsee 
sääntöjä eri tilanteissa. 

Sihteeri Laatii ja kokoaa seuran jäsenkortiston yhdessä maanvuokrausjaoston ja 
tiedotusjaoston kanssa. Laatii kokousten pöytäkirjat ja hoitaa niiden jakelun. Kokoaa 
seuran lehden yhdessä puheenjohtajan ja tiedotusjaoston kanssa. Laatii vieraskortit, 
postittaa ne ja vastaa vieraslupakäytännön ylläpidosta.



Liite 4.

KELLON METSÄSTYSSEURA RY

TALOUSARVIO VUODELLE 2012
MUUTOS

Rahan lähteet
Siirto vuodelta 2011 18441,72
Jäsenmaksut (530 x 45) 23850,00 korotus
Liittymismaksut ( 15 x 70 ) 1050,00 korotus
Vieras- ja koulutusluvat 4000,00 sorsastus 50 kausilupaa 70€/lupa, päivälupa 10€, harjoittelijoille 5€
Arpajaistuotot 500,00
Tuotot vierasmetsästäjistä 0,00
Korkotuotot 100,00
Hirvenlihan myynti 5500,00 3 eläintä myyntiin+3 velvoite eläintä 1500€+4000€

4000,00
Tarvikemyynti 400,00

Rahan lähteet yhteensä 57841,72
 

Rahan käyttö
Tiemaksut ja auraus 1500,00
Maanvuokrat 3000,00
Hallinto ja pankkikulut 5800,00
Riistanhoito 2500,00 Korvauksia maksetaan aina tapauskohtaiseksi
Vartiointi 300,00
Tiedotus- ja yhteistoiminta 3000,00
Ampumatoiminta (netto ) 600,00
Hirvijaosto (netto ) 1000,00

2000,00
Kiinteistöjen hoito 2500,00
Ampumaradan muutostyöt 1000,00
Laserasejärjestelmä 4000,00
Jätehuolto 500,00

0,00
Rahan käyttö yhteensä 27700,00

 
Siirto vuodelle 2013 30141,72

Yhteensä 57841,72

RHY:n avustus

Hirvipeijaat (netto)

Avustukset. Sepe



Liite 5.

Nimi Kettu Supi Minkki Näätä Pisteet

Manninen Pekka 1 5 2 1 390

Ahonen Janne 3 150

Nyman Anne 3 150

Hiltula Ari 3 150

Pori Olavi 1 3 140

Paso Hannu 1 1 1 110

Savilaakso Jari 2 100

Hyrynkangas Arja 2 60

Harju Jussi 1 50

Mäkelä Ismo 1 50

Kiuttu Kari/Martti 1 50

Kaarlenkaski Pekka 1 30

     

     

     

   

 

     

     

     

     

     

     



TOIMINTASUUNNITELMA 2012

AJOITETUT TEHTÄVÄT 2012

Viimeinen muutos 11.02.2012

ajankohta / kk tehtävä vetäjä

Tammikuu
2 Johtokunnan kokous no_1 Puheenjohtaja

3 Kellon MS sääntömääräinen vuosikokous Johtokunta

Helmikuu

9 Soralahti, Lehtinen, Tikkala

Maaliskuu

vk

Haukiputaan RHY:n vuosikokous



9

11

12 Johtokunnan kokous no_2 Puheenjohtaja

12 Puheenjohtaja, HRHY, JMS, HMY

13 Pilkkikilpailut Kiviniemessä 31.03.2012 Riistanhoitojaosto

Huhtikuu
14 Hirvijaoston kokous I (esitys haettavista kaatoluvista) Hirvijaosto

16 Hirvihölkkäkilpailut+pudotusammunta Ampumajaosto

17 Ilmakivääriammunta kilpailut Ampumajaosto

Toukokuu
20 Johtokunnan kokous no_3 Puheenjohtaja

20 Hirvenhölkkä Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

20 Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

21 Hirvenhölkkäkisat Ampumajaosto

22 Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

Haukiputaalainen metsästäjä -lehden postitus
Tiedotusjaosto+

Riistanhoitojaosto(harjoittelijat)

Riistakolmiolaskenta Sydänmaa ja kotilohko 17.03.2012 
kokoontuminen 09:00 Kalimen rata

Riistanhoitojaosto / Reijo Arvola, Timo 
Korkeasalo

Pienpetopäivät 24-25.03.2012 klo 12:00 Kalimen rata

Riistapeltojen siementen pussitus ja jako Kalimen radalla 
18.05.2012 klo 18:00

Parilaskenta I / Uikulanjärvi+Hekkalanlahti+Ristisuo



Kesäkuu
23 Koulutuspäivät I Puheenjohtaja, riistanhoitojaosto

23/24 Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

25 Onkikilpailut Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

Heinäkuu
26 Poikuelaskennat sorsa Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

27 Koulutuspäivät II Puheenjohtaja, Riistanhoitojaosto

27 Kerpputalkoot Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

27 Johtokunnan kokous no_4 Puheenjohtaja

28 Kellon MS sääntömääräinen vuosikokous 12.07.2012 Johtokunta

30 Isohirvikisat Ampumajaosto

Elokuu
31 Riistakolmiolaskenta Kotilohko (1.-18.08 aikana) Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

31 Ampumajaosto

31 Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

Parilaskenta I / Uikulanjärvi+Hekkalanlahti+Ristisuo

Syksyn harjoitusammunnat alkavat Vareputaalla

Haukiputaalainen metsästäjä -lehti postitus



32 Riistakolmiolaskenta Sydänmaa Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

33 Ampumajaosto

33/34 Valvontaiskujen organisointi yhteistoiminta -periaatteella

34 Kaurisjahdin aloituskokous Valvontajaosto

Syyskuu
35 Ruokinta-automaattien teko Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

35 Hirvenjuoksukisat Riistanhoitojaosto+harjoittelijat

36 Vasakilpailu 2012 Ampumajaosto

36 Johtokunnan kokous no_5 Puheenjohtaja

37/38
Valvontaiskut kootusti

37 Hirvijaosto

Lokakuu

40 Valvontaiskut kootusti

Mestaruusammunnat 2012 Vareputaalla

Valvontajaosto RHY(KMS, JMS, HMY, Poliisi, 
Merivartiosto

Valvontajaosto RHY(KMS, JMS, HMY, Poliisi, 
Merivartiosto

Hirvijaoston kokous II (lopulliset pyyntiin annettavat luvat, 
metsästyksen info ja asiapaperit)

Valvontajaosto RHY(KMS, JMS, HMY, Poliisi, 
Merivartiosto



40 Valvontaiskut kootusti

Marraskuu

44 Valvontaiskut kootusti

48 Hirvijaosto

Joulukuu

49 Hirvenhuutokauppa Hirvijaosto

50 Johtokunnan kokous no_6 Puheenjohtaja

51 Metsästyskauden päättäminen Johtokunta

Valvontajaosto RHY(KMS, JMS, HMY, Poliisi, 
Merivartiosto

Valvontajaosto RHY(KMS, JMS, HMY, Poliisi, 
Merivartiosto

Hirvipeijaat 2012


