
     OULANGAN ERÄ- JA KALAMIEHET ry TIEDOTTAA 2018 
 

Oulangan Erä- ja Kalamiehet ry:n vuosikokous pidettiin Seutulassa 17.02.2018, josta tärkeimmät sekä 

muuta ajankohtaista tiedottamista jäsenille. 
 

1.  SEURAN JOHTO 
 

Puheenjohtaja             Sakari Huhtala          

Sihteeri               Raimo Ahola    sähköposti:  oulanganerajakalamiehet@gmail.com 

Rahastonhoitaja          Ville Hautajärvi ville.hautajarvi@gmail.com 

Varapuheenjohtaja      Simo Kuusela  varajäsen             Tapani Hautajärvi 

 

Keijo Alatalo  Esko Päiväniemi 

Ari Parkkinen  Tenho Päiväniemi  

Terho Hautajärvi         Tommi Hautajärvi 

Veikko Karjalainen             Jari Hautajärvi 

Esa Uutela                 Pertti Lampela 

Timo Sirviö          Pasi Hautajärvi 

Seppo Huhtala            Tatu Hänninen 

Toivo Viitala   Jukka Viitala 

  

2.  JAOSTOT 
Hirvenmetsästyksen johtaja: Keijo Alatalo 

Kilpailutoimikunta: johtokunta, Timo Sirviö, Jari Hautajärvi, Keijo Alatalo. 

Riistanhoitotoimikunta: puheenjohtaja ja johtokunta 

Kenneltoimikunta: Rauno Ahola ja kenneltoiminnassa olevat 
 

3.  RIISTANHOITO 
Petohavainnot: ilmoitus Sallan rhy:n petoyhdyshenkilölle. 

Uusi riistanhoitokilpailu alkanut 1.1.2018, osallistu kilpailuun!  

Hirvimetsälle pääsyn edellytys: suorita vähintään 100 riistanhoito pistettä. 

Pienriistan metsästäjää suositellaan tekemään riistanhoitotyötä 50 pisteen edestä. 

Riistanhoitopisteitä saa myös seuran ammunnoista sekä ammunnan valvojana olemisesta. 

 

Aurausviittojen teko: Kysy maanomistajan lupa viittojen tekoon! Valmiit porukanjohtajan tarkistamat 

viitat viedään ampumaradalle. Katso ohje viitoista! 

 

AUTOILU TOISTEN MAILLA JA PELLOILLA ON LAILLA KIELLETTY (maastoliikennelaki) 
 

4.  AMPUMARATA 
Ammunnat suoritetaan vain ampumaradalla, myös aseen kohdistukset ja haulikkoammunnat. 

Hirvenpyyntiin osallistuva käy harjoittelemassa vähintään kerran ennen pyynnin alkamista. 

 

AMPUMAKOKEET Hautajärven radalla kolmena viikonloppuna ja yhtenä arki-iltana. Katso ajat 

Sallan rhy:n nettisivulta: http://sallanrhy732.nettisivu.org.  
 

HUOM! Kokeen suorittajan on esitettävä käytettävän aseen voimassa oleva hallussapito- tai 

rinnakkaislupa, metsästyskortti ja varmennus sen maksamisesta, sekä tarvittaessa todistettava 

henkilöllisyytensä. 

Harjoitusammuntoja entiseen tapaan sillä viikolla kun on viralliset ammunnat. Myös CUP ammunta 

on tulossa. Käykääpä harjoittelemassa! 
 

5.  KARTAT ym 
Seuran karttoja 15,- (sisältää Isokuusikon alueen). Seuran hihamerkkejä ja lihasahanteriä myy Markku 

Kangas, Karhujärventie 1. 

Seuran hirvialueet löytyy Oma Riistasta. 

http://sallanrhy732.nettisivu.org/


   

 

6.  YHDISTYKSEEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 

 *  Ulkokuntalainen: liittymismaksu 300 €, jäsenmaksu 25 € vuosi   

 *  Paikkakuntalainen: liittymismaksu 30 €, jäsenmaksu 25 € vuosi 

 

7.  METSÄSTYKSEN VALVONTA 
Seuran jäsenenä olet velvollinen tekemään ilmoituksen puheenjohtajalle kaikesta metsästykseen ja 

kalastukseen liittyvästä laittomasta toiminnasta seuran alueella. Metsästysrikkomuksesta tai salamet-

sästyksen epäilystä on ilmoitettava heti metsästyksen vartijoille tai puheenjohtajalle. Jäsenten oikeus  

ja velvollisuus on valvoa metsästystä ja kalastusta seuran alueella. 

HUOM! Seura maksaa 336 € ilmiantopalkkion hirven salakaadosta. Rikos pitää olla tuomittu. 

 
8.   MUUT ASIAT  
* Vesilinnun metsästysalue koko Hautajärven Osakaskunnan vedet 

     *  HALIJÄRVI RAUHOITETTU, HAUTAJÄRVI ja LEUSJÄRVI luodikon käyttö kielletty. 

     *  KOUTAJOKI rauhoitusalue valtatie – riippusilta  

*  Lunasta kalastonhoitomaksu ja luvat ennen kuin kalastat 

*  Muista suorittaa seuran jäsenmaksu ajallaan 31.5. mennessä 

*  Saalitilastot palautettava 15.1.2019, ks. liite 1 

*  Seura maksaa kulukorvauksen kaikista Sallan rhy:n alueelta pyydetyistä pienpedoista:  

    kettu, supi ja näätä 20€ / kpl, minkki 10€ / kpl 

    *   Ketun, minkin ja näätän nahka näytettävä puheenjohtajalle / sihteerille, joka poistaa oikean  

         etukäpälän. (Vuosikokouksen päätös 1998, päätöstä ei ole kumottu) 

    *   Lomakkeita / pienpetoilmoituksen palautus sihteerille 20.12.2018 mennessä 

*  Aseet kohdistetaan vain ampumaradalla TURVALLISUUSSYISTÄ 

*  Vanhemmat metsästäjät neuvokaa ja opastakaa nuoria metsästäjiä 

*  Suorita vanhentunut ammuntakoe.  

*  Ilmoita sihteerille vuoden loppuun mennessä osallistutko seuraavana vuonna hirven- 

    metsästykseen. Ilmoitukseen nimi- ja osoitetiedot, sähköposti, henkilötunnus,  

    metsästäjänumero ja ammuntakokeen suoritus pvm. (Kesäkokouksen 2017 päätös) 

*  Hirviporukat huolehtikaa nuolukivet maastoon keväällä 

*  Kotaa voi myös varata yksityiskäyttöön (puh.joht / sihteeri). Infotaululla ilmoitus varauksesta. 

*  Patruunan latauslaitteet Kylätalo Seutulassa. 0,50€/h. Lisätietoja Markku Kangas p. 0409644056 

 

LIHASAHAN KÄYTÖSTÄ 

Seuran jäsenet esim. poron paloittelu 5 € / ruho 

Ei seuran jäsenet 20 € / ruho, vasa 10 €, poro 10€ 

Maksu heti käytön jälkeen rahastonhoitajalle 
HUOM! PUHDISTUS HETI KÄYTÖN JÄLKEEN, EI VEDELLÄ! 
*  Lihasahan teriä myy Markku Kangas 

 

KILPAILUTOIMINTAA JÄSENILLE  

*  Seura pyrkii järjestämään hirvenhiihdot ja hirvijuoksut 

*  Riistanhoitokilpailu 1.1. – 31.12.2018 

*  Pilkkikilpailut yhdessä OSP:n ja HKY:n kanssa  

 

RIISTANHOITOKILPAILU 2017 

Tulokset.    1.  Tatu Hänninen           2005 pist.          1. palkinto 

                   2.  Janne Hänninen        1455 pist.         2. palkinto 

                   3.  Olavi Ahola         885 pist.          3. palkinto 

 

Jäseniä seurassa 348. Seuran vuokramaita 18 183 ha. 

 

TURVALLISTA METSÄSTYSTÄ JA KALASTUSTA! 

 

Jos et vielä ole 

luonut tunnuksia 

Oma Riistaan,  

tee se nyt!  

 

 


