
OUTUKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N JÄSENTIEDOTE 1/2020 

Seuran vuosikokous pidettiin 23.2.2020 klo 16  Sörjälässä.  

TOIMINTAKERTOMUS 2019: 

HALLINTO: 

Puheenjohtajana toimi Jukka Aspelund ja muina hallituksen jäseninä Tuomo Poutiainen, Harri 

Koponen, Erkki Kiiskinen (varapj.), Jari Airaksinen, Juho Ristikankare, Henri Syvänne, maanvuokraajien 

edustajana Toni Jämsä ja sihteerinä Matti Hiltunen. 

Hallitus kokoontui 7 kertaa. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 24.2.2019 ja 

kesäkokous 28.7.2019 Sörjälässä. 

Omyn edustajana rhyn hallituksessa toimi Juho Ristikankare, varalla Tuomo Poutiainen. 

Metsästysseurojen yhteistyöelimessä olivat Jukka Aspelund ja Tuomo Poutiainen. 

MAJA: 

Sörjälän rakennuksia ja piha-aluetta on kunnostettu ja siivottu talkoilla. Ulkovalopylväs sai led-valon. 

Saunan kaivoa syvennettiin, laitettiin leveämmät renkaat ja uusi pumppu. Polttopuutalkoita oli 

useammat. Nylkyvajan pesupaikan parannustyöt aloitettiin.  

Maanomistajien hirvipeijaiset pidettiin 9.11.2019. 

Sörjälän majaa vuokrattiin yksityistilaisuuksiin 5 kertaa ja kyläyhdistykselle 6 kertaa. Sörjälän pellot on 

vuokrattu Toni Jämsälle piha-alueen auraustöitä vastaan. 

KENNELTOIMINTA: 

Kenneljaosto piti hirvenhaukkukokeet Sörjälässä marraskuussa. Omyn jäseniä toimi koiranohjaajina, 

tuomareina, koetoimitsijoina ja emäntinä. Koe oli samalla Outokummun kaupungin mestaruuskoe. 

Seuran alueet olivat syksyn aikana koemaastoina monissa koirakokeissa, joissa seuramme jäsenet 

toimivat tuomareina ja oppaina. Yhteistyössä viiden outokumpulaisen metsästysseuran kanssa 

pidettiin koiranäyttely Outokumpu-hallissa. Tilaisuus onnistui järjestelyiltään hyvin. Kennelpiirin 

vuosikokouksessa Omyn edustajana toimi Harri Koponen. 

AMPUMATOIMINTA: 

On valvottu ampumakokeita ja haulikkoammuntoja Salmijärven ampumaradalla. Ammunnat otettiin 

ensimmäistä kertaa vastaan sähköisesti. Omyn omia ampumamestaruuskilpailuja ei pidetty. 

RIISTANHOITO JA VARTIOINTI: 

Omyn jäsenet ovat ruokkineet riistaa seuran toiminta-alueella. Kauraa ja nuolukiviä on viety 

maastoon sekä riistapeltoja on perustettu. Riistakolmioitten laskentaan osallistuttiin ja 

suurpetohavainnot ilmoitettiin petoyhdysmiehille. Omyn alueella on kolme vesilintujen 

laskentapistettä. Sorsanmetsästyksen aloitusta valvottiin seuran alueella. Sysmäjärven 

kunnostushanke oli työn alla. Talkoissa oli mukana Riverian riistanhoitajakurssin opiskelijat. 

METSÄSTYS: 

Hirvenmetsästyksessä olimme yhteisluvassa Viuruniemen, Itä-Kuusjärven, Rikkarannan ja Törisevän 

kanssa. Marko Hirvonen oli metsästyksenjohtajana ja varalla Kimmo Sahlman. 



Karhujahdissa Outokummun metsästysseurat olivat yhteisluvassa Liperin kanssa. Käytössä oli neljä 

kaatolupaa, joista kaksi käytettiin Outokummussa ja kaksi Liperissä. 

Ilveksen pyyntilupia oli käytössä yksi ja se käytettiin. 

Metsäkanalintukannat olivat parempia kuin vuosiin ja Omyn alueellakin metsästettiin 

metsäkanalintuja. 

Pienpetokilpailun kolme parasta olivat: 1. Jarkko Hirvonen, 2. Jouko Aspelund ja 3. Juhani Leskinen. 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020: 

Yhteistyötä outokumpulaisten seurojen, Outokummun riistanhoitoyhdistyksen ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa jatketaan edellisvuosien tapaan. 

Pidämme kaksi yhdistyksen kokousta, talvella ja kesällä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Majan 
vuokrausta tehostetaan. Nylkyvajan pesupaikan kehittelyä jatketaan. Saunan kaivon ympäristöä 
siistitään ja rakennuksille tehdään huoltomaalauksia. Sörjälässä pidetään kevätsiivoustalkoot ja 
polttopuutalkoita. 

Kenneljaosto anoo kennelpiiriltä hirvenhaukkukoetta marraskuulle ja hirvenhaukun piirinmestaruus-
koetta lokakuulle Törisevän Erän kanssa yhdessä. Kokeiden keskuspaikkana on Omyn Sörjälä. 

Hirvenpyyntiluvat haetaan yhdessä muiden outokumpulaisten seurojen kanssa. 

Riistakolmiot ja vesilintupisteet lasketaan. Riistaa ruokitaan ja nuolukiviä viedään maastoon. 

Suurpetojen metsästykseen osallistutaan yhteistoiminnassa muiden outokumpulaisten seurojen 

kanssa. 

Omyn ampumamestaruuskisat pidetään elokuussa.  

Ampumakokeen valvontavuoro hoidetaan ja osallistutaan rhyn mahdollisesti järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin. 

Metsästyksen vartiointia tehostetaan koko toiminta-alueella. 

Maanvuokraajiin pidetään yllä hyvät suhteet ja maanvuokraajille pidetään marraskuussa 

hirvipeijaiset Sörjälässä. Maanomistaja vaihdoksista pyritään saamaan tieto maanvuokrausjaostolle 

mahdollisimman nopeasti. Näin saadaan päivitettyä sopimukset ajan tasalle. 

JÄSENMAKSUT: 

Jäsenmaksu 70 € vuodessa. Nuorisojäsenmaksu alle 18v. 35,00 €. Liittymismaksu 200 €. Sakkomaksu 

toimintakortin palauttamatta jättämisestä on 15 €. Kokous päätti tarjota jäsenille mahdollisuutta 

maksaa seuralle vapaaehtoinen talkoomaksu, jos jäsenellä ei ole mahdollisuutta osallistua talkoisiin. 

UUDET JÄSENET: 

Uusiksi koejäseniksi valittiin: Olli Lyhykäinen ja Tiina Kyllönen. 

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Matti Manni ja Päivi Summanen. 

 


