
OUTUKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N JÄSENTIEDOTE 1/2019 

 

Seuran vuosikokous pidettiin 24.2.2019 klo 16  Sörjälässä. Paikalla oli 21 jäsentä tai koejäsentä. 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2018: 

HALLINTO: 

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

Koponen, Erkki Kiiskinen, Jari Airaksinen, Juho Ristikankare, Henri Syvänne, maanvuokraajien 

edustajana Juha Mikkonen ja sihteerinä Matti Hiltunen. 

Hallitus kokoontui 7 kertaa, joista yhden kerran puhelinkokouksena. Yhdistyksen sääntömääräinen 

vuosikokous pidettiin 25.2.2018 ja kesäkokous 8.7.2018 Sörjälässä. 

Vuokrattuja maa-alueita oli noin 7800 ha. Vuokria maa-alueista maksettiin yli 2000 €. 

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. Peltivarastoon jatkettiin 

seinää ja laitettiin lukittava ovi. Riistakamera laitettiin valvomaan kulkijoita. Puuvajasta on 

kadonnut muutama kuutio polttopuita. Asiasta on tehty rikosilmoitus.  

Maanomistajien hirvipeijaiset pidettiin 10.11.2018. 

Sörjälän majaa vuokrattiin yksityistilaisuuksiin ja yhdistysten kokouksiin. 

NUORISOTOIMINTA: 

Kummun koulun neljännen luokan oppilaita oli vieraina hirvijahdissa jahdin aloituspäivänä. 

Omy järjesti yhdessä Outokummun kaupungin nuorisotoimen kanssa nuorten eräleirin Sörjälässä 

4. – 6.6.2018. Leirillä oli 15 lasta. 

 

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 Kennelseuran ja 

outokumpulaisten metsästysseurojen kanssa suunniteltiin yhteistä koiranäyttelyä vuodelle 2019. 

 

AMPUMATOIMINTA: 

On valvottu ampumakokeita ja haulikkoammuntoja Salmijärven ampumaradalla. Omyn 

ampumamestaruuskilpailut pidettiin elokuussa. Lajeina olivat luodikko-, trap- ja hirviammunta. 

 



RIISTANHOITO JA VARTIOINTI: 

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

Riistakolmioitten laskentaan osallistuttiin ja suurpetohavainnot ilmoitettiin petoyhdysmiehille. 

Omyn alueella on kolme vesilintujen laskentapistettä. Sorsanmetsästyksen aloitusta valvottiin 

seuran alueella. 

Sysmäjärven kunnostushanke alkoi vuonna 2018 ja siihen saatiin avustusta Suomen 

metsästäjäliitolta. 

 

METSÄSTYS: 

Hirvenmetsästyksessä olimme yhteisluvassa Viuruniemen, Itä-Kuusjärven, Rikkarannan ja 

Törisevän kanssa. Marko Hirvonen oli metsästyksenjohtajana. 

Karhujahdissa Outokummun metsästysseurat olivat yhteisluvassa Liperin kanssa. Käytössä oli neljä 

kaatolupaa, joista kaksi käytettiin Outokummussa kahtena ensimmäisenä jahtipäivänä. 

Ilveksen pyyntilupia ei Outokumpuun saatu. 

Metsäkanalinnut olivat rauhoitettuja Omyn alueella. 

Pienpetokilpailun kolme parasta olivat: 1. Marko Hirvonen, 2. Jukka Aspelund ja 3. Timo Hodju. 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019: 

Yhteistyötä outokumpulaisten seurojen, Outokummun riistanhoitoyhdistyksen ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa jatketaan edellisvuosien tapaan. 

Pidämme kaksi yhdistyksen kokousta, talvella ja kesällä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. 

Saunan vedensaantia parannetaan, majan vuokrausta tehostetaan. Kaikilta ulkopuolisilta peritään 

vuokraa tilojen käytöstä, myös Alavin kyläyhdistykseltä. Nylkyvajaan asennetaan sisälle muuripata 

ja pesupaikka. 

Hirvenpyyntiluvat haetaan yhdessä muiden outokumpulaisten seurojen kanssa. 

Riistakolmiot ja vesilintupisteet lasketaan. Riistaa ruokitaan. 

Suurpetojen metsästykseen osallistutaan yhteistoiminnassa muiden outokumpulaisten seurojen 

kanssa. 

Omyn ampumamestaruuskisat pidetään elokuussa.  

Ampumakokeen valvontavuoro hoidetaan ja osallistutaan rhyn mahdollisesti järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin. 

Olemme mukana Outokumpuhallissa huhtikuussa järjestettävässä koiranäyttelyssä. Kenneljaosto 

anoo kennelpiiriltä hirvenhaukkukoetta marraskuulle. 

Metsästyksen vartiointia tehostetaan. 

 

 



JÄSENMAKSUT: 

Jäsenmaksu 65 € vuodessa. Nuorisojäsenmaksu alle 18v. 32,50 €. Liittymismaksu 200 €. 

Sakkomaksu toimintakortin palauttamatta jättämisestä on 15 €. 

 

UUDET JÄSENET: 

Uusiksi koejäseniksi valittiin: Markku Pakarinen, Birgit Pelkonen, Mari Kolehmainen ja Topias 

Poutiainen. 

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Anne Kuutamo-Ristiharju, Jasu Saastamoinen ja Jusa Leskinen. 

 

 


