
Outokummun Metsästysyhdistys ry   JÄSENTIEDOTE 1 / 2018 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sörjälässä 25.02.2018 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017: 

 

Hallitus piti viisi kokousta. Omyn talvikokous pidettiin 27.2.2017 ja kesäkokous 09.07.2017. 

Sörjälän majaa vuokrattiin erilaisiin yksityistilaisuuksiin ja yhdistysten tapahtumiin. 

Nuorisotoiminta: Hirvijahdissa oli yhtenä päivänä mukana Kummun koulun 4. luokan oppilaita. 

Kenneltoiminta: Osallistuimme koirakokeisiin ja pidimme yhdet hirvenhaukkukokeet marraskuussa. 

Olimme mukana järjestämässä kaksipäiväisen koiranäyttelyn Outokumpu-hallissa yhdessä 

muutaman muun seuran kanssa. 

Riistanhoito: 

Riistakolmioitten laskentaa ja riistan ruokintaa on harjoitettu Omyn alueella. Kauraa, heiniä ja 

nuolukiviä on viety maastoon. Suurpetohavainnot on ilmoitettu petoyhdysmiehelle. Alueella on myös 

riistakameravalvontaa. 

Huhtikuussa Sörjälässä valmistettiin talkoilla pienpetojen pyyntivälineitä ja sorsan keinopesiä. 

Keinopesät sijoitettiin Sysmäjärvelle. 

Metsästys: Hirvenpyyntiluvat anoimme yhdessä Viuruniemen, Törisevän ja Itä-Kuusjärven kanssa. 

Omy sai 15,5 pyyntilupaa, joilla kaadettiin 11 aikuista ja 9 vasaa. Hirvijahdin johtajana toimi  

Tuomo Poutiainen ja varajohtajana Marko Hirvonen. Yhteisluvan hakijana toimi Jouni Reino. 

Ilveksen pyyntilupia Outokumpuun saatiin yksi ja se tuli käytettyä. 

Karhunpyyntilupia tuli kolme kappaletta Outokummun ja Liperin yhteislupa-alueelle. Yksi karhu 

kaatui Outokummussa.  

Kanalinnut rauhoitettiin Omyn alueilla. 

Vieraskortteja myytiin sorsastukseen Sysmäjärvelle ja pienriistan metsästykseen jäsenen  

kanssa. 

 

Pienpetokilpailu:1.Miettinen Jari, 2. Poutiainen Tuomo, 3. Jarkko Hirvonen 

 

Ampumatoiminta: 

Yhdistyksen ampumamestaruuskilpailut oli syksyllä. Lajeina perinteiseen tapaan hirvi, luodikko ja 

trap. RHY:n ampumakokeet Omy valvoi vuorollaan. 

 



 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018: 
 
Yhteistyö muiden outokumpulaisten seurojen kanssa jatkuu. Sääntömääräiset kokoukset  
pidetään talvella ja kesällä.  
Majalla pidetään vuoden mittaan talkoita ja etenkin koejäseniä velvoitetaan osallistumaan niihin. 
 
Riistanhoito ja vartiointi: 
Riista- ja vartiointijaosto jatkaa riistan ruokintaa. Tarvikkeita on Sörjälässä. Metsästyksen  
vartiointia suoritetaan yhdessä poliisin ja Outokummun riistanhoitoyhdistyksen kanssa. 
Suoritetaan riistakolmioitten laskentaa. Suurpetohavainnot ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen 
suurpetoyhdyshenkilöille. Yhteystiedot näkyvät Omyn ja rhyn sivuilla. 
 
Hirvenpyyntiluvat anotaan yhteislupana muitten outokumpulaisten seurojen kanssa. Mahdolliseen 
karhu-, ilves- ja susijahtiin osallistutaan 2018. 
 
Ampumatoiminta: 
Yhdistyksen ampumamestaruuskilpailut pidetään syksyllä. 
RHY:n ampumakokeita valvotaan vuorollamme. 
RHY:n talkoisiin osallistutaan. 
 
Kenneltoiminta:  
Osallistutaan hirvenhaukkukokeisiin, annetaan maastoja ja oppaita koirakokeisiin. 
Anotaan yhdet hirvenhaukkukokeet marraskuulle. 
 
Nuorisotoiminta: 
Omyn nuorisojaosto järjestää yhdessä Outokummun kaupungin nuorisotoimen kanssa nuorten 
eräleirin Sörjälässä. Kännykkävapaa leiri pidetään kesäkuun alkupäivinä. 
 
Jäsenmaksut 2018:  
Liittymismaksu 200 euroa, jäsenmaksu 60 euroa ja nuorisojäsen maksu 30 euroa.  
Nuorisojäsen maksaa liittymismaksun täytettyään 18 vuotta. 
 
Uusia koejäseniä:  
Summanen, Päivi Susanna ja Manni Matti 
 
Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin:  
Moilanen Atte ja Kuittinen Kimmo 
 
 
Seuran kotisivuilta löytyvät säännöt ja muutakin ajankohtaista tietoa, esimerkiksi seuran hallituksen 
jäsenten yhteystiedot. 
 
Kannattaa käydä tarkistamassa. 
 
Puheenjohtaja  
Jukka Aspelund 
 

 

 


