
   Hailuodon metsästysseura ry 

 
 

Toimintakertomus 2022 
 

31.12.2022 Metsästysseuraan kuului 779 jäsentä. Johtokunta hyväksyi seuraan 22 uutta jäsentä. 

 

 

Hallinto 

 

Johtokunnassa toimivat seuraavat henkilöt 

 
Hannu Viitaluoma puheenjohtaja 8/8 

Juha sauvola varapuheenjohtaja 7/8 

Arto Sipilä 8/8 

Niko Nurro 6/8 

Jouni Laurila 8/8 

Jyri Honkanen 4/8 

 

 

Varajäseninä toimivat seuraavat henkilöt 
 

Heikki Suutari 8/8 

Petteri Tuuttila 27.3.2022 asti 0/2 

Antti Isola 27.3.2022 lähtien 3/6 

 

Niko Nurro on toiminut seuran niittovastaavana ja Jouni Laurila kiinteistövastaavana. 

Sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Marjo Lukkarila. 

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy tilintarkastusyhteisö ja vastuullisena tilintarkastajana KHT 

Tapio Raappana. Varalla toiminnantarkastajaksi on ollut Pirkko Rantasuo ja Oiva Tanskanen. 

 

Johtokunta on kokoontunut 8 kertaa, pöytäkirjaan on merkitty 85 pykälää. 

 

Seura on pitänyt kaksi yleistä kokousta. Kevätkokous pidettiin 27.3.2022 jolloin läsnä oli 40 

jäsentä.  Syyskokous pidettiin 25.9.2022 ja läsnä oli 38 seuran jäsentä. 

 

 

Talous 

 
Vuoden 2022 tilikausi osoittaa alijäämää 7367,66 euroa. Tilikauden toiminnan tuotot tippuivat yli 

11.000 euroa vuoteen 2021 verrattuna. Vesilintulupia myytiin lähes 9000 euroa vähemmän kuin 

vuonna 2021. Sen sijaan jäsenmaksuja kertyi samassa tahdissa kuin vuonna 2021. Sähkölaskuihin 

meni 3000 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Tärkeää toimintaa on edelleen kuitenkin pidetty yllä. 

Niin kiinteistönhuoltoon liittyviä toimenpiteitä kuin riistanhoidollistakin työtä on edelleen jatkettu. 

Majalle uusittiin kattolamput vuonna 2022.  

 

 

 

 



Riistanhoito 

 
Kuluvana vuonna ruovikoita on niitetty noin 100 hehtaaria. Niitot ovat kohdistuneet entisten 

vuosien tapaan, Niemenrannan, Pohjoisperän, Isohärkäsäikän, Hietaniemen, Vesan ja Huikun 

alueelle. Kirkkosalmen perukkaa ja perukan kylänpuoleista laitaa niitettiin saariston 

ympäristönhoitoavustuksen mukaisesti. 

Yhdessä Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen kanssa on jatkettu pienpetojen ja vahinkolintujen 

vähentämistä. Vuonna 2022 saaliiksi saatiin 16 kettua, 20 näätää, 2 supia, 4 minkkiä, 16 varista, 12 

naakkaa ja 4 harakkaa. Helmi hanke aloitettiin vuonna 2022. 

Jänisten talviruokintaa jatkettiin jäsenistön toimesta ahkerasti. 

 

Metsästyksen valvonta 
 

Metsästyksen valvontaa suoritti pitkin kautta jäsenistön lisäksi seuran omat metsästyksenvalvojat 

sekä viranomaistahot. 

 

Vesilinnustus ja muun riistan metsästys 

 
Vesilintukannat ovat selkeästi taantuneet, josta johtuen metsästysseura asetti vesilinnustukseen 

kiintiöt. Rauhoitetut alueet merkittiin maastoon entiseen tapaan ja lisäksi metsästysseuran omilla 

www sivuilla on ollut maastokartta, jossa rauhoitusalueet ovat merkitty tilakohtaisesti. Vesilinnustus 

alueet merkittiin omariista sovellukseen. 

Jänisten vieraslupamyyntiä jatkettiin vuonna 2022. Jäniskanta on kiitettävällä tasolla seuran 

asettaman suosituksen vuoksi. Suosituksessa toivottiin jäniskiintiöksi yhtä metsäjänistä/ 

metsästyspäivä. 

Fasaanin metsästystä jatkettiin asettamalla kausikiintiö fasaanille. 

 

Hirven metsästys 

 
Hirvijaosto on kokoontunut kerran keväällä ja useampia kertoja metsästyskauden aikana. 

Lentolaskenta suoritettiin keväällä ja talvehtivan kannan määräksi todettiin 63 yksilöä. Kaatolupia 

anottiin 120 kpl ja Oulun riistakeskus myönsi 80 pyyntilupaa. Kaatoluvat jaettiin seurueiden kesken 

niin että luvista jäi yksi aikuinen hirvi hirvipeijaisia varten.  Luvalla kaadettiin 30 aikuista ja 26 

vasaa.  Hirvipeijaiset pidettiin onnistuneesti ja kävijöitä oli noin 600. 

Hirvivoutina vuonna 2022 toimi Timo Kujala ja hirvijaoston jäseninä seurueiden ykkösjohtajat. 

Lahtivaja isäntä toimi seurue 4. Lahtivajan lämmitystä parannettiin asentamalla ilmalämpöpumput 

nylkytiloihin, niihin varatulla investointi varauksella. 

 

Koiratoiminta 

 
Hailuodon metsästysseura ry vuokraamat maat ovat olleet edelleen suuressa suosiossa vieras- 

haukuttajien sekä vierasajattien toimesta. Koirajaosto järjesti kuluvana kautena kolme 

hirvenhaukkukoetta sekä yhden ajokokeen. Koirajaoston toimintakertomus liitteenä. 

Mejä kokeita suoritettiin useita muiden yhdistysten toimesta Hailuodossa.   

 

Ampumatoiminta 

 
Ampumajaosto on tarjonnut harjoittelumahdollisuuksia uusille ampujille sekä järjestänyt liikkuvan 

maalin ammuntaa. 

 



 

Nuorisotoiminta 

 
Nuorisojaosto toimii metsästysseuran muiden jaostojen kanssa yhteistyössä sekä toimii 

riistanhoitoyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Hailuodon metsästysseura ry ja Hailuodon 

koulu, sekä Hailuodon riistanhoitoyhdistys yhdessä järjestivät kerhotoimintaa elokuusta 2021 

lähtien, osallistujia erätaitokerhoon on ollut runsaasti. Hailuodon metsästysseura ry yhdessä Luovon 

Marttojen ja Hailuodon 4H-yhdistyksen sekä Hailuodon alakoulun kanssa järjesti ongintapäivän. 

 

Muu toiminta 

 
Hailuodon metsästysseura ry johtokunta on tehnyt useita metsästysvuokrasopimuksia vuoden 2022 

aikana. 

Talkootoimintaa metsästysseura järjesti ampumaradalla sekä lahtivajalla. Lahtivajalla talkoiltiin 

ulko-ovien levyjen kiinnityksen merkeissä sekä varaston ovien maalauksessa. Ampumaradalla 

talkoot kohdistuivat pääosin ympäristöluvan vaatimiin tehtäviin, kuten esimerkiksi ampumakoppien 

melusuojaukseen. Lahtivajalle asennettiin ilmalämpöpumput molempiin nylkytiloihin. 

Metsästysseura on vuokrannut kiinteistöjään yksityishenkilöille sekä yhdistyksille. Majanvuokraus 

on suoritettu nettisivujen kautta ja avainten luovutus on tapahtunut puheenjohtajan toimesta. 

Puheenjohtaja ja kiinteistövastaava ovat suorittaneet kiinteistöjen kunnosta huolehtimisesta. 

Metsästysseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Marjaniemessä kansanedustajan 

kanssa käytävään keskusteluun valtionmaiden suojelusta sekä sen mahdollisesti tuomista haitoista 

metsästysseuralle. 

Seuran jäsenten ja vierasmetsästäjien saalisilmoituksia on edelleen otettu vastaan ja seuran jäsen 

Matti Piekkola on pitänyt niistä tilastointia. 

Omariistavastavana on toiminut Janne Kuusisto ja varalla Hannu Viitaluoma. 

 

 

 

 


