PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY

TIEDOTUSLEHTI 2014

HUOM! Lehden takakannessa jäsen- ja pistemaksutilisiirto!

Puheenjohtajan palsta
Hyvät Pyhäselän Metsästäjät ry:n jäsenet, metsästyksen ystävät ja harrastajat
Metsästysvuosi 2013 on takana ja kevät 2014 jo
pitkällä. Mennyt talvi oli tunnetusti poikkeuksellinen ja jää historiaan erilaisena moniin menneisiin vuosiin verrattuna.
Vuosi 2013 oli edelleen seurassamme erittäin aktiivista rakentamista. Kontiolahden ampumaradan
lopettaminen antoi meille edullisen mahdollisuuden hankkia laitteita omalle radallemme ja samalle
se mahdollisti toisen skeet radan rakentamisen.
Keväällä kävimme purkamassa laitteet ja ne siirrettiin meidän radalle odottamaan uuden radan
rakentamista, joka aloitettiin syksyllä.
Yhdessä naapuriseurojen kanssa suoritettiin hirviradan laitteistojen ja rakennusten uusiminen, ja
työtä jatketaan vielä kuluvana keväänä. Tässä oli
ja on edelleen mukana riistanhoitoyhdistys, koska
riistanhoitoyhdistys myös omistaa ja huoltaa nämä
laitteet. Hirvirata valmistui heinäkuun lopulla.
Tämän osan kustannukset hoitaa riistanhoitoyhdistys. Syksyllä maan jäädyttyä aloitimme skeet
radan pohjustuksen ja saimmekin työn tehtyä
sujuvasti siten, että nyt huhtikuussa pääsimme
jo tekemään pinnan tasoituksen ja toukokuussa
olisi tarkoitus saada ampumakopit ja muut laitteet
asennettua.
Toisena merkittävänä investointina oli majalla olevan nylkykatoksen kunnostus ja kylmiön rakentaminen. Tämä projekti kesti koko kesän, mutta
syksyllä kylmiö- ja vajaremontti olivat valmiit.
Hirvijahti päästiin aloittamaan syyskuussa, kun
lihan käsittely voitiin tehdä optimaalisissa olosuhteissa. Samalla saatiin parannettua myös hygieniaolosuhteita lihojen käsittelyssä. Molemmat hankkeet ovat olleet suuri taloudellinen ponnistus,
mutta seuramme talous on siinä määrin hyvässä
kunnossa, että pystyimme viemään molemmat
hankkeet samanaikaisesti taloutemme siitä horjumatta.
Tulevana keväänä jatkamme vielä töitä ampumaradalla omilla toimillamme sekä riistanhoitoyhdistyksen avustamana hirviradan suojaseinämien
korjausta ja vahvistamista. Kivääriradalla tullaan
tekemään myös pientä remonttia lähinnä ampumataulujen kohdalla.Haulikkopuolelle toivomme
lisäkäyttöä, koska se tuo seurallemme myös talou2

dellista hyötyä. Samalle on kuitenkin todettava,
että tämä vaatii aktiivista talkootoimintaa ammuttamisen suhteen, koska uusitulla radalla tarvitaan
useampi ammuttaja samanaikaisesti. Olemme
panostaneet koulutuksen osalta mm. osallistumalla metsästäjäliiton järjestämään hygieniakoulutukseen sekä liiton järjestämään nettirekisterikoulutukseen. Nettirekisteri osiosta on
tarkemmin kerrottu tässä lehdessämme ja kehottaisinkin kaikkia jäseniämme tutustumaan
järjestelmään tarkemmin, sillä siitä on seurallemme suuri hyöty jatkossa mm. uutena tiedotuskanavana. Nettisivujemme kautta pyrimme
edelleen kehittämään tiedotustoimintaamme
mahdollisimman reaaliaikaisesti, mutta kyseinen
kanava ei tavoita vielä koko jäsenistöämme ja siitä
syystä tämä lehti on myös osalle ainoa tiedotuslähde yleisten kokousten lisäksi.
Seuramme muusta toiminnasta on todettava,
että eri jaostojen toiminta on edelleen ollut aktiivista. Toimintamme on myös ulospäin näkyvää ja näin ollen tukee positiivista näkemystä
harrastuksestamme ottaen huomioon maanomistajien ja muiden yhteistyötahojen intressit.
Toivotan jäsenistöllemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää kuluvaa vuotta ja antoisaa
tulevaa metsästyskautta.
Timo Pöllänen
puheenjohtaja

Hirvenmetsästyksenjohtajan terveiset

Hirvittäviä juttuja
Suomalainen valtion pyyntilupamaksuina keräämä
hirvivahinkojen korvausjärjestelmä on EU komission mielestä poikkeuksellinen. Valtio ei voi
maksaa tukia enää vuoden 2015 jälkeen? Muualla
euroopassa käytäntö on, että metsästysoikeuden
vuokraaja maksaa vahingot joko vuokrana tai
vahingonkorvauksena maanomistajille. Vuoden
2014 aikana saamme vastauksen tähän ?
Vuodelle 2014 Pohjois-Karjalan alueellinen riistaneuvosto sidosryhmiä kuultuaan asetti tavoitteeksi 2,2–2,8 hirveä/1000 ha maakunnan alueella.
RKTL:n tuoreen tutkimusarvion mukaan maakunnan hirvimäärä on noin 5200 yksilöä eli noin
2,9 hirveä/1000 ha, joten hirvikanta voidaan pitää
nykyisellä metsästyslupamäärällä tavoitteen mukaisena. Hirvenkannan hoitosuunnitelmaluonnoksessa asetetaan tavoitteeksi myös, että yhtä urosta
kohti on 1,5 naarasta. Tähän tavoitteeseen pyritään
ohjeistuksen avulla kolmen vuoden aikana.
Syksyn 2013 hirvijahti saatiin päätökseen kohtuullisen vaivattomasti. Seurueemme kaatoi kuusi
aikuista hirveä, (3 urosta ja 3 naarasta). Neljä
vasaa (2 urosta ja 2 naarasta) Hirvipeijaiset pidettiin Hammaslahden koulukeskuksella marraskuun
toinen viikonloppu isänpäivänä ja paikalla oli runsas määrä seuran jäseniä, maanomistajia ja yhteistyökumppaneita. Nyt jo perinteeksi muodostuneet
hirvijahdin lopettajaiset pidettiin marraskuussa
majalla koko hirviporukalle. Ilahduttavan moni
hirviporukan jäsen oli lopettajaisissa mukana niin
saunomassa kuin maistelemassa pientä purtavaa.
Ilta sujui rattoisasti menneen jahdin tapahtumia
muistellen ja jahdin onnistumisia ja tietty myös
parannettavia asioita analysoiden. Tällaiset tilaisuudet ovat mukava päätös syksyn ehkä puhutuimmalle tapahtumalle ja se antaa mahdollisuuden myös keskustella tulevasta ja siitä miten asioita tehtäisiin tulevina syksyinä paremmin.
Hirvilupien käsittely syksylle 2014 on riistanhoitoyhdistyksissä vasta alussa. Tulevana syksynä
lupamäärät lienevät seuramme osalta 10-15 luvan
välissä mutta kevään neuvottelut näyttävät lopullisen määrän.Riistanhoitoyhdistyksemme käsittelee
luvat entiseen tapaan ja antaa lausunnot riistakeskukselle joka päättää myönnettävistä luvista.
Alkuvuoteen ajoittuva hirviverotuksen suunnit-

teluprosessi edellyttää luotettavaa ja ajantasaista
tietoa hirvikannoista. Kannanseuranta perustuu
pitkälti aineistoon, joka koostuu metsästäjien hirvijahdin yhteydessä tekemistä havainnoista. Hirviseurueet saavat riistanhoitoyhdistyksen kautta
hirvihavaintokortin, johon kirjataan päivittäiset
havainnot ja kaadot sekä muita kannanarvioinnissa tärkeitä tietoja. Näin toteutettuna kannanseuranta on osoittautunut luotettavaksi ja edulliseksi verrattuna muihin menetelmiin. Järjestelmän suurimpia ongelmia on ollut aineiston käsin
tehtävän tallennuksen hitaus. Prosessia voidaan
kuitenkin nopeuttaa merkittävästi, jos huomattava
osa metsästäjistä täyttää kortin Internetissä ja tieto
tallentuu suoraan RKTL:n tietokantaan.
Perinteinen pahvinen havaintokorttikin säilyy
edelleen käytössä, ja metsästäjät voivat valita joko
sähköisen hirvihavaintokortin tai perinteisen
pahvikortin. Jos täyttää sähköisen havaintokortin,
niin sekaanusten välttämiseksi ei pidä palauttaa
pahvikorttia. Sitä pitää ja kannattaa käyttää kentällä muistiinpanoja varten. Kokemuksia, vauhtia
ja elämyksiä tarjoaa tulevankin syksyn jahti niin
vanhoille jäsenille kuin ensikertalaisillekkin. Tulevan syksyn jahdin käytännön järjestelyiden osalta
etenemme totutun kaavan mukaisesti. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla seuran tilille 35
eur kesäkuun viimeiseen päivään mennessä.
Muistakaa maksaa ajoissa ja muistuttakaa
myös kaveria, että asiat ovat kunnossa. Hirvijahdin aloituksen, porukkaan hyväksymisen,
porukkajaon jne. osalta päätökset tehdään hirviporukan kokouksessa viimeistään elokuun aikana.
Harjoittelu ampumaradalla ei tosiaankaan tee
meille kenellekkään pahaa. Tämä on asia, joka
tulee esille viimeistään tulevan syksyn hirvipalavereissa ja jo keväällä on mahdollisuus aloittaa
harjoittelu vaikka hirvikävelynä. Näin itse kunkin
ampumataitio pidettäisiin mahdollisimman hyvin
yllä. Kaikki entiset ja myös uudet hirvijahdista kiinnostuneet jäsenet tervetuloa mukaan. Elämyksiä ja
kokemuksia taas tarjolla tulevan syksyn jahdissa.
Erästellen,
Jouni Tapio Tuovinen
hirvenmetsästyksen johtaja
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Ampumajaoston
Toimintakertomus 2013

Ampumajaoston
Toimintasuunnitelma 2014

Kilpailukalenteri päivitettiin huhtikuun kokouksessa ja oli jakelussa jäsentiedotteen yhteydessä.

Ampumaradalla järjestetään perinteisesti haulikko
ja luodikko -ampumaharjoituksia. Hirviammunta
harjoitukset, kuin myös hirvi-ja karhu koeammunnat kuuluvat kesän ohjelmaan.

Ampumaradalla järjestettiin perinteisesti haulikko
ja luodikko ampumaharjoituksia.
Hirviammunta harjoitukset, kuin myös hirvi- ja
karhu koeammunnat kuuluivat kesän ohjelmaan.
Skeet ja trap -radoilla toiminta aloitettiin toukokesäkuun vaihteessa.
Menneenä kesänä tehtiin ampumaradalla merkittäviä muutoksia.
Keväällä lumien lähdettyä vaihdettiin skeet ja trap
heittimet haulikkoradalla.
Hirviradan laitteisto vaihdettiin Kontiolahdelta
vapautuvaan laitteistoon. Tässä hankkeessa oli
mukana riistan-hoitoyhdistys.
Kesän aikana järjestettiin paljon talkoita, joista
tiedotimme netissä, töitä varmasti riitti kaikille
halukkaille. Jäsenistön aktiivista panosta tarvittiin
töiden läpi viemisessä.

Skeet ja trap radoilla toiminta aloitetaan toukokesäkuun vaihteessa. Tulevana kautena on tarkoitus ammuttaa haulikkoradoilla kolme kertaa
(ti-to-la) viikossa. Tästä johtuen ammuttajia tarvitaan huomattavasti enemmän. Kilpailukalenteri
päivitetään maalis-huhtikuun aikana ja on jakelussa jäsentiedotteen yhteydessä.
Keväällä aloitamme toisen skeet radan rakentamisen heti, kun kelit sen sallii. Luodikkoradan
kunnostus ja parempaan toimintakuntoon saattaminen toteutetaan kesän aikana
Tulevan kesän aikana tullaan radoilla järjestämään paljon talkoita, joten seuratkaa
tarkoittaa tiedotustamme netissä. Tiedotus
järjestetään metsästäjäliiton uuden tietojärjestelmän kautta sähköpostilla, kuin myös tekstiviestillä. Töitä varmasti riittää kaikille halukkaille ja
nyt tarvitaan jäsenistön aktiivista panosta töiden
läpi viemisessä.

Majatoimikunnan
Toimintakertomus 2013

Majatoimikunnan
Toimintasuunnitelma 2014

Toimikunta piti keväällä pihansiivous- ja
puunsahaustalkoot.
Saunalle ja majan katolle asennettiin tikapuut.
Saunan lauteet uusittiin.
Saunalle ja majan eteiseen asennettiin naulakot.
Keittiöön lisättiin hyllyjä.
Tyhjennettiin huussien aluset.

Pihasiivous ja nylkyvajan ympäristön raivaus.
Liiterin kunnostus ja maalaus.
Saunan palomuurin maalaus.
Saunan ullakon lisäeristys.
Vesipumppu uusitaan.
Hormien nuohous.
Ulkovessojen tyhjennys.

Majatoimikunnassa tapahtui ns. vallanvaihto. Paavo Turunen jättää tehtävänsä Teemu Turuselle,
joka ensisijaisesti vastaa majan vuokrauksesta ja muusta majan kunnossapidosta.
Majatoimikunta:
Teemu Turunen, puh 050 495 4858, Paavo Turunen, puh. 050 341 9588, Eero Gröhn, Vilho
Kananen, Timo Pakarinen, Osmo Voutilainen, Ossi Mikkonen, Heikki Kolehmainen, Vesa Nuutinen,
Jarmo Tukiainen, Teemu Kinnunen, Joni Nenonen, Juhani Soininen
4
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Kenneljaoston
Toimintakertomus 2013
Kenneljaosto kokoontui 3 kertaa.
Järjestettiin Match-Show.
Ajokokeita 3, josta 2/2-viikon kokeet ja yhdet
seuran ja pitäjän mestaruusottelu.
Seuranmestaruuden voitti Pentti Räsäsen
omistama Osku.
Osallistuttiin Neliseura otteluun, jonka
Pyhäselän Metsästäjien koirat voittivat.
Sorkomäen Spede om. V-M Nuora.
Raikuvan Roni om. Teemu Kinnunen /
Vesa Nuutinen.
Ajotaiturin Ukko om. Ville Puustinen.
Ajokoirien Piirinmestaruus kisaan osallistuivat
Rauta-Ajon Rossi om. Aki Venäläinen ja
Hanhikorven Repe om. Teemu Puustinen.
Hanhikorven Repe osallistui Kolmenkilpaan.
Hirvikoirat
KKN Raitapaidan Kitta os. Piirimestaruuskisaan
+ Karhukoirien idänvalinta karhukoirien
kuningatar-otteluun sijoitus 4.
om. Seppo Puustinen.

Vuoden eräkoira Raitapaidan Kitta
om. Seppo Puustinen
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Valiot
Suomen Ajokoirat, Kaksoisvalio:
Raikuvan Roni om. Teemu Kinnunen.
Valiot: Osku om. Pentti Räsänen ja Rauta-Ajon
Rossi om. Aki Venäläinen.
Hirvikoirat:
KVA Botnebekken’s Jänkä JPU
om. Pasi Kinnunen.
KVA Touhutanen Rolle
om. Anssi Mutanen.
KVA Olkonsuon Tinja JPN
om. Jari Räsänen.
KVA Karhunkerääjä MISS X JPN
om. Pasi Kinnunen.
Raitapaidan Kitta Karhuk. Karhu.1
Karhuntaipumuskokeen suoritti hyväksytyksi,
om. Seppo Puustinen.
Ajokoirat paras tulos Osku 98.25.
om. Pentti Räsänen.
Hirvikoira paras tulos Kaarnakorven Ohto
91,00 om. Jouni Karppinen.
Vuoden eräkoira Raitapidan Kitta 38p.
om. Seppo Puustinen

Kenneljaoston
Toimintasuunnitelma 2014
Järjestetään 2 viikon ajokoe 15.–28.2.2014.
Järjestetään 2-viikon ajokoe syksyllä.
Järjestetään1 päivän ajokoe syksyllä ja 2-viikon
ajokoe 2015 helmikuulla.
Ryhmänäyttely 1-2 helmikuuta 2014 Ravirata.
Hirvikoirien 1-haukut.

Ansioituneiden metsästyskoirien laatta päivitetään kiveen.
Onnivaaran Odessa JPN
Tiltan-Tallin Onni
Oskulan Ale JPU

KVA Botnebekken`s Jänkä
om. Pasi Kinnunen

KVA Olkonsuon Tinja JPN
om. Jari Räsänen

KVA Touhutanen Rolle
om. Anssi Mutanen

KVA Karhunkerääjä MISS X JPN
om. Pasi Kinnunen
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Teksti: Jari Ruohotie

Muutoksia liiton
nettijäsenrekisteriin
Uudistuneen jäsenrekisterin myötä esimerkiksi koulutustapahtumiin ilmoittautuminen
helpottuu. Myös kirjepostituksen voi hoitaa jäsenrekisterin kautta.

M

etsästäjäliiton jäsenseuroilleen tarjoama nettijäsenrekisteri siirtyy vuodenvaihteessa Nepton
Oy:n Jäsentietoon. Vaihdon myötä
jäsenrekisteri nykyaikaistuu ja sen
palvelut monipuolistuvat. Jatkossa seuralla on jo ennestään käytössä
olleiden palveluiden lisäksi lomakejärjestelmä, kirjepostipalvelu, tekstiviesti- ja sähköpostipalvelu sekä materiaalipankki.
Lomakejärjestelmällä voidaan
hoitaa esimerkiksi tapahtumiin ilmoittautumiset ja ryhmätilaukset.
Kun seuran yhteyshenkilö on luonut lomakkeen, jäsen voi täyttää
sen kirjautumalla henkilökohtaisilla tunnuksillaan jäsenrekisteriin, tai

vaihtoehtoisesti lomakkeelle luodun
ulkoisen osoitteen kautta. Lomakejärjestelmä kerää tiedot jäsenrekisteriin, josta ne ovat seuran yhteyshenkilön saatavilla.
Jäsenrekisteri mahdollistaa seuratiedotteiden ja muun materiaalin jakamisen jäsenille
seuran ylläpitämän materiaalipankin avulla.
Jäsen pääsee selaamaan
tietoja kirjautumalla jäsenrekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Kirjauduttuaan rekisteriin jäsen voi myös muuttaa omia yhteystietojaan ja lukea Jahti-lehtien nettiversioita.

Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenseurojensa käyttöön ilmaisen internet-pohjaisen
jäsenrekisterin. Sähköisen jäsenrekisterin avulla seura voi helposti ylläpitää jäsentensä osoiterekisteriä ja esimerkiksi tulostaa jäsenten osoitteet tarroiksi.
Nettijäsenrekisteriin tehdyt osoitemuutokset päivittyvät myös Jahti-lehden
osoiterekisteriin.
Nettijäsenrekisteri on ilmainen palvelu
kaikille Metsästäjäliiton jäsenseuroille.
Palvelu on suomenkielinen ja helppokäyttöinen. Jäsenseuran käyttäjätunnus
rekisteriin luovutetaan seuran yhteyshenkilölle.
Lisätietoa www.metsastajaliitto.ﬁ

Tältä näyttää uusi jäsenrekisteri.
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Kaikilla seuroilla on nyt mahdollisuus hoitaa laskutus ja muun tiedotettavan materiaalin kirjepostitus
suoraan jäsenrekisterin kautta. Kirjepostin hinta määräytyy
kirjeen sivumäärän mukaan. Yhden kirjeen postitus maksaa kakkosluokassa 0,79 euroa ja ykkösluokassa 1,01 euroa.
Hinta sisältää postimaksun ja kirjekuoren lisäksi yhden A4-sivun. Lisäsivut maksavat 0,09 euroa kappale. Kirjeeseen mahtuu korkeintaan 12 sivua. Tiedotettava materiaali voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti myös sähköpostilla tai tulostaa.

Jäsenrekisterin
muutos ei aiheuta
suuria lisätöitä
metsästysseuroissa.

Nettijäsenrekisteri
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Kirjepostitus helpottuu

t

Jahti 5/2013

Anna Grenfors

Rekisterivastaavan
tiedot päivitettävä
Uuden jäsenrekisterin tunnukset toimitetaan postitse seuran yhteyshenkilölle. Tämän vuoksi seuran toimihenkilöt tulee olla päivitettynä rekisteriin
15.12.2013 mennessä, jotta tunnukset
löytävät perille oikealle henkilölle.

Keskitettyä laskutusta
paranneltu
Metsästäjäliitto on tarjonnut kahden
vuoden ajan seuroille mahdollisuuden liittyä keskitettyyn jäsenlaskutukseen. Keskitetyssä laskutuksessa
palveluun siirtyvien seurojen jäsenten laskut lähetetään jäsenille ulkoisen postipalvelun toimesta kuten ennenkin. Jatkossa seura voi kuitenkin
itse valita lähetysajankohdan ja lisätä
myös muita liitteitä laskujen oheen.
Jäsenen maksettua laskun keskitettyä laskutusta varten luodulle tilil-

le, Metsästäjäliitto tilittää piireille ja
seuroille näiden osuudet saapuneista
maksuista kerran kuukaudessa. Seurat, jotka eivät ole keskitetyssä laskutuksessa mukana, laskuttavat itse
omat jäsenensä ja tilittävät piirille
Metsästäjäliiton jäsenmaksun. Keskitetyllä laskutuksella seura säästää
aikaa ja näkee jäsenrekisteristä jäsenen reaaliaikaisen laskutustilanteen
eli onko maksu maksettu ja koska.
Valinnan keskitettyyn jäsenmaksulaskutukseen liittymisestä voi tehdä uuden nettijäsenrekisterin kautta. Valinta täytyy tehdä kuitenkin
15.3. mennessä. Valinta on sitova, eli
vanhan laskutustavan ja keskitetyn
laskutustavan välillä ei voi vaihdella
kesken vuotta. Kaikki seurat, jotka
eivät keskitettyyn laskutukseen liittymisestä ilmoita, ovat automaattisesti vanhassa laskutusmallissa mukana.
Jäsenrekisterimuutos ei aiheuta suuria lisätöitä metsästysseurassa. Kaikki vanhassa rekisterissä oleva tieto tullaan siirtämään uuteen

t

Jahti 5/2013

Metsästäjäliiton
internetissä toimiva jäsenrekisteri uudistuu vuodenvaihteessa.

järjestelmään automaattisesti. On
kuitenkin huomioitavaa, että vanhan rekisterin toimihenkilötiedot
tulisi päivittää ajan tasalle 15.12.2013
mennessä. Uuden jäsenrekisterin
tunnukset toimitetaan postitse jäsenseuran yhteyshenkilölle joulukuun aikana.
Alkuvuodesta 2014 järjestetään
käyttökoulutuksia monissa piireissä
ympäri Suomea. Koulutuksien lisäksi Metsästäjäliiton sivuille tulee kattava ohjeistus, jonka avulla rekisterin käyttö helpottuu. Koulutusajankohdista tiedotetaan tarkemmin piirien nettisivuilla päivämäärien varmistuttua.

Käyttökatko
Nettijäsenrekisterissä on käyttökatko
19.12.2013–6.1.2014 muutoksen vuoksi. Katkon aikana jäsenrekisterin käyttö
ei ole mahdollista. Uusi nettijäsenrekisteri avautuu käyttöön 7.1.2014.
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Metsästysseuran laavut

Satulavaaran laavu

Elimyllyn laavu

Minimoi lämmityskulut,
maksimoi mukavuus.

- Lämpöpumput
- Sähkötyöt
- LVI-asennukset sekä tarvikemyynti
Käenkoskentie 5, 80130 Joensuu
puh. 050 540 3211
www.nikkarituote.fi
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Karttaohjelma apuna metsästykseen
Pyhäselän metsästäjät ry:n käytössä on nykyaikainen Jahtipaikat-karttaohjelma. Karttaohjelmasta
seuran jäsenet pystyvät näkemään seuralle vuokratut maa-alueet, ja mitä missäkin saa metsästää.
Ohjelmaa päivitetään jatkuvasti, joten sieltä on
helppo tarkastaa metsästysmaiden tilanne reaaliaikaisesti. Ohjelmasta voi myös tulostaa itselleen
metsästyskarttoja eri metsästysmuodoittain.
Jahtipaikat-karttaohjelma on serveripohjainen
ohjelma, johon jäsenet voivat ostaa oman käyttöoikeuden verkkokaupasta. Käyttöoikeus maksaa 29 euroa/vuosi. Käyttöoikeuden hankkimiseen löytyy ohjeet Pyhäselän metsästäjien
Internet-sivuilta www.pyhaselanmetsastajat.fi.

”NAISTEN SAUNASTA”
Metsästysseuramme hirvipaistilla viime syksynä, virisi spontaania
keskustelua siitä, mitä muuta seuran toiminta voisi olla kuin mitä
se nyt on. Tokihan toiminta täyttää kaikki metsästysseuratoiminnalle asetetut tunnusmerkit, mutta mitä jos kuitenkin jotakin muutakin…..??! Joka syksyinen hirvipaisti (nykymuodossaan) on todella
menestys ja on ollut hienoa havaita miten sitoutuneita keittiössä
työskentelevät miehet ovat olleet tehtäviinsä – siitä heille 10 pistettä
ja papukaija-merkki!!
Mutta.. voisiko seuran toiminta olla enemmän myös perhekeskeistä
– yhteinen harrastus, esim. riistan ruokinnan muodossa, luonnossa
liikkumista, luontotuntemuksen lisäämistä kaupungistuvassa elinympäristössämme (myös maaseudulla), luonnonilmiöiden seurantaa eri
vuoden aikoina jne.. Voin omakohtaisesti todeta, että kaikki edellä
kerrotut ovat hyviä harrasteita koko perheen voimin tehtäväksi –
sopivat erinomaisesti myös naisille ja lapsille!! Löytyisikö metsästysseurasta oma paikka naisille, niillekin jotka eivät harrasta varsinaista
metsästystä?? Entä lapset ja nuoret?? Voisiko seuraan perustaa
uusia jaostoja, joissa naiset, lapset ja nuoret toimisivat edesauttaen
seuratoiminnan monipuolistumista ja kasvattaen samalla luontevasti
seuraan uusia jäseniä?? Näitä kysymyksiä pitäisi varmaankin jonkun
– joskus – jossakin pohtia ja päätellä onko mahdollista liittää seuran
toimintaan uusia ulottuvuuksia!
MIE ITE!!
Olen kasvanut ja elänyt koko tähänastisen elämäni metsästäjän
kanssa – isäni harrasti metsästystä, samoin puolisoni – isäni hyvällä
opastuksella. Itse en varsinaista ole metsästystä harrastanut, mutta
jo pikku likkana minulla oli oma puusta veistetty ”yksipiippuinen
haulikko”, jonka kanssa kuljin pihapiirissä metsällä ja saalista tuli –
niin ”jäniksiä kuin sorsiakin.” Ja tietysti äitini joutui ne putsaamaan,
kuten oikeatkin saaliit!! Ennen vanhaan haulikon patruunatkin ”tehtiin” kotona. Hylsyt olivat monikertakäyttöisiä ja niitä oli ostettavissa
muiden tarvikkeiden tavoin aseita myyvistä kaupoista. Lukuisat

Karttaohjelman lisenssin hankkimiseen tarvittava
viite-numero on 57767763. Jahtipaikat-kartta-ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.
jahtipaikat.fi. Jos ohjelmaa käyttäessänne huomaatte virheitä maanomistus- tai muissa tiedoissa
ottakaa yhteyttä ylläpitäjään asian korjaamiseksi.
Ylläpitäjä: Miikka Puustinen puh. 050 596 2956
email. miikka.puustinen@luukku.com. Huom.
Vesialueiden vesilinnustusta hallinnoi vesiosuuskunta.
HYLSYT KERÄTTÄVÄ EHDOTTOMASTI TALTEEN
ETENKIN PELTOALUEILLA METSÄSTETTÄESSÄ !

Terveisin: Ylläpitäjä Miikka Puustinen
kerrat olin isäni apulaisena, kun hän patruunoita teki – vaihdoin nalleja, mittasin ruutia, leikkasin huopaisia välitäytteitä ja lopulta ”veivasin” patruunan kiinni. Välineet varmaankin löytyisivät vielä lapsuuden
kodistani ja jos oikein yrittäisin muistella, saattaisin osata tehdäkin
patruunan valmiiksi saakka?!! Monitahoisen innoitukseni luontoon
olen saanut verenperintönä isältäni, joka oli nuorempana innokaskin
metsästäjä, mutta vanhemmalla iällä hän keskittyi pelkästään riistan ruokintaan. Se on paljon kauraa ja heiniä, minkä hän elämänsä
aikana ehti metsään kantaa. Hänen siirryttyään ”autuaammille metsästysmaille” riistanruokkijan paikka jäi tyhjäksi, joten oli luontevaa
että jatkoin hänen harrastustaan.
Mikään ei ole mukavampaa, kuin hoidella pientä ruokintapaikkaa
kodin lähellä (omalla maalla tai luvan perästä naapurin maalla).
Kuluneena talvena olen kantanut kymmeniä kauralyhteitä, omenia,
pähkinöitä, auringonkukan siemeniä, jyrsijän heinää sekä metsästysseuralta saatuja kauranjyviä jänisten (ja mahdollisesti muittenkin
elikoitten) syötäväksi kotimme lähellä olevalle ruokintapaikalle. Ja
hyvin on kaikki tarjolle viety tehnyt kauppansa! Jos ruokintapaikalta joskus loppuu syötävä, jänikset tulevat pyörimään pihapiiriin
lisäevään toivossa. Ja sitten taas eväät mukaan ja ruokintapaikan
suuntaan, mars!!
Nyt kun kevät on jo pitkällä, luonnossa tapahtuu vauhdilla kaikenlaisia asioita – lähinnä eläinmaailmassa. Korviin kuuluu monenlaista
laulantaa, ääntelyä – aamulla varsinkin äänten sekamelska lähes
mahdoton. Joka päivä ilmestyy uusia laulajia näkyville ja kuuluville,
joten ”kirjanpidossa” tahtoo mennä ihan sekaisin! Pyhäselän jäät
sulavat kohta, joten järvikin herää jälleen uuteen elämään ja kesään.
Kevään kiire kestää hetken, rauhoittuu kesäksi, yht’äkkiä laulut loppuvat ja ollaankin syksyn kynnyksellä.
Hyvät kanssakulkijani – nauttikaa riehakkaasta keväästä, lämpimästä kesästä sekä täyteläisestä syksystä kaikin aistein, itsenne
osaksi vuoden kiertokulkua liittäen!!!
Ystävällisin terveisin Raija Makkonen
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TARJOUS Pyhäselän Metsästäjille!
KUKSA + SNAPSILASI

Seuran logolla ja nimikaiverruksella

20€

Tilaukset Teppo Kinnunen puh. 050 375 2892
tai sähköposti teppo.kinnunen@suomi24.fi.
Tilaukset 30.6.2014 mennessä.

TARJOUKSET PYHÄSELÄN METSÄSTÄJILLE!
Stil Crin aseöljy spray 125ml

3.00€

Vain
/purkki
Pyhäselän metsästäjien jäsenille
(norm. 6.00€)

Tikka Black Edition paketti:
-Tikka T3 Lite .308 win
-Burris 2-7x32
-Optilock kiik.jalat
-Tikka asepussi
-Hihna
-Vaimenninkierre 14x1
1
Hinta vain 1099.00€!

Bradley smoker savustimeen
suojahuppu tai brikettipaketti
kaupanpäälle

K
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Täytä kortti helposti netissä!

Seuran omat pisteet, ei riistanhoitokilpailuun:
PVM
TOIMINTA

SEURATOIMINTA:
PISTEET

Pyhäselän Metsästäjät ry
SEURATOIMINTA- JA RIISTANHOITOKORTTI 2014
2011
Jäsenen nimi:__________________________ Synt.vuosi
Puh nro:_________________ email:_____________________
Osoite:______________________________________________
MUUALTA

Hirvieläinten ruokintapaikkoja oli hoidossani yli talven
__________kpl
Jänisten ja kanalintujen ruokintapaikkoja oli hoidossani yli talven
__________kpl
Vesilintujen ruokintapaikkoja oli hoidossani yli sulanveden
__________kpl
Rehunkulutus 01.01.-31.12.2011
2014 välisenä aikana oli hoitamillani
paikoilla arviolta noin
- heinää
_________kg
- viljaa
_________kg
- juureksia
_________kg
- muuta rehua _________kg

RIISTAN RUOKINNAN TILASTOINTI

RIISTANHOITOPISTEET YHTEENSÄ___________

Metso
Teeri
Pyy
Riekko
Sepelkyyhky
Fasaani
Peltopyy
Metsähanhi
Merihanhi
Kanadanhanhi
Heinäsorsa
Tavi
Telkkä
Jouhisorsa
lapasorsa
Tukkasotka
Nokikana
Lehtokurppa
Koskelot
Haahka
Alli
Metsäjänis
Rusakko
Majava
Supikoira
Minkki
Kettu
Näätä
Mäyrä
Kärppä
Orava
Piisami

SEURAN
ALUEELTA

SAALISTILASTO
RIISTALAJI

YHTEISPISTEET

PVM

PERUSTE TUNTI-/€-/AARI/
ESIM A1
KPL-/MÄÄRÄ

RIISTANHOITOPISTEET:

RIISTANHOITOKORTIN TILASTO-OSA:
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100 p/päivä
100 p/päivä

50p, seuran

20/100 pistettä
20p, oman seuran

50/20 pistettä
50 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20 p

8. Kortista kerätään tiedot vuosittain riistanhoitoyhdistykselle ja SML:n
piirille toimitettaviin tiedostoihin, joiden perusteella määritellään esim.
lupakiintiöt

7. Kortin palautus
- 30 pistettä
- jonka lisäksi kortin määräaikaan 5.1 mennessä palauttaneiden kesken
arvotaan vuosittain yllätyspalkinto

6. Maanvuokraus
- 40 pistettä/sopimus

5. Maanomistus
- 10 pistettä/hehtaari, seuralle vuokrattua maata (max 25 ha)

4. Ikä 55-65 v.
- 20 pistettä/vuosi

3. Talkoot
- 40 pistettä/tunti
- 20 pistettä/tunti riistanhoitotyö, sis. pienpetojahtiin osallistuminen

2. Kilpailut
- osallistuminen ammunta- tai muihin kilpailuihin
järjestämät
- osallistuminen ammunta- tai muihin kilpailuihin
ulkopuoliset
- osallistuminen koirakilpailuihin, omistaja
- osallistuminen koirakilpailuihin, tuomari tai opas

1. Kokoukset
- yleiset
- johtokunnan
- jaostojen
- riistanhoitoyhdistyksen
- riistanhoito/kennelpiirin
- ottelutoimikunta
- näyttelytoimikunta

Minimi ilman pistekorttimaksua 250 toimintapistettä
Pistearvo on 0,10€/piste

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS v. 2014
2011

A. ELINYMPÄRISTÖN HOITO
B. RIISTANRUOKINTA
C. PIENPETOJEN JA VAHINKOELÄINTEN PYYNTI
1. Kettu, Supikoira, Minkki, Näätä, Mäyrä
2. Varis, Harakka ja muut vahinkoeläimet
3. Loukun, keinoluolan, haaskan jne. valmistus ja huolto
D. RIISTAKANTOJEN SEURANTA
1. Osallistuminen riistanlaskentaan
2. Suurpetohavainnon ilmoittaminen riistanhoitoyhdistyksen
petoyhdyshenkilölle
3. Riistaeläimiä koskevan kokeilu- ja tutkimustoiminnan
avustaminen
4. Riista- tai muun eläinnäytteen lähettäminen tutkittavaksi
E. METSÄSTYKSEN VARTIOINTI
1. Osallistuminen järjestettyyn metsästyksen valvontaan
2. Irtokoiran kiinniottaminen rauhoitusaikana
F. MUU TOIMINTA
1. Osallistuminen riistanhoidon koulutus ja
neuvontatilaisuuteen
2. Osallistuminen riistavahinkojen torjuntaan ja
hirvikolareiden ennaltaehkäisevään työhön
3. Riistanhoidolliset tarvehankinnat
4. Oman auton käyttö riistarehun kuljetuksessa
5. Traktorin vastikkeeton käyttö riistanhoitotöihin
6. Moottorikäyttöisten laitteiden käyttö riistanhoitotehtäviin
- moottorikelkka, puutarhajyrsin, mönkijä, vene jne.
7. Kaikki muu edellä mainitsematon riistanhoitotyö

RIISTANHOITO:

3

20 p/tunti
10 p/tunti

10 p/tunti
2 p/euro
1 p/km
30 p/tunti

10 p/tunti

10 p/tunti
10 p/kerta

10 p/tunti
10 p/kerta

10 p/kerta

10 p/tunti

10 pistettä
2 pistettä
10 p/tunti

10p/tunti
10 p/tunti

PALAUTUSOSOITE
Pyhäselän Metsästäjät ry
Tunnus 5016528
82203 Vastauslähetys

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
Mottagaren
betalar portot

Pyhäselän metsästäjät ry

Kilpailukalenteri vuodelle 2014
Hirvikävely
27.5./3.6./10.6./17.6.
Pyv:n Tyhy ammunnat
2.5.
Ampumajaosto Maratonkisa
30.5.
Pokali ammunnat
25.6.
Haulikko
Abloy
varaus
Pelastuslaitos ammunnat
varaus heinäkuu
Hirvi ja haulikko Kiihtelys
27.7.
Hirvi
Seuran mest.
6.8.
Luodikko
Seuran mest.
6.8.
Haulikko
Pitäjän mest.
18.8.
Haulikko
Seuran mest.
18.8.
Hirvi
Pitäjän mest.
13.8.
Luodikko
Pitäjän mest.
13.8.
Pym karhuammunnat
15.8.
Rhy hirviammunnat
16.8.

Ampumakoepäivät radalla ks. liite
Hirviamm. harjoitukset
2.9./9.9./16.9./23.9.

klo 17-20
klo 08-13
klo 16-20

klo 13-16
klo 16-20
klo 10-20
klo 11-16
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 17-20
klo 10-16
klo 12-16
klo 17-18

Kiekkoammunnat
Aloitus Toukokuu
20.5.
klo 17-20
Touko - elokuu
tiistai ja torstai
klo 17-20
Lauantaina (ei heinäkuu)
klo 10-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan puh. 050 371 4503, Hannu
Kiekkohinnat
Jäsenkiekko
Vieraskiekko
10 kerran kortti

3,5 €/Kierros
6 €/Kierros
50 €/Jäsen 35€

Toimihenkilöt 2014
Puheenjohtaja

Timo Pöllänen

Häkkisenkatu 22, 80230 Joensuu

0505509881

timo.pollanen@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Tanninen Jarmo

Pärnäntie 125, 82200 Hammaslahti

0500678891

tanninenjarmo@gmail.com

Johtokunnan jäsenet

Kinnunen Pasi

Suorannatie 187, 82220 Niittylahti

0504139539

karhunkeraajankennel@gmail.com

Kinnunen Teppo

Karsikonkatu 9 A 3, 80260 Joensuu

0503752892

teppo.kinnunen@suomi24.fi

Turunen Paavo

Nivantie 23, 82200 Hammaslahti

0503419588

Koskinen Heikki

Pakarilantie 21 A 1, 82200 Hammaslahti 0505310650

Puustinen Miikka

Vuokkolantie 20 A, 82200 Hammaslahti

0505962956

miikka.puustinen@luukku.com

Tanninen Jarmo

Pärnäntie 125, 82200 Hammaslahti

0500678891

tanninenjarmo@gmail.com

Gröhn Eero

Kuutostie 822, 82200 Hammaslahti

0500730002

eero.grohn@telemail.fi

Jurvanen Esko

Juholantie 6, 82200 Hammaslahti

0504347096

esko.jurvanen@suomi24.fi

Toivanen Petri

Ketsuntie 5, 82200 Hammaslahti

0505614479

petri.toivanen85@gmail.com

Sihteeri

Teppo Kinnunen

Karsikonkatu 9 A 3, 80260 Joensuu

0503752892

teppo.kinnunen@suomi24.fi

Rahastonhoitaja

Pöllänen Timo

Häkkisenkatu 22, 80230 Joensuu

0505509881

timo.pollanen@gmail.com

Hiekkalantie 11, 80170 Joensuu

0503726430

jouni.tuovinen@ncc.fi

Ampuma-yhteyshenk. Tuovinen Jouni
Kennel-yhteyshenk.

paavo.turunen@telemail.fi
heikkikoskinen57@gmail.com

Koskinen Heikki

Pakarilantie 21 A 1, 82200 Hammaslahti 0505310650

heikkikoskinen57@gmail.com

Tanninen Jarmo

Pärnäntie 125, 82200 Hammaslahti

tanninenjarmo@gmail.com

0500678891
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Sukunimi Etunimi
Katusoite 123
12300 Postitoimipaikka

Tärkeitä päivämääriä
Pistekorttimaksut maksetaan samalla tilisiirrolla. Pistekorttimaksuissa on huomioitu myös
edellisiltä vuosilta maksamatta jääneet maksut.
Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan
30.6.2014 mennessä maksamalla 35 €:n
hirvimaksu seuranjäsenmaksun yhteydessä
Pyhäselän Metsästäjät ry:n tilille 478510-27572.
(FI16 4785 1020 0075 72).
Ilmoittautumisesi jahtiin rekisteröidään jäsenmaksujen tarkastuksen yhteydessä.

Karhujahtiin ilmoittaudutaan Seppo Puustiselle,
puh. 050 537 9811 ja karhuammunnat järjestetään ampumaradalla 15.8.2014.
Toimintakortin palautus 5.1.2015 mennessä.
Vierasmaksut:
10 € vrk
15 € viikonloppu tai 2 pv
25 € viikko
250 € kausi
Vierasmaksut maksetaan Pyhäselän Metsästäjät
ry:n tilille 478510-27572.
Viitteessä tulee näkyä isännän ja vieraan nimi.

HUOM! Maksa jäsenmaksu ja pistemaksu allaolevalla tilisiirrolla!

478510-27572
FI16 4785 1020 0075 72

HELSFIHH

Pyhäselän Metsästäjät ry
Jäsenmaksu
Pistemaksu

30.6.2014
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Taitto ja paino: LaserMedia Oy

Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 30.6.2014.

