PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY

TIEDOTUSLEHTI 2015

Lehden takakannessa jäsen- ja pistemaksutilisiirto

Puheenjohtajan palsta
Hyvät Pyhäselän metsästäjät ry:n jäsenet ja
metsästyksen harrastajat,
Kulunut metsästysvuosi 2014 oli seuramme kannalta
normaalia hieman aktiivisempi. Saatiin rakennettua
uusi skeet rata ja tämän vuoksi haulikkolajien ampumamahdollisuudet paranevat huomattavasti.
Kuluneena kesänä järjestimme radalla ammuntoja
heinä-elokuussa kolmena päivänä viikossa. Tulevana
kautena on tarkoitus järjestää ammuntaa kolmena
päivänä ja lisäksi toivoisimme saavamme radalle lisää
ampumaharrastajia sekä seurastamme , että sen ulkopuolelta. Tässä asiassa toivon jäsenistöltämme aktiivisuutta ampumaharrastuksen lisäämisen puolesta. Jokainen ampuja tuokoon tullessaan uuden harrastajan
mukanaan.
Harrastus tarvitsee myös lisää aktiivisia ammuttajia,
joten kaikkia vapaaehtoisia tarvitaan. Ampujaostolle valittiin kevään kokouksessa uudet vetäjät, joten
myös tämän toivotaan lisäävän aktiivisuutta.
Menneen metsästysvuoden yksi puhutuimmista aiheista on ollut susiasia. Vaikka seuramme alueella
ei ole havaittu muutamaa ohikulkevaa sutta lukuun
ottamatta muuta susien aiheuttamaa hälinää, koskettaa asia siitä huolimatta jokaista seuraa ja jokaista
metsästäjää. Toivoisinkin, että tämän asian suhteen
pidettäisiin maltillista linjaa ja pyrittäisiin pysymään
tosiasioissa, kuten tähän saakka on toimittu.
Tulevana metsästyskautena saadaan toisena vuotena
peräkkäin harjoittaa susien ns. kannanhoidollista
metsästystä, ellei siihen tule mitään esteitä. Asian ympärillä on paljon sellaisia ryhmittymiä ja henkilöitä,
joiden asiantuntemuksesta voidaan olla montaa mieltä. Olemme kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa jokainen saa vapaasti esittää omia näkemyksiään.
Muuten suurpetojen osalta olemme saaneet metsästää
seuramme alueelta karhua, tosin muutamana vuotena
hieman laihemmin tuloksin.

Pienpetojen osalta mennyt metsästyskausi oli melko
vaatimaton ja toivoisin näiden osalle lisää harrastajia ja ennen kaikkea informaatiota saadusta saaliista.
Pienpetojen pyynnillä edistämme merkittävästi muun
luonnon monimuotoisuutta ja pienriistakantojen
lisäystä. Moni seuramme jäsen ehkä pitää turhana
ilmoittaa muutamista saaduista supeista tai minkeistä. Ottaen huomioon seuramme jäsenmäärän tulee
muutamista kappaleista yhdessä useiden kymmenien
jopa satojen haittaeläinten määrä. Lisäksi metsästäjäliitto palkitsee vuosittain sekä henkilö, että seuratoiminnassa menestyneet.
Seuramme toiminnassa aloitimme kuluneena vuotena uuden kokeilun 8-luokkalaisten koululaisten
kanssa järjestämällä heille metsästysaiheisen teemapäivän. Kiitokset tästä yhteistyöstä kuuluu Pyhäselän
koululle. Kyseistä toimintaa on tarkoitus jatkaa ja
hakea toiminnalle uusia ulottuvuuksia. Olemme saaneet tähän toimintaan hieman tukea metsästäjäliitolta ja kiitos siitä. Pienikin tuki kaikissa muodoissaan
on aina tervetullutta.
Jäsenistömme kasvu on ollut melko hyvää ja merkillepantavaa on nuorien lisääntynyt innostus harrastustamme kohtaan. Jatketaan tätä linjaa tukemalla
ja aktivoimalla nuoria hakeutumaan seuraamme ja
pyritään muuttamaan aktiivisesti toimintaamme siihen suuntaan, että saisimme sekä tyttöjä että poikia
harrastuksemme pariin. Koejäsenyys mahdollistaa
tulla seuraamme helpommin ja samalla voi osoittaa
omalla aktiivisuudellaan kuuluvansa yhteisöömme
myös muilla kuin metsästykseen liittyvillä ansioilla.
Vuosikokouksessa 2015 teimme tähän pieniä muutoksia, jolloin seuramme jäsenyys olisi yhä useamman uuden hakijan ulottuvissa.
Toivotan jäsenistöllemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää kuluvaa, vuotta ja antoisaa tulevaa
metsästyskautta.
Timo Pöllänen
puheenjohtaja
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Hirviasiaa
Vuosi sitten kerroin EU-komission kannasta hirvivahinkojen korvausjärjestelmään ja siitä ettei valtio voi
maksaa tukia enää 2015. Ajat muuttuvat ja näyttää
siltä että niin EU:lta kuin Suomen päättäjiltä jää tärkeämmätkin päätökset seuraaville vuosille ja päättäjille.
Hirvikannan hoitosuunnitelmassa Pohjois-Karjalassa
alueemme kuuluu itäiseen osaan (Joensuu-Ilomantsi). Tällä alueella on tavoitteena hirvikannan tiheydeksi 2,2-2,8 hirveä/1000 hehtaaria. Alueellemme jäi
talvikannaksi 4000 hirveä joista metsästetään noin
puolet, jolloin kanta on 2,6 hirveä/1000 ha.
Parhaillaan menossa oleva hirviverotussuunnitelmassa itäisellä hirvitalousalueella naaras/sonni suhde oli
2014 2,1 ja tulevalla kaudella 2015 tavoite on 1,5.
Vasamäärä tulisi olla 20-30 % jäävästä kannasta.
Hirviluvat anotaan 30.4.2015 mennessä ja alueellemme metsästyksen jälkeisen kannan mukaisesti
anomme 15 kaatolupaa. Viime syksyn hirvijahti oli
monen hirvimiehen mielestä liian nopeasti ohi sillä
ensimmäisenä jahtiviikonloppuna roikkui yhdeksän
hirveä uudessa riistakylmiössä. Kylmiö näytti tehonsa
ja seuraavana aamuna lämpö sisällä oli säädetyssä +4
C kun ulkona lämmintä oli + 15 C. Hirvijahti tosiaan
sujui mallikkaasti hyvien hirvikoirien ja hyvän hirvikannan takia. Ammutut urokset (5) olivat nuoria
kaksivuotiaita naaraat (3) myös. Vasoista naaraita oli
seitsemän ja uroksia yksi.
Kolarihirvet puhuttivat jälleen kerran, lähinnä kysymys oli siitä kuka hoitaa asiat ja missä järjestyksessä. Hirvikoirakanta on lisääntynyt jäsenistön keskuudessa siinä määrin että kaikki koirat eivät pääse
joka jahtipäivä metsään ja tämä aiheuttaa tietenkin
tunteenpurkauksia koiran omistajien taholta. Kun
metsästämme viikonloppuisin ja kahdessa ryhmässä
täytyy koirat jakaa molempiin ryhmiin tasaisesti niin
että mahdollisimman moni koira pääsee mielityöhönsä. Jos asiasta ei päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, käytettävät koirat arvotaan päivit-

täin maastoon (?). Kun hirvikoiria valmennetaan sekä
kilpailutetaan ennen hirvijahtia ja hirvijahdin aikana
on vältettävä ns. pitkien karkoitusten anto hirvelle
koska on olemassa vaara että hirvi tai hirvilauma jää
palaamatta alueellemme. Hienot hirvikoiramme ovat
metsästyksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä
joten pidetään niistä hyvää huolta.
Tulevan syksyn hirvenmetsästysjohtajat koulutetaan
todennäköisesti elokuun aikana ja toivon että kaikki
tehtävään suostuvat osallistuvat koulutukseen. Koulutuksessa annetaan viimeisin tieto siitä mitä eläimiä
tulee ampua niin että saadaan paras mahdollinen
hirvikannan tuotto. Tärkein asia hirvijahdin johtamisessa on tietenkin jahtiin osallistuvien ja ympäristön
asukkaiden turvallisuus jota tulee vaalia ja huomioida
joka tilanteessa.
Hirvijahdin seuranta eli hirvihavainnot tehdään
jatkossa sähköisessä muodossa välittömästi kaadon
tapahduttua joten näin ollen tiedot metsästyksen
kulusta ovat reaaliaaikaisia. Järjestelmä antaa mahdollisuuden hirven metsästyksen nopeaan säätelyyn.
Hirvimies, muista harjoitella aseen kanssa ns. kylmäharjoittelua se ei paljon maksa ja omalla ampumaradallakin kustannukset ovat kohtuulliset ammuttua
laukausta kohden.
Jahtiin ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla seuran tilille 40 eur kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Hirvijahdin aloituspalaveriin kutsutaan ilmoituksella seuran sivuilla heinäkuun aikana.
Halukkaat jäsenet tervetuloa mukaan jahtiin. Tarjolla elämyksiä, muistoja sekä kokemuksia syksyisessä
metsässä.
Erästellen,
Jouni Tapio Tuovinen
hirvijahdin johtaja
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Riistanhoitojaosto
Suunnitelmat kesälle 2015
Riistanhoitojaosto kokoontui noin kymmenvuotisen tauon jälkeen metsästysmajalla. Suunnitellun
toiminnan keskiössä ovat riistapellot ja niiden perustaminen. Kevään-alkukesän aikana suoritetaan myös
suolakivien jakelu metsiin.
Riistapeltoja on tarkoitus perustaa Karppaan, Nivansaloon, Lamminkylään sekä Pärnään. Riistapeltojen
tekoon ovat tervetulleita kaikki ja talkoista ilmoitetaan myönhemmin. Mikäli omaat tai tiedät sopivia
paikkoja, joihin saat luvan riistapellon perustamiselle
ilmoita asiasta riistanhoitojaostolle tai seuran johtokunnalle, niin viedään asiaa eteenpäin. Talviruokintaa varten pyrkii riistanhoitojaosto hankkimaan myös
seivästettyä kuivaheinää.
Pienpetopyynnin osalta riistanhoitojaosto kannustaa
jäsenistöä aktiivisuuten paitsi pyynnin, myös petohavaintojen ilmoittamisen osalta. Pienpetokantojen
pitäminen kurissa helpottuu näinollen merkittävästi,
mikäli niiden liikkeistä on mahdollisimman tarkat
tiedot. Pienpetojen liikkeistä voi ilmoittaa seuran aktiivisille pienpetopyytäjille.

Riistanhoito on metsästysseuran tärkeimpiä tehtäviä
ja järkiperäisen metsästyksen perusedellytys. Riistanhoitojaosto kannustaa kaikkia seuran jäseniä mukaan
aktiiviseen riistanhoitotyöhön. Riistanhoidon konkareille jaosto esittää toivomuksen siitä, että ottaisitte
seuran nuoremmat ja uudemmat jäsenet mukaan
työhön ja jakaisitte osaamisenne laajempaan käyttöön. Näin saamme seuramme alueelle vahvemmat
riistakannat ja paremmat harrastusmahdollisuudet.
Riistanhoidosta kiinnostuneet ovat tervetulleita myös
mukaan riistanhoitojaoston toimintaan.
Kaikkia riistanhoitotyössä mukanaolevia ja erityisesti
itsenäistä riistanhoitotyötä tekeviä jaosto pyytää ilmoittamaan tekemänsä riistanhoitotyön pisteet. Seuralla on mahdollisuus saada tunnustusta ja palkkioita
ansiokkaasti tehdystä riistanhoidosta, mutta se vaatii
tilastoinnin siitä kuinka paljon seuramme tekee riistanhoitotyötä.
Riistanhoitojaoston puolesta,
Tapio Tiimonen
jaoston kirjuri

KESLA
- METSÄTEKNOLOGIAN MONIOSAAJA
Kesla on aidosti suomalainen metsäteknologian moniosaaja. Jo yli 50 vuoden ajan
sillä on ollut vahva ote puunkorjuun koko tuotantoketjuun kannolta tehtaalle.
KESLA–tuotteet suunnitellaan palvelemaan asiakkaiden tarpeita vuodesta toiseen, vaativissakin olosuhteissa.
TRAKTORIN METSÄVARUSTEET | NOSTURIT PUUN TAI BIOENERGIAN KÄSITTELYYN SEKÄ TEOLLISUUDEN TARPEISIIN | METSÄKONENOSTURIT | HARVESTERIKOURAT | KAHMARIT

www.kesla.com
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Kenneljaosto

KVA SAN Eräjätkän Elli
om. Anssi Sykkö & Merja Tanninen

Toimintakertomus 2014
Kenneljaosto kokoontui 5 kertaa v.2014
Osallistuttiin ryhmänäyttelyyn helmikuussa 2014
Joensuun raviradalla
Koirakokeet:
Helmikuu 2014 2-viikon ajokoe
Syyskuu 2014 2-viikon ajokoe
Lokakuu 2014 3-lohkon pm-karsintakoe
Marraskuu 2014 seuran/alueen mestaruusajokoe
Hirvikokeet:
Lokakuu 2014 Ykköshaukut

Osallistuttiin suomenajokoirien 4-seuraotteluun.
Järjestämisvuorossa Onkamon ms. Joukkue:
Ajotaiturin Ukko, om. Ville Puustinen, Sorkomäen Spede, om. V-M Nuora,
Hanhikorven Alina, om. Jouni Tuovinen.
Joukkue voitti ottelun ylivoimaisesti.
Pm-kisoihin ajokokeissa osallistui:
Osku om. Pentti Räsänen,
Myllysalon Hilima, om. Jarmo Tanninen,
Rauta-ajon Rossi, om. Aki Venäläinen,
Korvenkätkön Lordi, om. Anssi Vepsäläinen.
Oskusta piirinmestari, jatkoi Idänvalintaan, josta
kilpa-otteluun Hämeenlinnaan, siellä sijoitus 5.
Osku valittiin myös pm-maaotteluun Norjaan, jossa
ei menestystä.
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Toimintasuunnitelma 2015
Hirvenhaukkukokeissa Botnebekken`s Jänkä oli
pm-kisoissa, jatkoi Idänvalintaan. Siellä ei menestystä.
Ajokoirien paras tulos:
Osku 98p.
Hirvikoirien paras tulos:
Botnebekken`s Jänkä 96,5p.
Vuoden 2014 paras eräkoira:
SAU Osku om. Pentti Räsänen
Vuoden 2014 valiot:
KVA SAU Kenttämestarin Usko
om. Juhani Penttinen
KVA SAN Eräjätkän Elli
om. Anssi Sykkö & Merja Tanninen
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2-viikon ajokoe 15.-28.2.2015
järjestetään 2-viikon ajokoe ja 1-päivän ajokoe syksyllä 2015
järjestetään 2-viikon ajokoe helmikuussa 2016
osallistutaan 2016 ryhmänäyttelyyn yhdessä muiden
seurojen kanssa
Kenneljaoston puolesta,
Pentti Pitkänen

JPU Nestori FI35362/13
om. Miikka Puustinen / Pasi Kinnunen

Karhunkerääjän joiku KVA
hirvenhaukkukoe tulokset:
71,5p/77,5p/73,5/85p
näyttely tulokset: ERI SA
käyttövalio n.1,5 vuotiaan

Logo with solid backgr

Logo with wooden texture

SUOMEN
seksikkäin
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verkkokauppa
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/JOKIERA-Oy
JOKIERÄ JOKIASEMALLA, LÄNSIVIITTA 2
MA - PE 9 - 17 LA 10 - 14
WWW.JOKIERA.FI

huNTERS
ELEMENT
uuTuuS METSÄSTySVAATERINTAMALLA!
SAAPuu MyyMÄLÄÄN
hEINÄKuuSSA.
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Ampumajaosto
Toimintakertomus 2014
Kilpailukalenteri päivitettiin huhtikuun kokouksessa
ja oli jakelussa jäsentiedotteen yhteydessä.
Ampumaradalla järjestettiin perinteisesti haulikko ja
luodikko ampumaharjoituksia. Hirviammunta harjoitukset, kuin myös hirvi- ja karhu koeammunnat
kuuluivat kesän ohjelmaan. Haulikko ja luodikko lajeissa pidettiin myös seuran ja pitäjän mestaruuskisat.

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2015
Ampumaradalla järjestetään perinteisesti haulikko ja
luodikko ampumaharjoituksia. Hirviammunta harjoitukset, kuin myös hirvi- ja karhu koeammunnat
kuuluvat kesän ohjelmaan.

Skeet ja trap radoilla toiminta aloitettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Toisen skeet radan pohjatyöt aloitettiin edellisvuonna ja siitä oli hyvä jatkaa varsinaisen
toisen skeet radan rakennus.

Skeet ja trap radoilla toiminta aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Tulevanakin 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.

Kovan työn ja satojen talkootuntien jälkeen rata valmistui ja oli käytössä jo kesän aikana. Skeet ja trap
radoilla ammutettiin kolmena kertana viikossa tiistai
ja torstai iltaisin ja lauantai päivällä. Luodikkoradan
taululaitteiston kulkusillat uusittiin myös loppukesän
aikana. Ampumarata-alueella oli varsin paljon toimintaa kesän aikana.

Tulevan kesän aikana tullaan radoilla järjestämään
paljon talkoita mm. pienoishirviradan korjaus, 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.

Kesän aikana järjestettiin muitakin talkoita, joista tiedotimme netissä, töitä varmasti riitti kaikille halukkaille. Jäsenistön aktiivista panosta tarvittiin töiden
läpi viemisessä.

Terveisin,
Ampumajaosto

Ampumajaosto tiedottaa
Skeet ja trap ammunnat Pyhäselän metsästäjät ry:n Lähdekorven ampumaradalla alkavat tiistaina
19.5.2015. Ammuntaillat ovat tiistai ja torstai klo 17-20 sekä lauantaisin klo 10-15. Viikoilla 27/28/29/30
ei ole lauantaisin ammuntoja. Lisäksi jos lauantaisin ei ampujia ole klo 12 mennessä, ammunnat perutaan
ko. päivältä.
Kiekkohinnat: 		
Pym jäsenkiekko 4€/ kierros
		
Vieraskiekko 6€/ kierros
		
10 kerran kortti 50€/ Pym jäsen 35€
Ennakkoon kertaostona:
1000 kiekkoa 150€ =3,75€ kierros
Ennakkoon kertaostona:
5000 kiekkoa 600€ =3€ kierros
nnakkoon kertaostoina tehdyt ostot ovat henkilökohtaisia. Kortit ovat voimassa vuoden ostopäivästä.
Ajo-ohje: Aja Kuutostieltä Kiihtelysvaaran suuntaan n. 1 km, ja käänny vasemmalle. Seuraa ampumaradan
viittoja.
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Majatoimikunta
Toimintakertomus 2014
Kevättalkoot majalla, pihojen siivous ja nylkyvajan
ympäristön raivaus, tyhjennettiin ja purettiin kaapit
isosta makuuhuoneesta, täytettiin liiteri.
Nylkyvajan lattia pinnoitettiin majatoimikunnan toimesta.
Kenttäkeitin rekisteröitiin ja maalattiin.
Hyllyjen asennus isoon makuuhuoneeseen ja keittiöön.
Tyhjennettiin kaikki huussien aluset.
Hävitettiin majalle pesiytyneet hevosmuurahaiset.

Toimintasuunnitelma
vuodelle 2015
Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sisältää paljon
kohtia vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, joita ei
toteutettu:
Majatalkoot keväällä.
Saunan palomuurin maalaus.
Saunan ullakon lisäeristys.
Majan ulkovalojen uusiminen.
Vesipumpun uusiminen.
Isoin suunnitelma vuodelle 2015 on nykyisten
huussien korvaaminen biokompostoivilla kuivakäymälöillä, mikä helpottaisi tyhjennystä, ja vähentäisi
hajuhaittoja. Uusia huusseja varten pitäisi rakentaa
uusi koppi, jolloin vanhat huussit voisi muuttaa varastotilaksi, jota majalla ei ole koskaan liikaa. Tässä
yhteydessä hoidettaisiin myös 2014 tekemättä jäänyt
liiterin kunnostus ja maalaus.
Majatoimikunnan puolesta,
Teemu Turunen

Metsästysseuran laavut
Metsästysseuran
laavut

S at u l ava a r a n l a av u

E l i myl l y n l a av u

Minimoi lämmityskulut,
maksimoi mukavuus.
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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.

Karttaohjelman lisenssin hankkimiseen tarvittava
viitenumero on 57767763. Jahtipaikat-kartta-ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.
jahtipaikat. 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

TARJOUKSET PYHÄSELÄN METSÄSTÄJILLE!

Lapua .308 FMJ patruuna
50 kpl/39.00€

Tikka T3 lite stainless paketti:
-Tikka T3 Lite SS .308 win
-Burris 3-9x40 valopiste
-Optilock kiik.jalat
-Tikka asepussi
-Hihna
-Vaimenninkierre 14x1
Hinta vain 1190.00€!

Beretta Trap Cotton vest
Haulikkoampujan liivi
48.00€

K
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Kuulumisia Metsästäjäliiton
suunnalta
Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri tervehtii Pyhäselän Metsästäjiä näin kiireisimmän jahtikauden
päätyttyä. Edessä on kuitenkin työteliäs kesäkausi, sisältäen niin riistanhoidon, ampumaharjoittelun kuin
muunkin koulutuksen ja talkootyön.
Kuluva metsästysvuosi on ollut vaiherikas ja metsästys on vahvasti tapetilla niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassakin. Suurpetojen - erityisesti suden
- metsästys on vilissyt otsikoissa jatkuvasti. Myös
salakaadot ovat olleet esillä. Monin paikoin susien
kannanhoidolliset kaatoluvat asetettiin toimenpidekieltoon itseään “luonnonsuojelijoiksi” kutsuvien
tahojen tekemien valitusten vuoksi. Metsästäjäliitton
on tehnyt vahvaa edunvalvontatyötä nimenomaan
suurpetojen metsästykseen liittyen, turvatakseen
niin metsästäjien kuin susialueilla asuvien ihmisten
oikeuksia. Tämän lisäksi piiri on ollut aktiivisesti ajamassa niiden seurojen asiaa, jotka ovat vuokranneet

metsästysalueita metsäyhtiöiltä. Metsäyhtiöt ovat
nostaneet vuokramaksujaan todella merkittävästi,
mikä on aiheuttanut seuroille huomattavia kustannusten nousuja. Tähän piiri on ajanut ratkaisuksi
seurojen toiminnan tuotteistamista ja tällä tavoin
vuokrakustannusten laskua.
Luontoharrastukset, joista metsästys on Suomessa
vahvin ja tunnetuin elävät nyt murroskautta. Tuhatvuotiset perinteet omaava eränkäyntikulttuuri on
saanut vastaansa aivan uudenlaisen ilmiön. Tämä
ilmiö on tunneperäinen ideologia ja se vastustaa äärimmäisen voimakkaasti ihmisen harjoittamaa metsästystä. Tämän ideologian taustalla on suurilta osin
tietämättömyyttä siitä, mitä metsästys ja eränkäynti
lopulta on. Asiaan liittyy voimakkaasti myös virheellisten mielikuvien ja stereotypioiden muodostaminen
erämiehistä ja -naisista. Lisäksi tämän ideologian
kannattajat muodostavat vahvoja yhtenäisiä joukko-
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ja ja pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin siten, että he
säädöksillä vaikeuttaisivat eränkäyntiä. Onkin tärkeää, että me metsästäjät kohtaammekin tämän aivan
uuden ilmiön yhdessätuumin yhtenäisenä joukkona.
Tätä uutta haastetta kohdatessamme on metsästäjillä
aivan uudenlainen tarve hoitaa edunvalvontaa. Erilaisia metsästysharrastusta säänteleviä pykäliä luodaan
kiihtyvää tahtia. Niinpä hyvät suhteet päättäjiin niin
Suomessa kuin EU:ssakin ovat tarpeen. Metsästäjien
etujen ajajilla on oltava taustallaan myös riittävän laaja jäsenpohja, jotta edunvalvontaa voi tehdä riittävällä
tehokkuudella. Mitäpä päättäjä kuuntelisi paremmin
kuin suuren jäsenmäärän omaavaa äänestäjien joukkoa? Lisäksi on korostettava sitä, että Metsästäjäliitto on edunvalvontajärjestö toisin kuin Riistakeskus,
joka on viranomainen eli valtion hallintoelin ja jolla
on viranomaisen velvoitteet.
Metsästäjäliitto tekee myös paljon muuta metsästäjää
hyödyttävää edunvalvonnan lisäksi. Pohjois-Karjalan
piiri on vuosia peräkkäin kunnostautunut Metsästäjäliiton aktiivisimpana kouluttajana. Piiri järjestää
koulutusta niin nuorille kuin konkareillekkin. Maininnan arvoisia lienevät niin edelliskesänä järjestetyt
nuorten metsästysaiheiset leirit kuin myös läpi talven
jatkunut viikottainen Riista- ja Kalakerhokin. Vuosittain piirin nuorisotyö tavoittaa noin kaksituhatta Pohjois-Karjalaista nuorta. Nuorisokoulutuksen
ohella piiri järjestää myös opastusta ammunnan tiimoilta, riistanhoito- ja saaliinkäsittelykoulutusta sekä
patruunoiden jälleenlatauskoulutusta. Piiristä on saatavana aina tietoa ja opastusta myös seuratoimintaan
liittyen. Kolutustoiminnan tukeksi liitto tuottaa pal-

jon laadukasta materiaalia kuten kirjat Metsästyseuratoiminnan opas, Nuoristyön ABC, Metsästysammunnan ABC sekä paljon muuta.
Piirin jäsenyys tuo mukanaan myös huomattavaa taloudellista etua. Piiri on yhteistyössä yritysten kanssa
neuvotellut jäsenilleen alennuksia metsästystarvikkeita myyvistä yrityksistä, esimerkkeinä Carlson-tavaralo sekä Erätukku. Nämä rahanarvoiset edut kannattaa muistaa ja vilauttaa Metsästäjäliiton jäsenkorttia
kassalla. Seuroilla ja jäsenillä on myös vakuutusturvaa
kun he ovat liiton jäseniä. Liito ja piiri ovat hankkineet seurojen turvaksi mm. nuorisotoiminta- ja
talkoovakuutukset. Lisätietoa niin jäsenalennuksista
kuin vakuutuksistakin löytä piirin nettisivuilta. Sieltä
löytyvät tiedot myös ansiomerkeistä ja muista tunnustutksista, joita liitto ja piiri myöntävät. Muistakaa
ansioituneita eräveljiä ja -sisaria hakemalla näitä kiitoksia ansioituneesta työstä harrastuksen etteen.
Hyvää kesää toivottaen,
Markku Kejonen
Toiminanjohtaja
Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri
Jouni Tuovinen
Hallituksen jäsen
Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri
Tapio Tiimonen
Piirikouluttaja (nuorisotyö)
Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri

Kohtaamisia
Se ol yks syysuamu. Eritoten kuulas ja mukava ilima. Ku kaura alako olla valamista, mänin tapani
mukkaan Jeskalan salole viljelyssuon laitaan murkinalle. Ei ollu mittään haisuu muista sielä selkosilla koko uamuna. Vuan yhen äken yllätyin, kun näin kaksjalakasen siinä makkuupaikan puolella.
Liekkö eksynä! Vai liekkö ollu joku lintujen bonkaaja? Niitäkin kun tuntuu nykyään riittävän oma
viärtinsä ja välillä riesaks asti. Olhan siinä matkoo semmonet 300 jalkoo, jotta ei kuitenkaan täysin
piässy yllättämmään. Aikansa siinä sitten toisiimme kahottiin. Vaan kun hiän ol niin pelokkaan
näkönen, piätin lähtee. Siihen hiän jäi pellonpientarreele seisommaan, jokkii kättä pitemp selässä.
Eihän siitä olis vuaroo ollu raukasta, mutta kun ehin jo täyttee mahain kauran jyvillä. Akanoita en
kehtoo syyvä, vuan sylen ne muahan. Pistävät nimittäin mahan sekasin.
“Metsän kuningas”
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Täytä kortti helposti netissä!

Seuran omat pisteet, ei riistanhoitokilpailuun:
PVM
TOIMINTA

SEURATOIMINTA:
PISTEET

Pyhäselän Metsästäjät ry
SEURATOIMINTA- JA RIISTANHOITOKORTTI 2015
2011
Jäsenen nimi:__________________________ Synt.vuosi
Puh nro:_________________ email:_____________________
Osoite:______________________________________________
PERUSTE TUNTI-/€-/AARI/
ESIM A1
KPL-/MÄÄRÄ

YHTEISPISTEET

SEURAN
ALUEELTA

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

SAALISTILASTO

RIISTALAJI

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___________

PVM

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. 2015
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:
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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 2015
Hirvikävely
19.5./26.5./2.6./9.6.
Pyv:n Tyhy ammunnat
avoin pv
Ampumajaosto Maratonkisa
5.6.
Pokali ammunnat
avoin pv
Haulikko
Abloy varaus avoin pv (ma)
Pelastuslaitos ammunnat
avoin pv
ML haulikko cup
17.6.
Hirvi ja haulikko Kiihtelys
26.7.
Hirvi
Seuran mest.
4.8.
Luodikko
Seuran mest.
4.8.
Haulikko
Pitäjän mest.
5.8.
Haulikko
Seuran mest.
5.8.
Hirvi
Pitäjän mest.
6.8.
Luodikko
Pitäjän mest.
6.8.
Pym karhuammunnat
14.8.
Ampumakoepäivät radalla ks. liite radalla
Hirviamm. harjoitukset
1.9./8.9./15.9./22.9.

klo 17-20
klo 16-20

klo 16-20

klo 12-18
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 17-20
klo 12-16
klo 18-20

Kiekkoammunnat

Aloitus toukokuussa
19.5.
klo 17-20
Tiistai ja torstai
klo 17-20
Lauantai
klo 10-15
Muina aikoina sopimuksen mukaan, puh. 050 371 4503, 044 5152839, 044 5775081

Kiekkohinnat

Jäsenkiekko 4 €/Kierros
Vieraskiekko 6 €/Kierros
10 kerran kortti 50 €/Jäsen 35 €

Toimihenkilöt 2015
Puheenjohtaja

Timo Pöllänen

Häkkisenkatu 22

80230 JOENSUU

0505509881 timo.pollanen@gmail.com

Johtokunnan

Kinnunen Pasi

Suorannatie 187

82220 NIITTYLAHTI

0504139539 karhunkeraajankennel@gmail.com

Kinnunen Teppo Karsikonkatu 9A3

80260 JOENSUU

0503752892 teppo.kinnunen@suomi24.fi

Turunen Paavo

82200 HAMMASLAHTI 0503419588 paavo.turunen@telemail.fi

Varapuheenjohtaja Tanninen Jarmo Viskaalintie 19 A 4 80230 JOENSUU
jäsenet

Nivantie 23

0500678891 tanninenjarmo@gmail.com

Mustonen Hannu Saarenkyläntie 57 82200 HAMMASLAHTI 0503714503 hmustonen74@gmail.com
Puustinen Miikka Vuokkolantie 20 A 82200 HAMMASLAHTI 0505962956 miikka.puustinen@luukku.com
Tanninen Jarmo Viskaalintie 19 A 4 80230 JOENSUU
Gröhn Eero

Kuutostie 822

82200 HAMMASLAHTI 0500730002 eero.grohn@telemail.fi

Jurvanen Esko

Juholantie 6

82200 HAMMASLAHTI 0504347096 esko.jurvanen@suomi24.fi

Hiekkalantie 11

80170 JOENSUU

Toivanen Petri

Sihteeri

Teppo Kinnunen

Rahastonhoitaja

Pöllänen Timo

yhteyshenk.

Jaakko Alastalo

Ampuma-

0500678891 tanninenjarmo@gmail.com

Tuovinen Jouni

Ketsuntie 5

Kennel-yhteyshenk.Tanninen Jarmo Pärnäntie 125

82200 HAMMASLAHTI 0505614479 petri.toivanen85@gmail.com

0503726430 jouni.utra@hotmail.com
0445152839 siqata@gmail.com

82200 HAMMASLAHTI 0500678891 tanninenjarmo@gmail.com
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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
30.6.2015 mennessä maksamalla 40 €: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) 14.8.2015 mennessä.
Karhuammunnat järjestetään ampumaradalla 14.8.2015.
Toimintakortin palautus 5.1.2016 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

30.6.2015
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Paino: LaserMedia Oy

Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 30.6.2015.

