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Puheenjohtajan palsta
Hyvät Pyhäselän metsästäjät ry:n jäsenet ja
metsästyksen harrastajat,
Pyhäselän metsästäjillä on syytä juhlaan. Lehtemme
perustamispöytäkirjasta käy ilmi, että seura perustettiin 60 vuotta sitten. Olemme päässeet melkein
eläkeikään, mutta emme ole jäämässä eläkkeelle,
vaan menemme uudistusten myötä eteenpäin.
Seurassamme on mielestäni sellainen vireä toiminnan ilmapiiri. Viime vuosina on rakennettu niin
ampumaradalla kuin metsästysmajalla ja otettu
käyttöön uusia tietotekniikan sovelluksia. Näiden
avulla toiminta helpottuu ja yhteydenpito jäsenistöön paranee. Näistä hyvinä esimerkkeinä käyvät
seuramme nettisivut sekä ajantasainen kartastomme
helpottamaan uusienkin jäsenten metsästystä. Tällä
varmistamme, että jäsenistömme liikkuu kulloinkin
voimassa olevilla metsästysalueilla.
Tässä lehdessä luomme pienen katsauksen mennee
seen sekä kuvien, että erinäisten tarinoiden muodossa. Jäsenistömme on ollut mukana hyvin vanhojen
muistojen esille tuomisessa. Samalla viemme tietoa
seuramme toiminnasta myös laajemmalle lukijakunnalle niin nuorison kuin maanomistajienkin keskuuteen.
Menneen metsästyskauden toiminnasta joitakin
asioita mainitakseni ammuntapuolella on tapahtunut merkittävää muutosta, sillä radallamme toiminta
lisääntyy, kun lähiseudulta on suljettu merkittäviä
ratoja. Pyrimme kaikin tavoin parantamaan radallamme toimintaa ja siihen on ryhdytty tarmokkaasti
heti vuoden alusta ennen uuden kauden avausta.
Maakunnassamme on toisaalta käynnissä selvitys
ampumakeskuksen perustamisesta ja yhtenä kohteena on Pyhäselän metsästäjien omistama rata ympäristöineen, mutta tämä työ on vasta selvitysvaiheessa.
Ampumakeskus on koko maakuntaa koskeva suuri
hanke ja vienee vuosia ennen kuin sellainen toteutuu.

Metsästyksen osalta yksi viime vuosien merkittävä
keskustelu aihe on susien aiheuttamat haitat. Menneellä metsästyskaudella suoritettiin ns. kannanhoidollista metsästystä ja kaadettiin laillisesti tietty
määrä susia. Nähtäväksi jää minkälaisen vaikutuksen
tuo metsästys on tehnyt tuleviin vuosiin ja mihin
saakka tätä käytäntöä jatketaan, että päästäisiin
kaikkia osapuolia tyydyttävälle tasolle. Lisäksi näiden lupasusien lisäksi on poistettu ns. häirikkösusia
poliisin luvalla. Liian suuri petojen määrä on mielestäni kaikkia osapuolia koskettava tekijä. Seuramme
alueelta on tullut kyselyjä susikannan määrästä ja
vaikutuksista mm. lasten koulukuljetuksiin. Menneellä metsästyskaudella ei tiettävästi Pyhäselän
alueella tarvittu erilliskuljetuksia, mutta tulevaisuudesta ei voida sanoa.
Maanomistajien taholta on otettu esille merkittävä
asia yhteistyöstä metsästäjien kesken. Metsästäjät
liikkuvat usein sellaisilla alueilla, joilla nykymetsänomistajat eivät välttämättä useinkaan käy ja ajantasainen tieto siitä oman metsän tilasta ei ole aina
oikea. Metsästäjät voisivat omalla toiminnallaan
tuoda tietoa metsien tilasta mm. myrskytuhot ja
vastaavat haitat ja olla myös mukana tekemässä joko
vastikkeellista tai talkoohenkistä työtä edistääkseen
molempia osapuolia edistäviä ratkaisuja. Metsästäjien tarkoituksena on kaikenlainen riistakantojen
hoito ja niiden parantaminen ei pelkästään saaliin
toivossa, mutta myös luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi.
Toivotan jäsenistömme sekä maanomistajat tervetulleeksi vuoden lopulla pidettävään 60-vuotisjuhlaamme ja samalla toivotan hyvää ja menestyksellistä tulevaa metsästyskautta.
Timo Pöllänen
puheenjohtaja

Julkaisija
Pyhäselän Metsästäjät ry
www.pyhaselanmetsastajat.fi
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Hirviasiaa
Metsästysseuran juhlavuotena on aika tarkastella
tapahtunutta hirvenmetsästystä ja lupakehitystä
vaikkapa viiden vuoden periodilla, koska sanotaanhan että ihmisen aktiivinen asioiden muistaminen
on kaksi vuotta. Vuosikymmenen alussa saimme
metsästyskäyttöön viisi hirvenkaatolupaa. Metsästys
onnnistui hyvin ja varsin lyhyessä ajassa joten todettiin että hirvikanta on kasvanut alueellamme niin
että jahdin jälkeinen talvikanta edellyttää hakemaan
reilusti enemmän kaatolupia.
Tämän toteutuman perusteella haettiinkin vuosittain 8-15 lupaa vuosittain näihin päiviin asti ja yhä
näyttää siltä että hirvikanta kasvaa jatkossakin.
Alueemme hirvikannan kasvuun on vaikuttamassa
monikin asia. Maillamme on hyvä ravintotilanne
kesälaitumilla, toistaiseksi turvallinen lisääntymispaikka, susista vapaa alue satunnaisista susi vierailuista huolimatta. Myös rajapitäjissä rajusti lisääntynyt suurpetokanta on osaltaan vaikuttanut hirvien
siirtymään alueellemme.
Hirvisidosryhmät ovat käsitelleet tulevan hirvenmetsästyskauden tavoitteita jotka ovat hyvin edellisen
vuoden kaltaisia. Riistanhoitoyhdistykset aloittavat
neuvottelut seurakohtaisista luvista. Tärkeimpänä
asiana ja tavoitteena lienee saada muutaman vuoden kuluessa oikaistua tilanne niin että hirvikannan
lehmä\sonni suhde olisi 1,5.

Tulevan kauden hirviluvat anotaan sähköisesti karttaliitteineen 30.4.2016 mennessä ja näyttääkin siltä
että kaikki jahtiinkin liityvät asiat menevät digitaalisesti asianosaisille.

TULE PAIKALLISELLE.
PALVELUA JO
VUODESTA 1977

Stressitöntä, raikasta, elämää jatkavaa, elämyksellistä hirvijahtia on taas tulevana syksynä tarjolla
syksysisessä metsässä kaikille halukkaille seuramme
jäsenille. Varmista osallistumisesi maksamalla osallistumismaksusi 40 € seuran tilille kesäkuun loppuun
mennessä. Näin varmistat osallistumisesi syksyn
hirvijahtiin.
Kesän aikana on hyvä harjoitella aseen kanssa hirvikuvioon ampumista omalla ampumaradallamme.
Myös ampumajaoston vetämät hirvikävelyt ovat hyvää valmentautumista jahtiin. Olenkin todennut että
harjoittelu on vaikuttanut myönteisetsti onnistuneisiin riistalaukauksiin jo edellisellä kaudella. Kiitos
siitä harjoitusten vetäjille ja niihin osallistuneille.
Keväisin eräterveisin,

Aspitie 4 - Joensuu
www.telemaailma.com

puh. 013-610 0700

MA-PE klo 9-17

Jouni Tapio Tuovinen

Osaltamme hirvijahti 2015 sujui varsin mallikkaasti.
Seurueemme, 61 persoonaa onnistui kaatamaan
21 hirveä. Nämä jakautuivat niin että hirvistä oli
nuoria uroksia 5, naaraita 4 ja vasoista uroksia oli
7, naaraita 5. Hirvipeijaat pidettiin isänpäivänä
Hammaslahden koulukeskuksessa . Peijaissa tarjottiin maanomistajille ja seuran jäsenille perheineen yli
neljä sataa paistiannosta. Hirvimiesten pikkujoulu ja
jahdin lopettajaiset pidettiin joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. Saunottiin, nautittiin eräillallinen, keskusteltiin metsästyksestä yleensä ja tietysti
laulettiin karaokea.
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Erällistä nuorisotoimintaa
Pohjois-Karjalassa
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirissä
nuorisolle suunnatut leirit, kerhot ja koulutukset
ovat yksi keskeisimpiä toiminnan muotoja. Niiden
suunnittelussa pyritään kuuntelemaan nuorten toiveita ja toteuttamaan heidän haluamaansa ohjelmaa.
Tunnetuimpana toiminnan muotona ovat Metso-leirit, joita järjestetään päivän kestävästä Mini-metsosta
aina useiden päivien Metso-leireihin. Kesällä 2016
piirin toiminta-alueella Nurmeksen Sotinpurolla
pidetään ensimmäinen valtakunnallinen Mega-metso, johon odotetaan useita satoja nuoria. Joensuun
seudulla on järjestetty myös kerran viikossa kerhoiltoja yhteistyössä kalastajien kanssa.
Vaikka Pohjois-Karjalan piirillä onkin pitkät perinteet nuorisotoiminnan puolella, pyritään leirejä ja
kerhoja kehittämään edelleen. Myös uusia henkilöitä
on rekrytoitu mukaan. Tammikuussa 2016 kokoontui ensimmäisen kerran piirin nuorisotoimikunta,
johon kuuluu noin kymmenen asiasta innostunutta
henkilöä. Toiminta pyörii vapaaehtoisin voimin ja
yhteistyö paikallisten metsästysseurojen kanssa on
onnistumisen edellytys. Useat seurat ovatkin innostuneet nuorisotoimintaan ja järjestävät jopa vuosittain alueellaan nuorisolle suunnattuja tapahtumia,
jota piirin nuorisotoimikunta tukee.

Leirien ohjelmaa on pyritty rakentamaan monipuoliseksi ja sisältämään sekä tietopuolista opetusta että
nikkarointia. Linnunpönttöjen, minkkiloukkujen ja
sorsien ruokintalauttojen rakentaminen on aina yhtä
kiinnostavaa. Jousi- ja ekoase-ammunta herättävät
myös suurta innostusta ja monesti joutuu yllättymään, miten tarkkoja ampujia jo alle kymmenvuotiaista löytyy. Mikäli leirin ohjelmaan on saatu
mukaan koiria, ei niiden taatusti tarvitse viettää
yksin aikaa nuorisoleirillä.
Nuorilla on nykyisin monenlaisia vaihtoehtoja viettää vapaa-aikaa. Perinteisten eräharrastusten vaaliminen on kuitenkin vaivan arvoista. Nuorison kanssa
touhuavan parhaita hetkiä on nähdä metsästykseen
ja riistanhoitoon aidon innostuneesti suhtautuvia
tyttöjä ja poikia. Yksikin onnistunut Metso-leiri voi
olla se ratkaiseva tekijä, joka saa uuden ihmisen mukaan koko elämän kestävään hyvään harrastukseen.
SML P-K:n piirin nuorisotoimikunnan puolesta,
Miika Näsi

14–17-vuotias metsästystä harrastava nuori

Metsästäjäliiton ensimmäinen
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– 3.7.
Pääset ampumaan liikkuviin, aidonnäköisiin maaleihin, jotka mallintavat metsästystilanteita. Opit myös
paljon uutta houkuttelupyynnistä
jousimetsästykseen ja riistankäsittelyyn.
Leiri huipentuu piirien väliseen
kilpailuun. Tarjolla myös koiranäytöksiä, toiminnallisia rasteja sekä
paljon muuta. Mukaan mahtuu 30
nuorta kustakin Metsästäjäliiton 16 piiristä.

ILMOITTAUDU viim. 15.4. »

www.metsastajaliitto.fi/megametsoleiri
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Metsästysseuraan hakeminen
- kokemuksia
Tässä jutussa käsitellään kuinka asiat etenivät
haaveesta metsästysseuraan ja siitä koejäsenyyteen,
kuinka minua kohdeltiin ja kuinka monimutkainen
”prosessi” on kyseessä.
Miksi koejäsenyyden hakeminen tuli ajankohtaiseksi? Vaikka jo olenkin parissa muussa seurassa
maanomistajajäsen, niin laitoin hakemuksen Pyhäselän metsästäjiin, koska muutin Joensuusta Hammaslahteen. Ennen hakemuksen jättöä tutkin seuran
nettisivuja, sitten soitin puheenjohtajalle, kerroin
itsestäni ja kyselin mahdollisuutta päästä koejäseneksi. Puheenjohtaja ei nähnyt estettä, tosin hän ei sitä
itse päätä, joten hän pyysi tekemään vapaamuotoisen
hakemuksen ja sen jälkeen toimittaisin sen hänelle.
Toimitin sen tosin seuran varapuheenjohtajalle, koska hän on isäni tuttu. Pääasia lienee, että hakemus
päätyy edes jollekin johtokunnan jäsenelle. Suosittelijoita minulle löytyi seurasta useampi, joka omasta
mielestäni ainakin auttaa asiaa, sillä silloin joku muu
pystyy myös kertomaan millainen metsästäjä oikein
olet. Seuran johtokunta käyttäytyi minua kohtaan
todella asiallisesti ja kerrottiin seuran toiminnasta,
sekä tarjottiin myös pullakahvit.
Millainen sitten kuuluisi hakemuksen olla? Puheenjohtaja pyysi toimittamaan vapaamuotoisen
hakemuksen. Monelle herää kysymys mitä siinä
kuuluu olla. No en tiedä sitä itsekkään, mutta pariin
seuraan hakeneena ja päässeenä, käytin vanhoja
hakemuksia pohjana. Eli lähinnä kuka olen, mistä
tulen ja mitä teen. Lisäksi kerroin omista koiristani
sekä metsästystaustani. Kannattaa myös mainita
mahdollisista ampumaharrastuksista sekä siihen
liittyvästä kilpailutoiminnasta, kenneltoiminnasta
yms. mikä vain liittyy metsästykseen. Itsellä löytyy
kaksi Saksanmetsästysterrieriä ja näin ollen harrastan
aktiivisesti pienpetopyyntiä, joka on todella tärkeä
metsästysmuoto. Ja samalla mainitsin myös haulikkoharrastuksesta, sekä siitä, että olen ollut myös

haulikkokilpailuissa mukana. Olen myös toisessa
seurassa riistanhoitojaoston puheenjohtaja. Nämä
auttavat mielestäni seuran pääsyyn, sillä näistä huomaa, että jäsen on muussakin toiminnassa mukana
kuin pelkässä metsästyksessä. Metsästysseurassa kun
on muutakin toimintaa kuin itse metsästys. Valehdella ei todellakaan kannata, sillä Pyhäselän metsästäjissä kun on käytössä koejäsenille toimintakortit,
jolla todistetaan aktiivisuutta. Tämä on mielestäni
todella hyvä asia! Toimintaa on esimerkiksi talkoot,
riistanhoitotyöt, ammuttajan tehtävät yms. Jokaiselle
löytyy taatusti jotain.
Sitten takaisin itse hakuprosessiin. Hakemus oli siis
tehty ja toimitettu johtokunnalle. Sittenpä seurasta
soiteltiin, kun alkoi olla kokouksen aika ja pyydettiin esittäytymään. Tätä on turha jännittää, tämä ei
ole mikään kuulustelu. Siellä kerrotaan vähän itsestä
ja saattanee joku kysyäkin sinulta jotain, mutta varsin rennolla meiningillä. Kyseessä siis johtokunnan
kokous, ei varsinainen seuran kokous. Siellä sitten
johtokunta päättikin heti otetaanko koejäseneksi vai
ei: minut otettiin. Nyt varsinaiseksi jäseneksi pääsy
on vain itsestä kiinni. Kannattaa siis käyttäytyä asiallisesti, niin kuin kuuluu muulloinkin. Negatiivinen
palaute sinusta ei todellakaan edesauta jäseneksi pääsyyn. Samoin painotan sanaa aktiivisuus, jos ei ole
toiminnassa mukana, niin ei taida silloin seurastakaan jäsennyyttä tulla. Kokoukset, talkoot, näyttelyt
yms. ovat hyviä ja pääsee seuratoimintaan helposti
mukaan sekä siellä näkee muita jäseniä.
Moni seura ei niin vain seuraan ota, mikäli ei maita
ole. Mutta aina kannattaa kysyä ja osoittaa kiinnostusta. Monen seuran ns. ongelma alkaa olla ikääntyminen, joten nuoria tulisikin seuraan ottaa. Nuoren
vain tulee todistaa, että on paikkansa ansainnut.
Toivotankin kaikki nuoret ja vanhemmatkin ihmiset mukaan hyvän harrastuksen pariin, ei tämä niin
vakavaa touhua ole!
Eetu Mutanen

Maanomistaja metsästäjänä
Monelle kaupungistuneelle maanomistuksen ja metsästyksen yhteys ja merkitys on jotenkin outoa.
Maanomistus on kuitenkin Suomessa se, joka ratkaisee sen, onko oikeus metsästää jollain alueella vai ei.
Itse olen metsästänyt 1960-luvun alkupuolelta saakka sekä omilla, että seurojen vuokratuilla alueilla.
Nuorempana metsästyksen liittyi tietty jännitys,
vapauden tunne ja saaliskin, mutta iän myötä oman
metsästysseurueen merkitys on ohittanut saaliin
tärkeyden. Metsästys yhdessä hyvien kavereiden
kanssa on tullut yhä tärkeämmäksi vuosien saatossa.
Niinpä alkusyksyn sorsajahdin jälkeen noutavaa
koiraa hyväksi käyttäen, lyhyt metsälintukausi onkin
enää lähes pelkkää koiran koulutusta kaikkine pikku
detaljeineen. Pääjahdiksi syksyisin onkin tullut metsästysseuran yhteinen hirvijahti.
Hirvi suurriistana ja suurine metsästysalueineen
antaa vielä ikääntyvällekin metsästäjälle riittävän
motivaation nousta varhain aamuisin vaimon vierestä aamupalan ja eväiden tekoon. Jahdissa kuluvaa
aikaahan ei tunnetusti lasketa mukaan ihmisen elinpäiviin, vaikka kuinka sataisi räntää ja olisi kylmä.
Maanomistajana hirven merkitys myös metsän
kasvuun ja kehitykseen on merkittävä. Aiheuttaahan ylisuuri hirvikanta suuria tuhoja puustolle.
Hirvikannan sääntely muutoin kuin metsästämällä

sopivaan metsänomistajan kannalta siedettävään
hirvitiheyteen on mahdotonta. Samoin liikenteessä
tapahtuvien hirvikolareiden vähentäminen tapahtuu
tehokkaimmin pienentämällä valtateiden varsien
hirvitihentymiä.
Hirvijahdin toteuttamisessa on vastoin monen
sivullisen luuloja hyvin tarkat määräykset ja kriteerit.
Lainsäädännöllä on tarkoin säädetty se, mitä metsästetään ja miten. Hirviseurueen johtajan/johtajien
tehtävänä on luoda ne puitteet joiden mukaan jahti
turvallisesti etenee.
Koska meidän oloissamme metsästetään pääasiassa
yksityisten mailla, on myös tarkoin huomioitava
maanomistajien mielipiteet. Joskus onkin tullut
sanomista teiden käytöstä, peltojen tallaamisesta ja
jopa siitä, että hirvikoira on ottanut ”upean” seisontahaukun lehmistä. Näitä tapahtumia ei kukaan
valistunut metsästäjä soisi sattuvan. Maanomistajien
olisikin hyvä ottaa heti yhteyttä metsästysseuran
hirvijohtajiin vahinkojen tapahduttua.
Parhaimmillaan hirvijahti on kuitenkin mukava tapa
viettää yhdessä aikaa tutun hirviporukan kanssa,
muistellen makkaran paiston lomassa menneitä jahteja ja niissä tapahtuneita joskus hupaisiakin asioita,
joista kaikki eivät tapahtuma-aikaan ole olleet välttämättä kovinkaan hauskoja.
Antti Lempinen
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Pyhäselän metsästäjät 60 - vuotta
Joensuun seudun suurin metsästysseura Pyhäselän
Metsästäjät ry. täyttää marraskuussa 60 vuotta.
Seurassa on nyt noin 270 jäsentä, ja ovet ovat auki
uusille jäsenille.
– Olemme pyrkineet helpottamaan jäseneksi pääsyä
koejäsenyyden kautta. Koejäsenyys avaa halukkaille
mahdollisuuden päästä seuran jäseneksi myös ilman
maanomistajuutta seuran alueella, kertoo seuran
puheenjohtaja Timo Pöllänen.
Nuorisotyö on seurassa ylipäätään arvossaan.
– Olemme pyrkineet viime vuosina määrätietoisesti
saamaan seuraan uusia nuoria jäseniä ja jatkossakin
on tarkoitus innostaa nuoria metsästysharrastuksen
pariin, Pöllänen sanoo.
Osa nuorisotyöstä on yhteistoiminta koulun kanssa.
Pyhäselän Metsästäjät ovat usean vuoden ajan tarjonneet 8-luokkalaisille metsästyksen teemapäivän,
josta saatu palaute on ollut hyvää. Toukokuiseen
teemapäivään osallistuu satakunta kasiluokkalaista.
Päivän aikana esitellään metsästystä ja kokeillaan
ekoaseammuntaa luokkatiloissa sekä tehdään koulun
maastossa rastitehtäviä. Teemapäivän luonteen
mukaisesti kasiluokkalaisten lounas valmistetaan
kenttäkeittiössä. Kulu tulee teemapäivän järjestämisestä vastaan koululla järjestettävien hirvipeijaiden
vuokrassa. Tilaa peijaisten järjestäminen vaatiikin,

sillä ruokavieraita tapahtumassa on vuosittain noin
400. Nuorten innostamiseksi erästelyn pariin seura
on osallistunut usean vuoden ajan myös Pyhäselässä
järjestettyihin eskaripäiviin.

säpalstasta, joilla on pyöreästi 450 omistajaa. Seuran
oma tietokonesovellutus auttaa vuokrasopimusten
hallinnassa. Yhteistyötä maanvuokraajien kanssa on
pyritty määrätietoisesti kehittämään.
– Minusta Yrjö Laakkosen metsästysseuroille tarjoama malli, jossa seura voi antaa metsänomistajalle
erilaisia palveluita, on hyvä ja kehittämisen arvoinen.
– Sen tyyppistä pienimutoista toimintaa meillä on
ollut jo aiemminkin, Pöllänen kertoo.
Metsästysmajana seuralla toimii Hammaslahdessa
pienen lammen rannalla sijaitseva entinen hiihtomaja. Majalla pitää totta kai olla myös sauna sekä
riistan käsittelyyn tarvittavat tilat kuten nylkyvaja ja
kylmiö. Jahtipäivien taukoja varten seura on rakentanut myös kaksi kotaa, toisen Satulavaaraan ja
toisen Elinmyllyn tien varteen.
Koiraharrastus on Pyhäselän metsästäjien keskuudessa laajaa.
– Kaikessa pyynnissä käytetään apuna koiria, mutta

niin meillä kuin koko maassa eniten jäsenillä on
hirvikoiria ja ajavia koiria.
– Jäsenet osallistuvat koirineen innokkaasti haukkukokeisiin ja näyttelyihin, Pöllänen tietää.
Lisäksi seura on jo pidemmän aikaa järjestänyt yhdessä Pyhäselän muiden seurojen sekä naapuripitäjä
Kiihtelysvaaran metsästysseurojen kanssa koiranäyttelyitä, joista seuraava on vuorossa syyskuussa.
Perustavan kokouksen pöytäkirjan mukaan seura on
perustettu 27. marraskuuta 1956. Aikalaistietojen
mukaan perustava kokous olisi kuitenkin pidetty jo
viikkoa aikaisemmin.
– Sen mukaan mennään, mitä asiakirjoihin on merkitty, Timo Pöllänen tuumaa.
Tietoa seuran ensimmäisten vuosikymmenten
toiminnasta kuitenkin kaivataan, sillä kaikki perustajajäsenet ovat jo siirtyneet tuonimaisille metsästysmaille.
Teksti: Pekka Puustinen

Metsästysseurojen normaalitoimintaan kuuluu sekä
riistanhoitoa että riistalaskentaa.
– Me osallistumme aktiivisesti riistakolmiolaskentaan ja seuraamme alueen riistakantojen kehitystä.
– Osallistumme myös vuosittain eri riistanhoito- ja
pienpetokilpailuihin, Timo Pöllänen kertoo.
Osin suuren jäsenmäärän tuella seura pystyy
ylläpitämään omaa ampumarataa, jolla sijaitsee myös
Joensuun seudun riistanhoitoyhdistyksen rata.
– Meillä on kaksi skeet-rataa ja yksi trap-rata haulikkoampujille sekä pienoiskivääri- ja hirvikivääriradat,
Pöllänen sanoo.
Radat sijaitsevat entisellä kaivosalueella. Pyhäselän Metsästäjien omistama alue on 10,1 hehtaaria.
Tämän lisäksi seura on vuokrannut ratojen ympärille
15,4 hehtaaria suoja-aluetta Joensuun kaupungilta. Metsästysseura julkaisee omaa tiedotuslehteä ja
tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti myös verkkosivuillaan.
Metsästysmaita seuralla on kaikkiaan noin 13 500
hehtaaria. Alue muodostuu kaikkiaan noin 750 metPyhäselän Metsästäjät ry:n puheenjohtaja Timo Pöllänen (Kuva: Marko Puumalainen)
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Tästä se kaikki alkoi
marraskuussa vuonna 1956.
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Miljoona pönttöä valmistumassa..

Seuran menestynein ajokoira Sanna ja
omistaja Arvi Häkkilä.

Riistakameran kuvaan oli
tällä kertaa ehtinyt ahma.
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Vuoden erämies on valittu jo
vuodesta 1991 lähtien. Kuvassa
heistä ensimmäinen Toivo
Voutilainen.

si

Majatoimikunan tupaantuliaisia vietettiin 10 päivä joulukuuta
vuonna 1971 Pyhäselän Urheilijoilta ostetussa entisessä
hiihtomajassa.
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Hirven kaatopaikalla ja saaliin
nylkyä vuodelta 1960. Kuvissa:
Lauri Tuttavainen, Jouko Lempinen,
Samuli Malinen, Jorma Lempinen,
Yrjö Kastinen, Paavo Heikkinen,
Toivo Olenius, Unto Lempinen,
Toivo Voutilainen sekä Rippe-koira.

Näädän nahat lähdössä
tammimarkkinoille vuonna 1990
Jorma ja Mikko Lempinen toimesta.

Hirven metsästys
edellyttää ampumakokeen suorittamista. Ylhäällä seuran
mestaruuskilpailut
Iikselän Sorakuopalla vuonna 1962.
Alla Simo Elomäki
tositoimissa vuonna
1999 (Kuva:
Karjalan Heili).
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Toivo Voutilainen, Tauno Väänänen, Lauri
Martikainen, Jorma Lempinen, Lauri Tuttavainen
sekä ilves vuoodelta 1975.
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Hirvittävä juttu
Ikimuistoinen hirvijahti lokakuun lopulla 1960-luvun
alkupuolella.
Minulla oli Fiat 600 auton Itä-Saksassa valmistettu
kopio Neckar 770. Eräänä sunnuntaina aikaisin
aamulla ajoin Elovaaralle Toivo Voutilaisen talon
pihaan, josta lähdimme hirvijahtiin Nivansalolle.
Autoon ahtautui lisäkseni veljeni Jorma, Toivo
Voutilainen, Yrjö Kastinen ja Toivo Olenius. Kaikilla
mukana reput ja kiväärit, sekä ”Rippe” -niminen
karhukoira.
Nivassa Rauvanvaaran tien risteyksessä sovitulla
kohtauspaikalla tapasimme kymmenkunta aseetonta
hirviporukkamme jäsentä. Osa oli tullut paikalle
jalan ja osa polkupyörillä. Autoja ei juuri ollut.
Siihen aikaan hirviä oli vähän. Nivansalolla oli edellisellä viikolla nähty hirvi, joten jahdin piti onnistua.
Sen vuoksi jahtia suunniteltiin hiljaa supatellen.
Neljän kiväärimiehen passiketju asetettiin väljään
riviin hirvien todetuille kulkupaikoille noin 150
metrin päähän Rääkkylän rajasta Svante Hiltusen
maalle. Passiin mentiin hiljaa molemmilta sivuilta
kiertäen. Aseettomat miehet ripoteltiin harvakseltaan muille hirvien kulkupaikoille tehtävänään käännyttää hirvi ampumaketjuun. Kiväärimiehille tehtiin
selväksi, että ensimmäisen laukauksen on oltava
tappava ja hirven on kaaduttava omalle puolelle.
Silloisen lain mukaan vaikka hirveä ammuttiin
omalla puolella, mutta jos se kaatui luvattomalle tai
vieraan seurueen alueelle, se meni aina valtiolle. Siis
hätiköityjä laukauksia ei sallittu.
Oleniuksen Topi laski ”Ripen” irti tuulen alta.
Kohta kuului haukku, joka hiljaa siirtyi passiketjua
kohti. Yhdessä ryteikössä oli pitkä seisontahaukku,
jossa Topi yritti päästä ampumaan, mutta huonon
näkyvyyden vuoksi ei onnistunut. Hirvi karkot-

tui Kastisen Ykän passipaikalle. Ykä ampui yhden
heittolaukauksen kohti Rääkkylän rajaa laukkaavaa
hirveä. Olin viereisellä passipaikalla ja kuulin selvästi
luodin läjäyksen.
Kohta Ykä huusi, että hirvi on nurin. Jännitti
pirusti, kaatuiko hirvi omalle puolelle. Kävelin rajaa
pitkin kaatopaikalle. Aikuinen naarashirvi rotkotti
rajalla omalla puolella turpa muutaman sentin päässä rajasta. Ykä oli ”polleena” ja kehui suu vaahdossa
ampumataitoaan. Onnistuneesta kaadosta onnittelimme kaatajaa ja kaatajalle järjestettiin asianmukaiset seremoniat kaatoryyppyineen ja lakin havutuksineen.
Arvioin kaatolaukausta. Mielestäni kysymyksessä oli
enemmänkin ”vahingonlaukaus”, koska hirvi laukkasi vauhdilla ohi puustoisessa metsässä. Tietenkin
Ykälle kuului kunnia onnistumisesta, mutta ”omakehu” olisi voinut jäädä vähemmälle.
Jorma pisti ja suolisti hirven. Toiset istuivat nuotiolla
paistaen makkaroita ja söivät eväitään. Porukalla
hirvi nyljettiin kaatopaikalla.

varmistamaan, että Svante pääsee varmasti kotiinsa.
Jouduin kantamaan isää autolle. Vein hänet kotiin
parantelemaan pahaa oloaan ja äitini ripitettäväksi.
Palattuani paloiteltu hirvi oli jo kannettu autolle.
Etu- ja takajalat olivat neljässä osassa, selkä ja kylkiosa yhtenä. Jorma oli yksin kantanut ainakin puolet.
Lihat oli saatava ”syömäkelpoisena” jakoon. Osa
porukasta oli ”vähän” nauttineita, minkä vuoksi
heille jäi vain taljan ja muovipusseissa olleiden sisäelinten kantaminen. Parille vähemmän nauttineelle jäi aseiden ja reppujen kantaminen.
Kysyin porukalta, että pääsikö Svante varmasti
kotiinsa. Kaikki puistelivat päätään. Kukaan ei ollut
lähtenyt häntä saattamaan. Asia varmistettiin. Svante
ei ollut kotona. Sen vuoksi järjestettiin etsintä. Jorma varmana jäljittäjänä lähti seuraamaan jälkiä ja me
muut etenimme ketjussa muutaman metrin välein.
Lopulta Jorma löysi Svanten puolen kilometrin
päästä Rääkkylän puolelta. Svante oli eksynyt omaan
metsäänsä, kiertänyt kehää ja oli löydettäessä hyvin
väsynyt. Hänet saatettiin kotiinsa osin kantamalla.

Kaiken huippuna oli automatka Elovaaralle. Auton katolla oli suksiteline, jolle pantiin hirventalja
karvapuoli alaspäin. Hirvenlihat ladottiin taljalle,
peitettiin paperisäkeillä ja sidottiin lujasti köydellä.
Katon ja suksitelineen väliin asetettiin varmistukseksi muutama reppu. Neckarin etukonepellin alla
oli hyvin matala säilytystila, jonne sopi vain pari
reppua, mutta nekin olivat liikaa. Konepeltiä ei saatu
kiinni, joten se sidottiin narulla. Muuten se olisi
noussut ”vauhdissa” pystyyn. Näkyvyyttä eteen oli
juuri ja juuri.
Viisi isokokoista rähjäistä miestä sovitettiin autoon.
Sylissä aseet ja karhukoira. Vapailla käsillä tuettiin
kattoa, jotta se ei painu päälle. Hiljaa ”rallatellen”
ajoin Elovaaralle Voutilaisen Topin pihaan.
Tiedän, että joku nuorisoporukka oli ahtanut
Pikku-Fiattiin kahdeksan henkilöä ajellen poliisin
ratsiaan. Sellainen ”tilaihme” oli autoni Neckar 770.
Teksti: Jouko Lempinen

Minä lähdin välillä käymään kotona hakemassa
isääni, joka halusi käydä kaatopaikalla. Palattuamme siellä oli myös maanomistaja Svante Hiltunen,
jolla oli iso pullo vodkaa. Isäni oli melko raitis mies,
mutta kun ”Sotaveteraaniveli” Svante tarjosi, niin
tottahan sitä piti ottaa ja kohta molemmat olivat
umpihumalassa. Mukavaa näytti olevan.
Svante ja isäni heräteltiin. Molemmat olivat tokkurassa. Isä ei pystynyt kävelemään edes taluttamalla.
Svante ei antanut taluttaa, koska se ei ollut ”aikuiselle” miehelle” sopivaa. Hän kyllä osaisi omasta metsästä kotiinsa. Epäilin suuresti, mutta minkäs sitä
”aikuiselle” miehelle mahtoi. Svantelle annettiin
maanomistajalle kuuluva iso hirvipaisti ja hän lähti
hoipertelemaan kohti kotiaan. Kehoitin porukkaa

Kuva ei tiedettäväsi liity tapaukseen
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VALTAKuNNAN SEKSIKKÄIN ERÄVERKKOKAuPPA

KESÄKuuN ALuSTA
uuSISSA TILOISSA
ENTISTÄ SEKSIKKÄÄMPÄNÄ.
ELI MuuTAMME ERÄTuKuN VIEKKuuN PRISMAN huudEILLE,
/JOKIERA-OY
TERVETuLOA TuTuSTuMAAN!
JOKIERÄ, LÄNSIVIITTA 2
MA - PE 9 - 17 LA 10 - 14

Riistanhoitojaoston
suunnitelmat vuodelle 2016
Riistanhoitojaoston uudistaminen:

Hankintaluettelo:

• Riistanhoito metsästysalueilla lohkojakoon
• Vastuualueiden jako
• Riistakantojen kartoitus
• Varsinaisen riistanhoitosuunnitelman teko
• Haetaan seuran hallitukselta toimintaraha
• Luodaan riistanhoitokartta
• Perustetaan useampi riistapelto
• Viedään nuolukiviä hirvieläimille
• Perustetaan talviruokintapaikkoja jäniksille ja
kauriille
• Pidetään pienpetopyydyksien rakennuspäivä
• Pidetään vesilintujen keinopesien rakennuspäivä
• Pyritään parantamaan vesilintujen pesinnän
onnistumista keinopesillä ja keväällä järjestetyllä
tukiruokinnalla

• Nuolukivet (RHY)
• Riistapeltosiemenet (RHY)
• Rikkakasvien torjunta-aine
• Lannoiteet (RHY)
• Heinää talviruokintaan
• Viljaa ruokintaan (RHY)
• Ruokintaviljan säilytysastiat
• Materiaalia pienpetopyydyksiin
• Materiaalia keinopesiin
• Karttapohjia riistanhoitokohteiden merkintään
Riistanhoitojaoston puolesta,
Tapio Tiimonen

JOKIERÄ, VOIMATIE 12
MA - PE 10 - 18 LA 10 - 15

TARJOUKSET PYHÄSELÄN METSÄSTÄJILLE!
Franchi Affinity 12/76
•Puoliautomaattihaulikko
•Max5 Camo tai musta
•Benellin valmistama
laatuhaulikko!
Takuu 7 vuotta!!!
Hinta: 799.00€ (!!!)

Tikka T3 lite stainless paketti:
-Tikka T3 Lite SS .308 win

-Optilock kiik.jalat
-Tikka asepussi
-Hihna
-Vaimenninkierre 14x1
-Burris 3-9x40 valopiste kiikari
Hinta vain 1298.00€!

tai vaihtoehtoisesti paketti
Aimpoint 9000L punapistetähtäimellä
Hinta vain 1348.00€!

Varaa aika tai kysy neuvoja: (013) 223 262 MA-TO 8–20 | PE 8–18 | LA 9–14
Osoite: Reijolantie 1, 80330 Reijola | Sähköposti: kivuton@kivuton.fi

LEMMIKKISI HYVINVOINTIIN | WWW.KIVUTON.FI
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Kenneljaosto

Toimintakertomus 2015

Seuramme kenneltoiminta on Pohjois-Karjalan ja
koko Suomen mittapuulla mitattuna erittäin menestyksellistä ja aktiivista. Seuran jäsenten metsästyskoirat ovat menestyneet erinomaisesti koirakokeissa
ja näyttäneet taitonsa käytännön metsästyksessä.
Koiriamme on käytetty jalostukseen ja moni niistä
on jättänyt pysyvän tassun jälkensä Suomalaiseen
koirakantaan.

Kenneljaosto kokoontui 8 kertaa v.2015 ja niiden
lisäksi ottelu toimikunnilla oli omat kokoukset.
Osallistuttiin 3.-4.9.2016 pidettävän ryhmänäyttelyn palaveriin. Näyttely pidettiin Lemmenlavalla ja
urheilukentällä.

Ajokoirien paras tulos:
SuoajokU Osku 92,75 p., om. Pentti Räsänen

Ajokoirakokeet:
• Helmikuu 2015 2-viikon ajokoe (15.2.28.2.2015)
• Syyskuu 2015 2-viikon ajokoe (14.9.-27.9.2015)
• 10.-11.10.2015 järjestettiin piirin mestaruuskoe
(ylituomarina Ville Puustinen)
• 14.11.2015 4-seuran ottelu
• 15.11.2015 Seuran/Pitäjän alueen mestaruusottelu
Ajokokeiden piirinmestaruus kisaan 10.-11.10.2015
osallistui Kenttämestarin Usko, om. Juhani Penttinen ja edellisen vuoden piirinmestari Osku om.
Pentti Räsänen.

Vuoden 2015 eräkoira:
ItälaiU Huntersheart Grusha 25 p.

Tästä yksi esimerkki suomenajokoirauros tähtivalio
Tiltan-Tallin Onni. Onni on yksi 2000- luvun parhaimpia periyttäjä koiria. Onnilla oli kautta aikojen eniten ajettuja ykköstuloksia Pohjois-Karjalan
ajokoirista. Jälkeläisiä syntyi 116 kappaletta. Jälkeläiset jo toisessa ja kolmannessa polvessa menestyvät
valtakunnallisesti mitattuna erinomaisesti.
Myös Karhunkerääjän kennelin koirat ovat niittäneet menestystä hirvikoira puolella. Näiden lisäksi
meillä on ollut aina useita muitakin huippukoiria eri
koiraroduissa.
Seuramme järjestää vuosittain useita ajo-ja haukkukokeita joista osa myös arvokokeita. Olemme yksi
Pohjois-Karjalan aktiivisimmista kokeiden järjestäjistä. Myös koiranäyttelyjen järjestäminen kuuluu
seuramme toimintaan.

Suomenajokoirien 4-seuraottelu järjestettiin
14.11.2015. Joukkue: Hanhikorven Hilla, om.
Jouni Tuovinen, Eräjätkän Elli, om. Anssi Sykkö/
Merja Tanninen ja Matkon Hilla, om. Jukka Luoto.
Joukkue voitti 4-seuraottelun ja Pyhäselän metsästysseura sai kiertopalkinnon.

Hirvikoirien paras tulos:
ItälaiU Huntersheart Grusha 92,50 p.

Vuoden 2015 valiot:
KVA ItälaiU Huntersheart Grusha,
om. Pasi Kinnunen
KVA JämtlaN Karhunkerääjän Joiku,
om. Pasi Kinnunen
KVA SuoajokU Korvenkätkön Lordi,
om. Anssi Vepsäläinen
KVA JämtlaU Nestori,
om. Miikka Puustinen ja Pasi Kinnunen
KVA LabnouU Grassduck’s Red Flash,
om. Teijo Kostian

Toimintasuunnitelma 2016
Järjestetään:
• 2-viikon ajokoe 15.-28.2.2015
• 1-päivän ajokoe 27.2.2016
• syyskuussa ”reppukoe”
• marraskuussa 2016 Seuran ja pitäjän alueen ajokoe, seuran ajokoe on 60-vuotta täyttävän seuran
juhlakoe ja kutsukoe.
Lisäksi osallistutaan 3.-4.9.2016 ryhmänäyttelyyn
yhdessä muiden seurojen kanssa.
Kenneljaoston puolesta,
Pentti Pitkänen

Vuoden 2015 eräkoira Huntersheart Grusha
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Ampumajaoston
toimintakertomus 2015

Ampumajaoston
toimintasuunnitelma 2016

Maaliskuun kokouksessa valittiin ampumajaostolle
uudet vetäjät. Heikki Koskinen luopui vetovastuusta, ja vetovastuuseen valittiin Jaakko Alastalo
ja Mikko Saastamoinen. Lisäksi päivitettiin lajien
vastaavia ja valittiin jousiammunta uudeksi lajiksi.
Samalla päätettiin ammuttajat ja ammuntapäivät
haulikkoradoille, sekä vahvistettiin kilpailukalenteri
vuodelle 2015. Ammuntapäivät ja kilpailukalenteri
olivat jakelussa jäsentiedotteen yhteydessä.

Ampumaradalla tullaan tuttuun tapaan järjestämään
haulikko ja luodikko ampumaharjoituksia. Hirviammunta harjoitukset, hirvikävelyt, kuin myös hirvi- ja
karhukoeammunnat kuuluvat kesän ohjelmaan.

Ampumaradalla järjestettiin perinteisesti haulikko
ja luodikko ampumaharjoituksia. Hirviammunta
harjoitukset, hirvikävely/hölkkä, kuin myös hirvi- ja
karhukoeammunnat kuuluivat kesän ohjelmaan.
Haulikko ja luodikko lajeissa pidettiin myös seuran
ja pitäjän mestaruuskisat.

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 kun edellisinä vuosina. Viime vuosi
mentiin jo kolmella radalla eikä aina siltikään kapasiteetti meinannut riittää sujuvaan ammutukseen ja
etenkin ammuttajista on edelleen pulaa. Nyt on oiva
tilaisuus lähteä mukaan ampumajaoston toimintaan.

Skeet- ja trap-radoilla toiminta aloitettiin toukokuun loppupuolella. Skeet- ja trap-radoilla ammutettiin kolmena kertana viikossa tiistai ja torstai
iltaisin ja lauantai päivällä. Ammuntoja pidettiin
syys-lokakuulle asti. Ampujia riitti välillä jopa
ruuhkaksi asti, mistä kuitenkin selvittiin kunnialla
rajallisista resursseista huolimatta.
Ampumarata-alueella oli varsin paljon talkootoimintaa kesän aikana. Pienois-hirviradan kunnostustyöt
aloitettiin ja saatiin rata toimintakuntoiseksi. Lähialueella toteutettiin myöskin melumittauksia, joiden
johdosta aloitettiin myös toimet meluhaittojen
pienentämiseksi. Iso kiitos kaikille mukana olleille.

Kilpailukalenteri päivitetään ja ammutuspäivät sekä
ammuttajat valitaan haulikkoradoille maalis-huhtikuun aikana ja tiedot ovat jakelussa viimeistään jäsentiedotteen yhteydessä.

Tulevan kesän aikana tullaan radoilla järjestämään
paljon talkoita mm. Jousiammuntaradan raivaus,
meluvallien rakentamista, melukujien raivausta skeet
radoille, äänieristysten rakentamista hirvikoppiin ym.
Tiedotus pyritään järjestämään metsästäjäliiton tietojärjestelmän kautta sähköpostilla, kuin myös tekstiviestillä sekä verkkosivujen kautta. Töitä varmasti riittää
kaikille halukkaille.
Ampumajaosto

Ampumajaosto tiedottaa
Skeet ja trap ammunnat Pyhäselän metsästäjät ry:n Lähdekorven ampumaradalla alkavat Tiistaina
17.5.2016 ja jatkuvat 15.9.2016 asti. Ammuntaillat ovat Tiistai ja Torstai klo 17-20.
Lauantaisin klo 10-15 seuraavina päivinä : 21.5, 28.5, 4.6, 11.6, 18.6, 2.7, 6.8, 13.8, 27.8.
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
		
5000 kiekkoa 600€ =3€ kierros
Ennakkoon kertaostoina tehdyt ostot ovat henkilökohtaisia ja kortit ovat voimassa vuoden ostopäivästä.
Ajo-ohje: Aja Kuutostieltä Kiihtelysvaaran suuntaan n. 1 km, ja käänny vasemmalle.
Seuraa ampumaradan viittoja.

Haulikko
Haulikko on metsästäjän perusase. Metsästykssä se
on varsin uusi asetyyppi, vain n. 250 vuotta vanha.
Rakenteita ovat päällekkäispiippuiset- (suosituin),
rinnakkaispiippuiset-, yksipiippuiset-, puoliautomaatti- ja pumppuhaulikot. Kaliiperit 20, 16, 12
(käytetyin), 10. Nuorelle metsästäjälle elokuun 20
päivä on se h-hetki, jolloin astutaan oikeiden metsästäjien kirjoihin. Haulikolla ammutaan etupäässä
liikkuvaan maaliin. On monesti käsitys, kyllä osuu
kun ampuu vain sinne päin, ei pidä alkuunkaan
paikkaansa, syytetään asetta ja panoksia, kun ei osu.
Haulikkoradalla kaikki selviää, ei voi ehdottomasti
olla korostamatta liikaa ammunnan harjoittelua.
Siihen meillä on erinomaiset mahdollisuudet.
Pyhäselän Metsästäjien ammunnan harjoittelu
juontaa 1960-70 luvulta. Metsästysmajan lähisuolla
oli kannon nokassa käsiviritteinen savikiekkoheitin,
harjoittelu järjestäytymätöntä. Sittemmin 1980
luvulla saatiin Pyhäselän kaivoksen tuntumaan
kiekkorata yhdellä matalan tornin käsiheittimellä.
Pitäjän- ja seuranmestaruus kilpailut alkoivat sieltä.
Kaivoksen entisen saostusaltaan paikalle perustettiin
RHY:n hirvirata. Sen yhteyteen laadittin trap-haulikkorata, 50 talkookuormaa täytesoraa.
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Joensuun Ampujien lakkautetulta Onttolan radalta
ostettiin vanha sähköheitin sorakummulle. Oli tietyt
ammutussillat, pidettiin kilpailuja, jopa 6 kerran
haulikko-cup ja osallistujia lähi kunnista. Saatiin
seuralle tuloja. Edelleen perustettin virallinen 2 tornin skeet-rata, parhaana kesänä myytiin jopa 44000
kiekkoa. Seura liittyi SML:n jäseneksi, oli mahdollisuus käydä SML:n karsintakilpailuissa, sekä tulla
valituksi SM-kilpailuihin. Mestaruusmitaleitakin on
tullut. Rakennettiin myös riistapolkurata ja kilpailuja on pidetty. Välillä on ollut hiljaisempia kesiä, ei
ole tahtonut saada uusia toimijoita.
Nyt muutamana vuonna innostus on mukavasti
virinnyt. Rakennettiin toinen skeet-rata uusilla
heittimillä, jotka ostettiin sopivasti Kontiolahden
Urheilijoiden lakkautetulta radalta. Mahdollisuus
pitää SML:N kilpailuja. Nyt vain harjoittelemaan
ja harrastamaan. Haulikkoväki kiittää ja toivotta
Onnea 60 vuotiaalle Pyhäselän Metsästäjät ry:lle.
Haulikkoväen puolesta,
Veli-Matti Nuora
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Metsästysseuran laavut

S at u l ava a r a n l a av u
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E l i myl l y n l a av u

Minimoi lämmityskulut,
maksimoi mukavuus.

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

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

MUUALTA
SEURAN
ALUEELTA

SAALISTILASTO

RIISTALAJI

YHTEISPISTEET

RIISTANHOITOPISTEET YHTEENSÄ___________

RIISTAN RUOKINNAN TILASTOINTI

Täytä kortti helposti netissä!

Majaa käytettiin seuran jäsenten ja jaostojen toimesta 49 päivänä. Ulkopuolisille majaa vuokrattiin 14
päivän verran.

PISTEET

Majan tien päähän rakennettiin asiattoman ja
turhan liikenteen rauhoittamiseksi puomi. Puomi
on selvästi vähentänyt ja estänyt turhaa liikennettä
majalle. Mm. vuokralaisten rauhallisen oleskelun
turvaamiseksi puomi on todettu erittäin toimivaksi.
Isompaan kotaan asennettiin ikkunoiden vuorilaudat, ja kota maalattiin ulkopuolelta.

Seuran omat pisteet, ei riistanhoitokilpailuun:
PVM
TOIMINTA

Majatoimikunta

SEURATOIMINTA:

WC tilojen yhteydessä tehtiin myös paljon ylimääräistä. Liiterin takana oleva kuoppa ajatettiin täyteen
maita, jolloin saatiin polttopuuhäkeille paljon tarvittua tilaa. Polttopuut siirrettiin uudelle paikalleen ja
ovat nyt poissa kaiken toiminnan tieltä. Metsästysmajan ulkovalot uusittiin.

Tulevia tehtäviä:
• WC tilojen tyhjennys.
• Saunan palomuurin rappaus ja maalaus.
• Saunan ullakon lisäeristys (jos mahdollista)
• Vesipumpun uusiminen.
• Saunan ikkunan korjaus.
• Liukuovet ison makuuhuoneen hyllyjen eteen.
• Majan vuokrausta jatketaan entiseen tapaan.

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

Keväällä pidettiin perinteiset majatalkoot, pihat,
saunan ja nylkyvajan ympäristö siivottiin.
Kesän suurin projekti oli uusien WC tilojen rakentaminen. Tilat rakennettiin, maalattiin ja sähköistettiin kesän aikana. Uusista WC tiloista on saatu
positiivista palautetta useammaltakin suunnalta.

PVM

Vuonna 2016 ei majalla ole tarkoitus tehdä majatoimikunnan toimesta suurempia projekteja, vaan
keskitytään ajan kanssa hoitamaan vielä rästiin jääneitä pienempiä töitä edellisiltä vuosilta. Keväällä on
tarkoitus järjestää perinteisesti siivoustalkoot majalla.

RIISTANHOITOPISTEET:

Vuonna 2015 kokoonnuttiin majatoimikunnan toimesta yhden kerran, jolloin suunniteltiin ja sovittiin
tulevan vuoden toiminnasta majalla.

RIISTANHOITOKORTIN TILASTO-OSA:

Majatoimikunnan
toimintasuunnitelma 2016

Pyhäselän Metsästäjät ry
SEURATOIMINTA- JA RIISTANHOITOKORTTI 2016
2011
Jäsenen nimi:__________________________ Synt.vuosi
Puh nro:_________________ email:_____________________
Osoite:______________________________________________

Majatoimikunnan
toimintakertomus 2015
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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. 2016
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 2016

Hirvikävelyt keskiviikkoisin alkaen
25.5
Ampumajaosto Maratonkisa
10.6
Haulikko cup
15.6
Pienoishirvi-seuran mestaruus
9.7
100 kiekon kisa
16.7
Haulikko: Pitäjän mest.
3.8
Haulikko: Seuran mest.
3.8
Hirvi: Seuran mest.
5.8
Luodikko: Seuran mest.
5.8
Hirvi ja haulikko Kiihtelys
7.8
Hirvi: Pitäjän mest.
9.8
Luodikko: Pitäjän mest.
9.8
Pym karhuammunnat
17.8
Hirviamm.harjoitukset
31.8, 7.9, 14.9, 21.9
Ampumakoepäivät
katso

Kiekkohinnat: Jäsenkiekko
Vieraskiekko
10 kerran kortti

Puheenjohtaja

Timo Pöllänen
Häkkisenkatu 22
80230 JOENSUU
0505509881
timo.pollanen@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Jarmo Tanninen
Viskaalintie 19 A 4
80230 JOENSUU
0500678891
tanninenjarmo@gmail.com

Johtokunnan jäsenet

Pasi Kinnunen
Suorannatie 187
82220 NIITTYLAHTI
0504139539
karhunkeraajankennel@gmail.com

Karsikonkatu 9A3
80260 JOENSUU
0503752892
teppo.kinnunen@suomi24.fi

Paavo Turunen

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Kennel-yhteyshenk.

Teppo Kinnunen

Jarmo Tanninen

Eero Gröhn

Esko Jurvanen

Petri Toivanen

Ampuma yhteyshenk. Jouni Tuovinen

Jaakko Alastalo

klo 16-20
klo 16-20
klo 17-20
klo 12klo 11klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 16-20
klo 11klo 16-20
klo 16-20
klo 17-20
klo 16-20
liite radalla

Kiekkoammunnat

Kiekkoammunnat alkaen
7.5
klo 17-20
Tiistai ja torstai
klo 17-20
Lauantaisin
klo 10-15
(vko:lla 25, 27,28,29,30,33,35,36,37 ei lauantaina)
Muina aikoina sopimuksen mukaan,
Puh. 050 3714503, 044 5152839, 044 5775081
4€/Kierros
6€/Kierros
50€/Jäsen 35€

Toimihenkilöt 2015

Nivantie 23
82200 HAMMASLAHTI
0503419588
paavo.turunen@telemail.fi

Hannu Mustonen
Saarenkyläntie 57
82200 HAMMASLAHTI
0503714503
hmustonen74@gmail.com

Miikka Puustinen
Vuokkolantie 20 A
82200 HAMMASLAHTI
0505962956
miikka.puustinen@gmail.com

Viskaalintie 19 A 4
80230 JOENSUU
0500678891
tanninenjarmo@gmail.com

Kuutostie 822
82200 HAMMASLAHTI
0500730002
eero.grohn@telemail.fi

Juholantie 6
82200 HAMMASLAHTI
0504347096
esko.jurvanen@suomi24.fi

Ketsuntie 5
82200 HAMMASLAHTI
0505614479
petri.toivanen85@gmail.com

Teppo Kinnunen

Timo Pöllänen
Hiekkalantie 11
80170 JOENSUU
0503726430
jouni.utra@hotmail.fi

Jarmo Tanninen
0445152839
siqata@gmail.com
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Tärkeitä päivämääriä
Pistekorttimaksut maksetaan samalla tilisiirrolla. Pistekorttimaksuissa on huomioitu myös
edellisiltä vuosilta maksamatta jääneet maksut.
Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan
30.6.2016 mennessä maksamalla 40 €:n
hirvimaksu seuranjäsenmaksun yhteydessä
Pyhäselän Metsästäjät ry:n tilille:
FI94 4924 0010 3942 57.
Ilmoittautumisesi jahtiin rekisteröidään jäsenmaksujen tarkastuksen yhteydessä.

Karhujahtiin ilmoittaudutaan Seppo Puustiselle,
(puh. 050 537 9811) 15.8.2016 mennessä.
Karhuammunnat järjestetään ampumaradalla 14.8.2016.
Toimintakortin palautus 5.1.2017 mennessä.
Vierasmaksut:
10 € vrk
15 € viikonloppu tai 2 pv
25 € viikko
250 € kausi
Vierasmaksut maksetaan Pyhäselän Metsästäjät
ry:n tilille: FI94 4924 0010 3942 57.
Viitteessä tulee näkyä isännän ja vieraan nimi.
Kannatusjäsenmaksu:
Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen
kannatusjäsenmaksun, jonka avulla tuet
Pyhäselän Metsästäjät ry:n toimintaa.

HUOM! Tilinumero on muuttunut

FI94 4924 0010 3942 57

Pyhäselän Metsästäjät ry

HELSFIHH

Jäsenmaksu
Pistemaksu
Hirvimaksu
Kannatusjäsenmaksu

30.6.2016
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Paino: LaserMedia Oy

Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 30.6.2016.

