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Puheenjohtajan palsta
Hyvät Pyhäselän metsästäjät ry:n jäsenet,
Kiitän kaikkia luottamuksesta puheenjohtajavalinnastani tähän arvostamaani metsästysseuraan. Oma
metsästysseuraharrastukseni painottuu vahvasti
metsästyskoirapuolelle ja siellä erityisesti suomenajokoira on lähellä sydäntäni, mutta pyrin olemaan
tietysti tasapuolinen kaikelle metsästysseuratoiminnalle. Tässä vaiheessa haluan lausua myös kiitokseni edellisille puheenjohtajille rakentavasta työstä
seuramme eteen.
Pyhäselän metsästäjät vietti viime vuonna juhlavuotta, joka näkyi monella tapaa seuramme toiminnassa,
järjestettiin juhlakokeita metsästyskoirille, oltiin vahvasti mukana nuorisotoiminnassa ja juhlavuosi huipentui Marraskuussa seuran 60-vuotisjuhliin, joka
järjestettiin Pyhäselän koululla. Juhlissa oli arvoisensa tunnelma ja juhlat huipentui tansseihin hyvän
orkesterin tahdissa. Seuramme palkittiin juhlavuonna Suomen metsästäjäliiton vuoden metsästysseurapalkinnolla. Tämä palkinto kertoo sitä arvoisa jäsen,
että olemme tehneet yhdessä asioita oikein.
Meneillään oleva ampumarataprojekti on todella
suuri ja merkittävä asia nyt ja lähivuosina. Rata-alueella on jo talven ja kevään aikana tapahtunut
paljon, meluvalleja on rakennettu, aluetta on raivattu ja kesän aikana alueella on käynnissä jatkuva rakentaminen. Näihin talkoisiin toivotan tervetulleiksi
kaikki, työt eivät varmasti lopu kesken. Ampumarataprojektiin olemme saanet Leader-rahoitusta, jonka
ansiosta pystymme tekemään noin suuren urakan.
Hankkeesta tarkemmin tässä lehdessä.
Tämän päivän metsästyksessä puhuttaa edelleen
petoasiat ja niissä varsinkin suden lisääntyminen
suoraan sanoen aivan hallitsemattomasti. Tämä
koskettaa jo meitä kaikkia, ei voi laskea enää metsästyskoiraa vapaaksi aamulla meidänkään alueilla
varmana siitä ettei susi tule ja iske koiran kimppuun.
Tämä on todella surullista, metsästyskoiraharrastus

on meillä Suomessa todella vanha metsästysmuoto
ja nyt tämä toiminta on osassa maakuntaa jo täysin
mahdotonta. Miettikääpä esimerkiksi hirvijahtia
tulevaisuudessa, mennäänkö takaisin ajoketjumetsästykseen kun koiria ei uskalleta laskea metsään? Liian
suuri susien määrä ei ole suden vika vaan susi on
poliittinen vallan välikappale, jota tietyt ryhmittymät harrastavat, tästä kärsimme niin me maaseudun
asukkaat kuin itse susikin. Mielenkiinnolla jäämme
odottamaan mikä on tulevaisuus, toivottavasti järki
voittaa tässä asiassa.
Kenneltoiminnasta lisään, että seuramme pääsi mukaan vuodesta 2019 alkaen järjestämään KV ja Nord
näyttelyitä Joensuuhun. Tämä on mielestäni merkittävä askel seuramme kenneltoiminnalle. KV ja Nord
näyttelyt on massiivisia kenneltapahtumia joiden
järjestämisissä mukana olo näkyy myös seuramme
talouspuolella positiivisesti, mutta tämäkin toiminta
vaatii myös vahvan talkoopanoksen jäseniltämme.
Mutta sitähän seuratoiminta osaltaan on, mukavaa
yhdessäoloa samanhenkisten harrastajien kanssa
yhteisen harrastuksen parissa.
Toivotan teille oikein nautinnollista ja rentouttavaa
metsästyskautta hienon harrastuksen parissa.
Jarmo Tanninen
puheenjohtaja
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Hirvierästelyä
Viime syksyn hirvijahtia pääsee tarkastelemaan
sanoisinko edistyksellisesti tietokoneelta, tabletilta
tai älypuhelimen näytöltä Riistakeskuksen Oma riista -palvelusta kirjautumalla sähköpostiosoitteellasi
oma.riista.fi ja rekistöitymällä verkkoon. Suosittelen
kaikkia metsästäjiä ottamaan Oma riista palvelun
käyttöön koska kaikki tieto tuntuu olevan bittiavaruudessa tai ainakin pilvessä. Ohjelman käyttö on
helppoa jos on vähänkin käyttänyt tietotekniikkaa.
Ohjelmaan on helppo lisätä älypuhelimesta esimerkiksi passista hirvihavainnot, jotka hirvijohtaja jahtipäivän jälkeen vahvistaa. Tiedonkeruu tutkijoille
tapahtuu pääosin Oma riista -sivuston kautta. Tutkijat käyttävät erilaisia ekologisia ja matemaattisia
malleja muuttaakseen laskentatulokset kantaarvioiksi ja kannan kehitysennusteiksi joiden pohjalta voidaan suunnitella riistan kestävää verotusta.
Metsästysseurueemme hirvijahti sujui mallikkaasti
kahdentoista syksyisen päivän ajan. Jahtipäivien
aikana kaadettiin aikuisia nuoria uroksia kolme
ja naaraita seitsemän. Vasoja kaatui kaksitoista ja
sukupuolet jakaantuivat tasan kuusi kuusi. Lehmä
– sonnisuhde oli oikein hyvä metsästysalueellamme,
jossa niitä suuria ja vanhoja isosarvisia sonneja ole
nähty kuin vilaukselta viime vuosina.
Jahdin jälkeen juhlittiin. Metsästysseuramme 60vuotisjuhlat pidettiin Hammaslahden koulutuskeskuksessa marraskuun 26 päivänä talvisessa säässä.
Lunta satoi koko päivän. Juhlapuheissa muisteltiin
vanhoja seuranjäseniä ja tapahtumia vuosikymmenten takaa. Hirvipeijaistapahtuma olikin juhlava
myös ruokasalin puolella kokkiemme erinomaisesti
laatima hirvipaisti lisukkeineen ja lakkakakkuineen.

Juhlassa jaettiin ansioituneille jäsenille kunniamainintoja sekä kunnia- ja ansiomerkkejä.
Kiitos kaikille tapahtuman järjestylyyn osallistuneille
mieleenpainuvista juhlista ja sujuvista järjestelyistä.
Lupa-asiat alkavat metsästyseurojen tekemästä arviosta Oma riista -palveluun, jonka jälkeen Luonnonvarakeskuksen tutkijat tekevät helmi- maaliskuun
aikana kanta-arvion verotussuunnitteluun. Tämän
jälkeen alueelliset riistaneuvostot tekevät oman hirviverotussuunnitelmansa kolmivuotiskaudeksi.
Tänä vuotena Joensuun Riistanhoitoyhdistyksen
hirviseurueille järjestetyssä neuvottelussa kävi ilmi,
että hirvitiheys jaetaankin kaikille hehtaareille. Eli
otetaan taajamat, torit ja kokonaispinta-ala käyttöön
hirvitiheyttä arvioitaessa. Näin ollen hirvialue laajeni
15 % edellisestä. Tämä ajatus ei heti meitä hirvenmetsäästäjiä tyydyttänyt, sillä lupa-anomukset saivat
uudet lukemat. Pyhäselän Metsästäjien anottavaksi
tulikin kymmenen kaatolulupaa aiemman kuudentoista luvan sijaan.
Tällainen kehitys lupamäärissä johtaa metsästysalueellamme vääjäämästi hirvikannan kasvamiseen
ja liikennevahinkojen kasvuun. Toivonkin jatkossa
että maalaisjärki löytyisi luvanmyöntäjien ajatuksiin
ja meihin hirvenmetsästjiin luotettaisiin metsissä
liikkuvina hirviasiantuntijoina.
On oikea aika aloittaa ampumaradallamme ampumahairjoittelu hirvitauluun ja myöhemmin hirvikävelyn myötä myös matkan arvioiminen eläimeen.
Kevään, kesän ja jahtikauden odotusta meille
kaikille.
Erästellen,
Jouni Tapio Tuovinen
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Metsästäjäliiton nuorisotyö
Metsästjäliitto järjestää vuosittain mittavan määrän nuorille suunnattua toimintaa tarkoituksenaan
helpottaa nuorten tulemista harrastuksen pariin.
Pisimmät perinteet ovat nuorten Metso-leireillä,
mutta ne ovat saaneet rinnalleen myös pienemmän,
lapsille suunnatun Mini-Metson ja valtakunnallisen
MegaMetso-suurleirin. Näiden lisäksi Metsästäjäliitto tekee yhteistyötä Vapaa-ajan kalastajien kanssa
järjestämällä Riista- ja Kalakerhoja ympäri maata.
Nuorisotyö on tunnistettu niin Suomen Metsästäjäliitossa kuin julkisessa riistakonsernissakin erittäin
tärkeäksi metsästyksen tulevaisuuden turvaamiseksi.
Tunnetusti metsästäjien keski-ikä on voimakkaassa
nousussa. Oman hankaluutensa asiaan tuo myös se,
että nuorten määrä syrjäseuduilla ja pienissä maalaiskunnissa on vähenemään päin. Nuoret keskittyvätkin koulutuksen perässä kaupunkeihin siirryttäessä
lukio- tai ammattiopintoihin. Lisäksi perinteikäs
tapa siirtää metsästystaidot isältä-pojalle periaattella on sekin vähentynyt. Nykyään Metsästäjäliiton
nuorisotyössä kohtaakin tilanteita, joissa nuoren
metsästysharrastuksen pariin innostaa ukki tai muu
iäkkäämpi sukulainen.
Oheisesta, Riistakeskuksen tekemästä ennusteesta
voimme havaita sen miten metsästäjämäärät tulevat
romahtamaan, ellei nuorten metsästäjien määrä
lähde kasvuun. Sellainen kehitys eittämättä näkyisi
sekä metsästysseurojen toiminnassa, kyvyssä säädellä

riistakantoja sekä metsästysharrastuksen yhteiskunnallisessa painoarvossa jonka suuri metsästäjämäärä
turvaa.
Nuorisotyö on moniulotteista- ja portaista. Vihdoin
jopa valtiovalta on tunnustanut sen tärkeyden ja
valtio satsaa nuorten eräkasvatukseen. Metsästäjäliitto on kehittänyt erittäin kiivaasti omaa nuorisotyötään muutamina viime vuosina. Myös julkinen
riistakonserni on aloittanut oman nuorisotyönsä.
Strategioiden, toimintasuunnitelmien ja kokouspullanmurujen täytteisten paperipinkkojen ohella on
käytännön työllä suuri merkitys nuorten saamisella
mukaan jahtipoluille.
Yksittäinen metsästäjä pystyy saamaan valtavasti
aikaa arjen pienillä teoilla. Omasta metsästysharrastuksesta on syytä olla ylpeä ja vaivautua kertomaan
asioista uteliaille nuorille. Monelta nuorelta puuttuu
mahdollisuus tutustua käytännön metsästykseen kun
välittömästä lähipiiristä ei löydy metsästäjää. Niinpä
on vastuullista tarjota esimerkiksi tuttavien lapsille
mahdollisuus tutustua metsästykseen ja päästä mukaan metsälle. Seuramme kaipaa lisää innokkaita tekemään töitä nuorten parissa. Leirien järjestäminen,
kouluvierailut ja muu vastaava toiminta on työlästä,
mutta erittäin palkitsevaa. Ydessä tekemällä voimme
kuitenkin varmistaa nuorten altistumisen metsästykselle myönteisessä valossa ja turvata harrastuksen
tulevaisuuden.
Teksti: Tapio Tiimonen

Ennuste metsästäjämäärien kehityksestä.
(Lähde: Suomen Riistakeskus, Erkki Nyyssönen)
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Hammaslahden radasta toivotaan
maakunnallista keskusta
Pohjois-Karjalassa on uutisoitu viime vuosina ampumaratojen sulkemisista, kun Onttolan ja Kontiorannan ampumaradat poistuivat käytöstä.
Nyt ampujille on positiivista kerrottavaa. Pyhäselän
Metsästäjät on aloittanut Hammaslahden ampumaradan kunnostuksen. Yhdistys kunnostaa rata-aluetta
150 000 eurolla, josta puolet on Leader-rahaa.
Ampumaradoille tehdään kahdeksan metriä korkeat
äänivallit, jotka poistavat ammunnasta syntynyttä
ääniongelmaa. Lisäksi Pyhäselän Metsästäjät kunnostaa 1980-luvun lopulla valmistuneen ampumaradan heikkokuntoisen rakennuksen, rakentaa uudet
wc-tilat, aidat ja parkkipaikan sekä parantaa yleistä
siisteyttä.
- Pyrimme elvyttämään kilpailutoiminnan ja jär-
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jestämään tulevaisuudessa kisoja hirvenhiihdossa,
hirvikävelyssä ja sportingissa. Tarkoituksena on, että
pienoishirviradalla pystyisi harrastamaan tulevaisuudessa myös pistooliammuntaa. Lisäksi hirvirata
laajennetaan sadan metrin mittaiseksi, Pyhäselän
Metsästäjien varapuheenjohtaja Timo Pöllänen
kertoo.
Hammaslahden ampumaradan kävijämäärä on
kasvanut runsaasti viime vuosina, kun Onttolan
kiväärirata ja Kontiolahden haulikkorata poistuivat
käytöstä. Samalla on lisääntynyt paine parantaa
olosuhteita.
- Vuonna 2013 radalla oli 13 000 laukausta. Viime
vuonna laukauksia oli jo 58 000, Pöllänen kertoo
suosion kasvusta.

Pyhäselän Lähdekorvessa entisellä kaivosalueella
sijaitseva rata on kanta-Joensuun lähin ampumarata,
josta on matkaa keskustaan 24 kilometriä.
Joensuun alueella riittää metsästys- ja kilpa-ampujia.
Pyhäselän Metsästäjissä on 270 jäsentä, mutta rataa
käyttävät myös Joensuun seudun riistanhoitoyhdistyksen noin 5 000 jäsentä.
- Joensuun seudulla on noin 8 200 metsästäjää, 700
reserviläistä ja vajaat 200 kilpa-ampujaa, Pyhäselän
Metsästäjien kunniapuheenjohtaja Jouni Tuovinen
luettelee.
Hammaslahden ampumarataa ylläpitävä Pyhäselän
Metsästäjät toivoo, että radasta luotaisiin maakunnallinen ampumapaikka. Hammaslahdessa on jo
tarjolla haulikkoammuntaan kaksi skeet-rataa ja
trap-rata sekä kivääriammuntaan 100 metrin rata.
Lisäksi on 75 metrin hirvirata, 50 metrin pienoishirvirata ja riistapolku. Skeet-laitteet Pyhäselän Metsästäjät osti kaksi vuotta sitten Kontiolahden radalta.
Tulevan kunnostuksen myötä radan profiili nousee
entisestään. Hammaslahden radalla on jatkuva, toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, joten rataan
voitaisiin satsata myös tulevaisuudessa.

- Pohjois-Karjalan eri vaihtoehdoista tällä radalla
olisi hyvä sijainti ja parhaat edellytykset maakunnalliseksi ampumakeskukseksi. Maakunnalliselle
radalle pitäisi vain luoda oma yhtiö. Kokonaan uusi
maakunnallinen rata olisi kallis, eikä sille löytyisi
rahoitusta, Pyhäselän Metsästäjien puheenjohtaja
Jarmo Tanninen näkee.
- 50 metrin pienoiskivääriratakin voitaisiin tehdä
tuomalla 100 metrin radalla tauluja lähemmäs.
- Maakunnallista ampumakeskusta ajatellen tänne
tarvittaisiin vielä yksi trap-rata. Lisäksi lupaan on
laitettu 200 metrin kiväärirata, jota ei ole rakennettu, ja mahtuisi siihen 300 metrin ratakin, Tanninen
ja Tuovinen miettivät.
Hammaslahden radan kunnostustyö valmistuu syksyllä 2019. Radan valleille on jo ajettu ylijäämämaata. Joensuun kaupunki tukee radan kunnostusta 4
000 eurolla. Pyhäselän Metsästäjät käyttää kunnostukseen omaa rahoitusta ja pyrkii etsimään tukijoita.
- Tulevana kesänä tehdään paljon ja toivomme
mukaan apuvoimia kunnostustalkoisiin, Pöllänen
tuumaa.
Tällä radalla olisi hyvä sijainti ja parhaat edellytykset
maakunnalliseksi ampumakeskukseksi.
Teksti: Jarmo Sieviläinen / Karjalainen
Kuva: Jouni Turunen / Karjalainen
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Hulokkosen pojat
- Pyhäselän Metsästäjät ry:n alkuvuosien tarinoita
Toivo Olenius asui maatilallaan Pärnässä ja
metsästi lumien aikaan lippusiimalla ammattimaisesti kettuja. Tavallisista maa- tai metsätöistä Topi ei juuri piitannut. Yhtenä talvena
Topi hiihteli viikon verran useamman pitäjän
alueella etsien tuoreita ketun jälkiä. Joitakin
kettuja hän sai kierrokseen, mutta saalis karkasi aina. Yhtään kettua Topi ei saanut kokonaiseen viikkoon.
Tammikuun lopulla yhtenä kuutamoyönä Topi
meni ulos ”kuselle”. Paineen purkautuessa
pakkaslumeen suli isohko rosoreunainen reikä.
Siinä vilkaistessaan oikealle toisella nurkalla
uroskettu nosti koipea ja lasketteli virtsat salvokselle. Silloin Topi: ”Halavatun, halavattu,
tämä ei ole oikein, ketunpyytäjällä pitäisi olla
haulikko kyrvän asemesta”.
Pyhäselän kunnanlääkäri Åke Hastrup oli
Topin metsästyskaveri. Joskus he saattoivat
ottaa yhdessä näkäräiset tai juopotella pitkän
kaavan mukaan. Kerran Topi oli kertonut
Åkelle, että hän joutuu etsimään ketun jälkiä
lähipitäjistä asti. Siihen Åke oli sanonut, että
houkutellaan ketut haaskalla lähemmäksi.
Kuin tilauksesta ”Karjakko-Jussin” lehmä oli
kuollut poikimahalvaukseen. Åke oli ostanut
ruhon, ja hevospelissä liistereellä lehmänraato
oli viety keskelle Pärnänsuota ketun haaskaksi.
Ympäristön ketut laajalta alueelta olivat löytäneet nopeasti haaskan ja nyt Topilla oli aina
tuoreet jäljet lähellä.

Sitten sattuma oli astunut peliin. Joku ”vihertyvä” kyläläinen oli hiihdellyt kameran kanssa
suolla ja löytänyt Åken haaskan ja luullut sitä
hirven raadoksi. Enempää haaskaa tutkimatta löytäjä oli hiihtänyt kyläpoliisi Sorsan luo
ja kertonut hengästyneenä löydöstään. Siltä
istumalta niine vaatteineen ja varusteineen
Sorsa ja ilmoittaja olivat hikihatussa hiihtäneet
ruholle ja olleet varmoja, että kysymyksessä on
aikuinen naarashirvi, joka oli ollut paksussa
hangessa selällään koivet kohti taivasta.
Paluumatkalla Sorsa oli ottanut kiinni pari
kylän poikaa ilmeisesti entisyyden perusteella,
mutta täysin varmana siitä, että pojat ovat
ampuneet hirven luvattomasti. Pojat oli pantu
putkaan. Kuulusteluissa pojat olivat kiistäneet
käyneensä tapahtumapaikalla ja syyllistyneensä
asiassa mihinkään rikokseen.
Huhu luvattomasta hirvenkaadosta ja varmoista paikkakunnalla asuvista tekijöistä oli
levinnyt kylälle. Myös Åke Hastrup oli saanut
tiedon vastaanotollaan joltakin potilaaltaan.
Hastrup oli heti soittanut nimismiehelle, että
onkohan kysymys todella hirvenruhosta ja
kertonut suolle ketunhaaskaksi viemästään lehmänraadosta.
Sitten uudet tutkimukset, jolloin oli selvinnyt,
että kysymyksessä oli Hastrupin ketunhaaska.
”Karjalaisessa” oli ”Romuluun” kirjoittama
pakina, joka oli hyvin värikäs. Poliisi: ”Selvä
naarashirvi, utaret kohti taivasta, ne ovat Hulukkosen pojan perkeleet olleet taas asialla”.
Teksti: Jouko Lempinen
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Karttaohjelma apuna
metsästykseen
Pyhäselän metsästäjät ry:n käytössä on nykyaikainen
Jahtipaikat -karttaohjelma. Karttaohjelmasta seuran
jäsenet pystyvät näkemään seuralle vuokratut maaalueet, 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.
Hirvenmetsästys kartat löytyvät myös Omariista
-palvelusta ja ovat ilmaisia. Vesialueiden vesilinnustusta hallinnoi vesiosuuskunta.
Terveisin,
ylläpitäjä Miikka Puustinen

Jahtipaikat -karttaohjelman
hankkiminen
• Jahtipaikat -karttaohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa
www.jahtipaikat.fi
• Karttaohjelman lisenssin hankkimiseen
tarvittava viitenumero on 57767763
• Jos ohjelmaa käytettäessä huomaat
virheitä maanomistus- tai muissa
tiedoissa ottakaa yhteyttä ylläpitäjään
asian korjaamiseksi
• Ylläpitäjä: Miikka Puustinen,
p. 050 596 2956,
miikka.puustinen@luukku.com

HUOM! Hylsyt on ehdottamasti kerättävä talteen etenkin paltoalueilla metsästettäessä!
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Pyhäselän Metsästäjät ry:n 60-vuotisjuhlat
26.11.2016

Eteenpäin vai peruuttaakko?
”Elämme vaikeita aikoja”, totesi joensuulaisen
näyttelijä Timo Lavikaisen esittämä sketsihahmo
useaan otteeseen tänätalvena eräässä lauantai-illan
sketsiohjelmassa. Samaa voisi sanoa siitä, mitä tulee
riistanhoitoon. Useampaa metsästyksen ja riistanhoidon kannalta tärkeää lakia ollaan parasta aikaa
rassaamassa valtiovallan toimesta samalla kun joudumme painiskelemaan uusien haasteiden parissa.
Sekä metsästyslakiin, että ampuma-aselakiin on
tulossa lähiaikoina merkittäviä muutoksia. Ampuma-aselakia joudutaan uudistamaan EU:n direktiivimuutosten vuoksi ja metsästyslakia päivitetään
kansallisista lähtökohdista nähden. Kovin tarkkoja
tietoja ei ampuma-aselakiin tehtävistä muutoksista
ole vielä tihkunut kirjoittajan korviin kirjoitushetkellä, mutta metsästyslakiluonnos on jo kiertänyt
lausuntokierrokselta ja ministeriön visio alkaa olla
selvä. Uudessa lakiluonnoksessa on paljon hyvää ja
mikä erikoista siinä on tulossa kevennyksiä useisiin
käytänteisiin sekä aivan uudenlaisia metsästysmahdollisuuksia kuten valkohäntäpeuran metsästäminen
jousella ja keinovalon käyttö tietyissä tilanteissa.
Riistanhoidon näkökulmasta uusi metsästyslaki
tuo kuitenkin epämukavia uudistuksia etenkin
pienpetopyyntiin. Kesäkauden haaskanpito ollaan
kieltämässä, ainakin jos alueella on mahdollista harjoittaa karhunpyyntiä. Lisäksi Suomi on ratifioinut
loukkupyyntiin liittyvän kansainvälisen sopimuksen,
joka vaatii käytettävät pyydykset tyyppihyväksyttäviksi. Luonnoksessa salittaisiin kuitenkin itse
valmistettujen loukkujen käyttö, mikäli ne ovat
hyväksytyn mallin mukaan valmistettuja. Vielä ei
tiedetä paljoakaan siitä, miten tarkat nämä mallivaatimukset ovat ja mitkä loukkumallit ylipäätään
hyväksytään. Epävarmaa on myös yleisimpien
käytössä olevien hetitappavien rautojen kohtalo.
Sanomattakin lienee selvää, että näiden tyyppihyväksyntöjen saanti tulee olemaan kallista ja vielä on
epäselvää, että kuka näitä katsastuksia kustantaa.
Nämä muutokset ovat tuskin ainakaan pienpetojen
pyyntiä helpottavia muutoksia.
Metsästyslain uudistus tuonee mukanaan uusia
työkaluja Riistakeskukselle säädellä pyyntiä ja pyyntiaikoja. Todennäköistä on mahdollisuus määrätä
saalisilmoitusvelvollisuudesta nykyisen metsäkauriin
saalisilmoituksen tavoin valtioneuvoston asetuksella
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sekä mahdollisuus asettaa metsästäjäkohtaisia saalisrajoituksia. Nämä ovat sikäli hyviä työkaluja, että
huonoina riistavuosina metsästysajan lyhentämisen
ja täyskieltojen lisäksi on mahdollista asettaa myös
lakisääteisiä saaliskiintiöitä. Velvollisuus ilmoittaa
saaliista tulee lisäämään työtä metsästäjille, mutta
tarjoaa tutkijoille paremmat välineet seurata riistakantojen kehitystä ja helpottaa näinollen myös
pyynnin sääntelyä.
Suurpetotilanteesta riittäisi varmasti yksi sana: liikaa.
Kaatolupien saamiseksi suurpetohavaintojen välittäminen ja dokumentointi mahdollisuuksien rajoissa
on tärkeää. Villisikakanta on edelleen vahva, eikä se
viimeisimpien tilastojen mukaan ole taantumassa
pyynnin tehostumisesta huolimatta. Afrikkalainen
sikarutto huolestuttaa sikataloutta ja onpa villisika
perso myös metsäkanalintujen munille ja pienille
poikasille. Maa- ja metsätalousministeriön kanta
onkin viimeaikoina ollut se, että jos sika passiin
vilahtaa on pyssyn syytä pihahtaa. Sekä suurpetoja,
että villisikoja tuskin saadaan kaadettua riittävissä
määrin tilanteen korjaamiseksi.
Hirven kohdalla tilanne tulevaisuudessa varmasti
hieman valoisemmalta, sillä paperilla tehtyjän
muutosten myötä kaatolupia tulossa seurallemme
ilmeisesti aikaisempaa vähemmän, vaikka kannassa
ei todellisuudessa ole tapahtunut muutosta ja hirviä
on metsässä yhtä lailla kuten ennenkin. Seuraukset
osaa päätellä jokainen. Nyt aktiivisella nuolukiven
viennillä maaston ja hyvin kohdennetulla pyynniillä
on meidän metsästäjien tehtävä se minkä voimme
liikenne- ja metsävahinkojen minimoimiseksi. Pienriistan osalta on toivottava pesinnän onnistumista,
erityisesti metsäkanalinnuilla jotta pääsisimme ensi
talvena harrastamaan latvalinnustusta. Vesilintukannat ovat viime vuosina olleet taantumaan päin
ja tämä on huomioitu seuran riistanhoitoa suunniteltaessa. Huomiota on syytä kiinnittää myös
metsäjäniksen ja rusakon valtataisteluun elinalueista
metsästysmaillamme. Rusakkokantantaa sietäisi
harventaa suhteessa tuntuvammin metsäjäniskantaan
nähden.
Aurinkoista kesää ja intoa riistanhoitoon,
Tapio Tiimonen

KENNELJAOSTO
Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Kenneljaosto kokoontui 6 kertaa vuonna 2016 ja
lisäksi ottelutoimikunnilla oli omat kokoukset.
Osallistuttiin 3.-4.9.2016 ryhmänäyttelyyn, joka pidettiin Lemmenlavalla ja urheilukentällä. Pääsimme
mukaan vuonna 2019 järjestettäviin kv-näyttelyihin.

Järjestetään:

Ajokoirakokeet
Järjestettiin 4 ajokoetta, joista yksi oli 60 vuotta
täyttäneen seuran juhlakoe ja kutsukoe. Pyhäselän
seuran ja alueen mestaruuskoe siirrettiin pidettäväksi helmikuussa 2017. Suomenajokoirien 4-seuraotteluun osallistui Hanhikorven Alina om. Jouni
Tuovinen, Tanni-Onnin Jope om. Jukka Muikku ja
Kurjenmäen Milo om. Raimo Piiroinen. Pyhäselän
metsästysseura sai kiertopalkinnon.
Hirvikokeet
Järjestettiin 23.09.2016.

• 25.2.2017 ajokoe
• 26.2.2017 ajokoe Pyhäselän seuran ja alueen
mestaruuskoe
• syksyllä 2017 ”reppukoe”
• syksyllä 2017 hirvenhaukkukoe
Lisäksi järjestetään kahdet ajokokeet syksyllä 2017 ja
yksi ajokoe tammi-helmikuussa 2018.
Aloitetaan näyttelykoulutus huhti-toukokuussa ja
käynnistetään linnunhaukkukoetoimintaa kokoontumalla kevään 2017 aikana.
Kenneljaoston puolesta,
Pentti Pitkänen

Karhunhaukkutaipumuskokeen suorittaneet:
Karkunkerääjän Parpi, om. Pasi Kinnunen
Karkunkerääjän Joiku, om. Pasi Kinnunen
Botnebekekens Jänkä, om. Pasi Kinnunen
Nestori, om. Pasi Kinnunen / Miikka Puustinen
Ajokoirien paras tulos:
Ajotaiturin Ukko, 92,33 p. AJOK-1,
om. Ville Puustinen
Hirvikoirien paras tulos:
Karhunkerääjän Parpi 86,00 p. HIRV-1,
om. Pasi Kinnunen / Jouni Lautanen
Vuoden 2016 eräkoira:
Matkon Hilla, 25 p., om. Jukka Luoto
Vuoden 2016 hirvikoira:
Karhunkerääjän Parpi, om. Pasi Kinnunen
Vuoden 2016 valiot:
Ajotaiturin Ukko KVA u
Mannikarin Humu KVA u
Vikitan Vote KVA u

Kenneljaosto tiedottaa
Pohjois-Karjalan ajokoirayhdistys järjestää
Kettukilpa 2017 suomenmestaruusottelun
suomenajokoirille 9-10.12.2017.
Kokeen keskuspaikkana toimii Maatilamatkailu Hirvonen Suhmurassa. Pyhäselän
metsästäjät on antanut kettukilpaan seuraavat
maastot: Satulavaaran alue, Rauansalo sekä
Ohvanan alue. Naapuriseuramme ovat
antaneet samat alueet omilta osiltaan myös
otteluun. Alueille on nimetty maasto-oppaat
jotka seuraavat alueen kettukantaa jo nyt.
Pyydämmekin välttämään näillä alueilla
ketun metsästystä ennen kettukilpa ottelua.
Alueille tullaan alkusyksystä laittamaan ottelusta kertovia tauluja.
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AMPUMAJAOSTO
Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Maaliskuun kokouksessa vahvistettiin ammuttajat ja
ammuntapäivät haulikkoradoille, sekä vahvistettiin
kilpailukalenteri vuodelle 2016. Ammuntapäivät
sekä 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.
Mahdollisesti järjestämme myös compak-sporting
tapahtuman., mikäli kiinnostusta ja mahdollisuuksia
on.

Kesän ohjelmaan kuuluivat mm. kiekonammunnat,
hirviammunta harjoitukset, hirvikävely/hölkkä,
kuin myös hirvi- ja karhu koeammunnat. Kesällä
järjestettiin myös kaksipäiväinen compak-sporting
tapahtuma. Haulikossa ja pienoishirvessä järjestettiin seuranmestaruuskilpailut, sekä luodikkolajeissa
pidettiin myös seuran- ja pitäjänmestaruuskilpailut.
Skeet ja trap -radoilla toiminta aloitettiin toukokuun
puolivälin paikkeilla. Skeet ja trap radoilla ammutettiin kolmena kertana viikossa, tiistai ja torstai iltaisin
sekä lauantaisin päivällä. Ammuntoja pidettiin lokakuulle asti. Ampujia kävi läpi kauden runsaasti.
Talkootöitä ampumarata-alueella oli tänäkin vuonna
paljon, enimmäkseen töitä tehtiin meluhaittojen
pienentämiseksi. Loppuvuodesta seura haki Leader-rahoitusta ampumaradan meluvallien ym. rakentamiseen. Iso kiitos kaikille mukana olleille.

Kilpailukalenteri päivitetään ja ammutuspäivät sekä
ammuttajat valitaan haulikkoradoille maalis-huhtikuun aikana ja tiedot ovat jakelussa viimeistään
jäsentiedotteen yhteydessä.
Skeet ja trap radoilla toiminta aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Tulevanakin kautena on tarkoitus
ammuttaa haulikkoradoilla kolme kertaa ( ti-to-la )
viikossa.
Tulevan vuoden aikana tullaan radoilla järjestämään
paljon talkoita. Radan kunnostukseen on saatu
Leader-rahoitusta, joten talkootunteja tulee varmasti
kertymään paljon. Meluvallien rakennus on aloitettu ja urakka on edennyt ripeällä vauhdilla, mutta
tekemistä riittää vielä tulevillekin vuosille.
Suunnitelmissa ovat esim. meluvallien rakentaminen. portin pielessä olevan mökin kunnostus, riistapolun huolto, ja kunnostustyöt sekä luodikkoradan
taulukehyksien mahdollinen remontointi.
Maa-aineksen ajaminen alueelle valleja varten tulee
varmasti haittaamaan radan toimintaa aika-ajoin
hieman, mutta koitetaan vaan kestää se.
Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla, sekä verkkosivujen kautta. Töitä varmasti riittää kaikille halukkaille.
Ampumajaosto
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TARJOUKSET PYHÄSELÄN METSÄSTÄJILLE!
HUOM! Jäsenkortilla aina lisäalennus!!
Beretta A350 12/89

•Puoliautomaattihaulikko
•Max5 Camo
Tikka T3x Wildboar:

Kampanjahinta:

-kaliiberi .308 win
-2kpl 10 patr. Teräslipas
-Isompi lukon nuppi
-Äänenvaimenninkierre
-Picatinny kisko
-Teflon pinnoitettu lukko
-Alumiininen liipaisinkaari

1490.00€

Franchi Affinity 12/76

•Max5 Camo tai musta
•Benellin valmistama laatuhaulikko!
Takuu 7 vuotta!!!

Kampanjahinta: 1290.00€

Kamppis: 890.00€ (!!!)

K
Ampumajaosto tiedottaa
Skeet ja trap ammunnat Pyhäselän metsästäjät ry:n Lähdekorven ampumaradalla alkavat tiistaina
16.5.2017 ja jatkuvat 16.9.2017 asti. Ammuntaillat ovat tiistai ja torstai klo 17-20 ja lauantaisin
klo 10-15. HUOM! Jos lauantaina ampujia ei ole paikalla klo 12 jälkeen, ammunnat lopetetaan
siltä 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
Ennakkoon 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.
“Metsän kuningas”
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MAJATOIMIKUNTA
Toimintakertomus 2016

Toimintasuunnitelma 2017

Vuonna 2016, metsästysseuran juhlavuotena, vietettiin majatoimikunnassakin välivuotta oikeastaan
kaikista projekteista. Majalla keskityttiin lähinnä
yleisiin kunnossapitotöihin, nurmikot ajettiin ja
pusikot raivattiin pariin kertaan kesän aikaan. Keväällä järjestetyissä pihatalkoissa uudet ulkohuussit
tyhjennettiin ensimmäisen kerran. Hajun puute ja
hyvin mullaksi maatunut jäte kieli uusien käymälöiden toimivan suunnitellusti.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma mukailee hyvin
pitkälle vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa. Pieniä
kunnostustöitä jatketaan, keväällä järjestetään
perinteiset majatalkoot. Nurmikot ajetaan tarpeen
vaatiessa.

Puomi tien päässä todettu edelleen varsin toimivaksi ratkaisuksi vähentää turhaa liikennettä majalla.
Kääntymisjäljet puomilla ovat tästä hyvä todiste.
Majan ulko-oven lukko vaihdettiin, ja näin ollen
myös avaimet uusittiin.
Majaa varattiin seuran jäsenten, toimikuntien, jaostojen ym. toimesta 53 kertaa, ulkopuolisten toimesta
18 kertaa.

Suunnitteilla on ollut nuotiopaikan ylle rakennettava katos, mikä parantaisi nuotiopaikan käytettävyyttä huonommallakin säällä, niin vuokralaisten
käytössä, kuin syksyllä hirvijahdin aikaan.
Vuokraustoimintaa jatketaan entiseen tapaan.
Majatoimikunta
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Täytä kortti helposti netissä!

Seuran omat pisteet, ei riistanhoitokilpailuun:
PVM
TOIMINTA

SEURATOIMINTA:
PISTEET

Pyhäselän Metsästäjät ry
SEURATOIMINTA- JA RIISTANHOITOKORTTI 201
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 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 0,20€/piste

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS v. 2017
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 2017
Hirvikävelyt keskiviikkoisin alkaen
17.5 klo 18-20
Ampumajaosto Maratonkisa
2.6
klo 16Haulikko cup
21.6 klo 17-20
Hirvi ja haulikko Kiihtelys
19.7 klo 11Hirvi-seuran mestaruus
9.8
klo 17Pienoishirvi-seuran mestaruus
9.8
klo 17Luodikko: Seuran mestaruus
10.8 klo 17Pym karhuammunnat
16.8 klo 17Haulikko: Seuran mestaruus
2.9
klo 16Hirviamm.harjoitukset
20.9, 27.9, 4.10, 11.10 klo 16Ampumakoepäivät
katso liite radalla

Kiekkoammunnat

Kiekkoammunnat alkaen
Tiistai ja torstai
Lauantaisin

16.5

klo 17-20
klo 17-20
klo 10-15

Muina aikoina sopimuksen mukaan,
Puh. 050 3714503, 044 5152839, 044 5775081
Kiekkohinnat: Jäsenkiekko
Vieraskiekko
10 kerran kortti

4€/Kierros
6€/Kierros
50€/Jäsen 35€

Toimihenkilöt 2017
Puheenjohtaja

Jarmo Tanninen

Edusmiehentie 25

80230 JOENSUU

0500678891

tanninen.jarmo@pyhaselanmetsastajat.fi

Varapuheenjohtaja

Timo Pöllänen

Häkkisenkatu 22

80230 JOENSUU

0505509881

timo.pollanen@gmail.com

Johtokunnan jäsenet

Pasi Kinnunen

Suorannatie 187

82220 NIITTYLAHTI

0504139539

karhunkeraajankennel@gmail.com

Karsikonkatu 9A3

80260 JOENSUU

0503752892

teppo.kinnunen@suomi24.fi

Teppo Kinnunen
Paavo Turunen

Nivantie 23

82200 HAMMASLAHTI

0503419588

paavo.turunen@telemail.fi

Hannu Mustonen

Saarenkyläntie 57

82200 HAMMASLAHTI

0503714503

hmustonen74@gmail.com

Miikka Puustinen

Vuokkolantie 20 A

80330 REIJOLA

0505962956

miikka.puustinen@gmail.com

Tenho Raatikainen

tenho.raatikainen@outlook.com

Petri Toivanen

petri.toivanen85@gmail.com

Jouni Karppinen

Sihteeri
Rahastonhoitaja

jouni.karppinen@metsakeskus.fi

Teppo Kinnunen
Jarmo Tanninen

Ampuma yhteyshenk. Jouni Tuovinen

Hiekkalantie 11

80170 JOENSUU

0503726430
0445152839

siqata@gmail.com

Pentti Pitkänen

Kivirastintie 51

82200 JOENSUU

0503315675

pentti.j.pitkanen@telemail.fi

Jaakko Alastalo

Kennel-yhteyshenk.

jouni.utra@hotmail.fi
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Tärkeitä päivämääriä
Pistekorttimaksut maksetaan samalla tilisiirrolla. Pistekorttimaksuissa on huomioitu myös
edellisiltä vuosilta maksamatta jääneet maksut.
Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan
30.6.2017 mennessä maksamalla 35 €: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) 20.8.2017 mennessä.
Karhuammunnat järjestetään ampumaradalla 16.8.2017.
Toimintakortin palautus 5.1.2018 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

30.6.2017
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Paino: LaserMedia Oy

Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 30.6.2017.

