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Aamulenkillä ajurini kanssa ihastelin puhtaita
keväthankia ja ajattelin kuinka onnekkaita me
olemmekaan, ketkä saamme asua täällä puhtaan
luonnon keskellä lähellä harrastusalueitamme. Tästä
asiasta on tehty myös tutkimuksia, kuinka pieni
hetki luonnossa laskee verenpainetta ja parantaa
elämän laatua. Tätä asiaa ei tule monesti mietittyä,
sitä vain pidetään itsestään selvyytenä. Valitettavasti
nykyaikana väestö pakotetaan pikkuhiljaa muuttamaan kasvukeskuksiin, väki vähenee ja maaseutu
autioituu. Näin ei ole kuitenkaan käynyt meidän
metsästysseurallemme. Päinvastoin seuran kasvutarina on hyvin voimakasta, jäsenistön keski-ikä pysyy
nuorehkona ja toiminta on vahvaa kaikilla rintamilla. Kenneltoiminnasta voimme sanoa, että olemme
tällä hetkellä yksi Pohjois-Karjalan edelläkävijöistä.
Jäsenistöllämme on hyviä metsästyskoiria monessa
eri rodussa, järjestämme paljon metsästyskoirakokeita ja näytimme osaamisemme myös suuressa kansainvälisessä koiranäyttelyssä. Jäsenistömme treenaa
aktiivisesti koiriaan ja käyttää niitä myös jalostukseen. Pyhäselän metsästäjät on tunnettu kennelseura
lajin harrastajien parissa.
Ampumarata toiminta otti ison askeleen kohti
tulevaisuutta kun rata pääsi maakunnan merkittävien ratojen joukkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että
radan tulevaisuus näyttää hyvältä ja rataa pystytään
kehittämään pitkällä tähtäimellä. Näin meidän
kaikkien ampumista harrastavien jäsenten ei tarvitse miettiä, että missä pääsee harrastamaan lajia
tai kohdistamaan aseensa. Tämä on suuri etuoikeus
meille, pidetään omalta osaltamme yhdessä huoli
siitä että se on sitä myös tulevaisuudessa. Olemme
saaneet ampumarata toimintaan mukaan myös
hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on hyvä
kehittää yhdessä rata-aluetta. Uusimpana projektina
aloitamme tänä kesänä rakentamaan haulikkoammunnan puolelle Compact sporting rataa. Uskon,
että tämä rata lisää ampujien määrää radallamme
merkittävästi.
Metsästyskausi sujui myös jahtien osalta hyvin, karhuporukka ahkeroi heti jahdin alkupäivinä metsällä
ja sai saaliiksi kaksi karhua. Pienpetojahdissa seuran
aktiivit näyttivät taas kyntensä ja riistakannat pääsevät lisääntymään näiden henkilöiden ansiosta paljon

tehokkaammin. Seuramme menestyi näiden henkilöiden ansiosta myös maakunnan pienpetokisassa.
Kiitos siitä kuulu teille, pienpetoharrastajat. Hirvijahti sujui myös ripeään tahtiin, kertoen kohtuullisesta hirvikannasta alueellamme. Lehden ilmestyessä
tiedetään varmaan jo tulevan kauden kiintiö. Hirvipeijaiset pidettiin syksyllä, jossa tarjoiltiin jälleen
maukas hirvipaisti seuran jäsenille sekä tärkeimmille
yhteistyökumppaneillemme, maanomistajille. Ilman
heitä tämä metsästysharrastus ei onnistuisi.
Pienriistan puolella oli vielä aallonpohja vaihe
menossa riistakannoissa, eipä siellä saloilla monesti
törmännyt teeriin, eikä jäniksiäkään paljon metsissä
liikkunut. Toivotaan, että tämä luminen viime talvi
auttoi näitä lajeja paremmin selviämään ja poikastuotto paranisi. Suurpedoista ilvekset näkyivät
vahvasti lopputalvesta pihapiireissä, jonne varmaan
nälkä nekin oli ajanut. No luonto hoitaa varmasti
senkin kannan oikeaan kokoonsa.
Toivotan kaikille jäsenille oikein nautinnollista
kevättä ja kesää, treenataan ampumataitoa, juoksutetaan koiria ja pidetään samalla oma kunto hyvänä.
Käydään talkoilemassa seuran talkoissa ja syksyllä
suunnataan uudella innolla jahtimaille.
Jarmo Tanninen
puheenjohtaja

Aspitie 4 - Joensuu
www.telemaailma.com

puh. 013-610 0700

MA-PE klo 9-17
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Winter-Karelia 2019 koiranäyttely
Joensuussa järjestettiin 2.-3.3 kansainvälinen
koiranäyttely sekä kaikkien rotujen koiranäyttely
(NORD). Näyttelypaikkana toimi Joensuu Areena.
Näyttely järjestettiin Pohjois-Karjalan seurakoirat
POKS ry, Pohjois-Karjalan kennelmiehet ry, Joensuun seudun palveluskoirayhdistys ry, Pohjois-Karjalan käyttökoirat ry, Pohjois-Karjalan kanakoirakerho
ry, Särkivaaran metsästysseura ry sekä Pyhäselän
metsästäjät ry toimesta.

Hirvierästelyä
Syksyn hirvijahti sujui kohtuullisen hyvissä olosuhteissa koko maassa. Hirvien kaatomäärät kasvoivat
hieman edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksena
Pohjois-Karjala ja Kainuu joissa saalismäärät putosivat 13 prosenttia.
Suomen Riistakeskus myönsi 55000 pyyntilupaa.
Myönnetyistä luvista käytettiin 82 prosenttia.
Hirvisaalis Pohjois-Karjalassa aikuisia hirviä 1042
ja vasoja 650 eli yhteensä 1692 eläintä. Joensuun
Riistanhoitoyhdistyksen alueella 143 aikuista ja 68
vasaa yhteensä 217 eläintä.
Suomen Riistakeskus on käynnistänyt hankkeen,
jonka tavoitteena on tukea metsästäjien ja -metsästysseurojen paikallista toimintaa hirvieläin kantojen
hoidossa. Hankkeeseen palkattiin kolmen vuoden
määräajaksi yhdeksän suunnittelijaa Riistakeskusalueille. Heidän tehtävänään on tukea sitä metsästäjien
talkootyötä joka on välttämätöntä suomalaisen metsästyksen kestävyydelle. Joten meilläkin on suunnitteluapua saatavilla myös Pohjois-Karjalan alueella.
Hirvijahtimme alkoi lauantaina 13. lokakuuta.
Jahtiin osallistui 72 persoonaa. Jahdin ensimmäisenä päivänä kaadettiin viisi eläintä ja todettiin että
hirvikanta metsästysalueellamme on varsin hyvä.
Syksyn hirvijahdissa seurueemme kaatoi yhdeksäntoista eläintä. Viimeinen ns. pikkujouluvasa kaadettiin joulukuun toinen päivä. Hirvimäärästä jakauma
oli aikuisia uroksia neljä, aikuisia naaraita seitsemän,
uros vasoja viisi ja naaras vasoja kolme. Hirvikanta
todettiin varsin nuoreksi ja yksi vasaisia emiä oli
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runsaasti. Voihan olla niinkin että runsas karhukanta
on ottanut osansa vasatuotosta. Jahti sujui varsin
mallikkaasti niin ettei haavereita metsästystapahtumissa sattunut.

Pyhäselän metsästäjät vastasivat koiranäyttelyn
ruokahuollosta yhdessä P-K:n kanakerhon kanssa.
Pyhäselän metsästäjien vastuualueet ruokahuollosta
olivat jauheliha- sekä makkarakeiton keittäminen
soppatykillä, vohveleiden paistaminen, kahden kahvion sekä grillimakkaramyynnin ylläpitäminen sekä
ruokatarvikkeiden hankinta sekä täydentäminen.

Koiranäyttelyyn onnistuttiin saamaan talkooväkeä
mukavasti liikkeelle ja mukana nähtiin myös muutama koejäsenkin. Perjantaina koiranäyttely pystytykseen osallistuttiin 18 hengen voimin, lauantai ja
sunnuntaipäivät vietiin läpi 40 hengen voimin.
Winter-Karelia 2019 koiranäyttely onnistui hyvin
ja siinä Pyhäselän metsästäjät hoiti oman osuutensa
todella mallikkaasti, joten suuret kiitokset kaikille
talkoolaisille. Tästä on hyvä jatkaa.
Jarmo Tanninen

Hirvipeijaat pidettiin tavanomaisesta poiketen viikko Isäpäivän jälkeen yläkoululla Hammaslahdessa.
Tarjolla oli nelisen sataa annosta mainiota hirvipaistia lisukkeineen ja kahvitarjoiluineen.
Tarjoilun jälkeen jaettiin maanomistajille arvotut
hirvenliha paketit ja pidettiin reipas huutokauppa
jossa myytiin jauheliha ja-paistipussit läsnäolijoille.
Hirvimiesten pikkujoulu perinteisesti Metsästysmajalla joulukuun toisena viikonloppuna. Kiitos
kaikille hirvijahtiin ja peijaisin osallistuneille seuran
jäsenille reippaasta ja rehdistä toiminnasta samoin
kuin maanomistajille, jotka maanvuokrauksellaan
ovat mahdollistaneet nämä tapahtumat.
Uudet hirviluvat ovat haussa ja niistä tieto saadaan
elokuussa. Olemme hakeneet viittätoista perusteltua
kaatolupaa hirvenmetsästysalueellemme. Elokuussa
tiedämme lupamäärämme ja samoin tulevaan jahtiin
osallistujat.
Seuran sivuilta voimme seurata aikataulua hirvikävelyharjoituksista ja hirviammunnoista joihin toivon
osallistumaan kaikkia hirvijahtiin ampujaksi ilmoittautujia.
Elämyksellistä ja stressitöntä syksyistä hirvijahtia
kaikille,
Jouni Tapio Tuovinen
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FORESTER X-LINE
VARUSTELTU JOKA
TILANTEESEEN
SUBARU FORESTER X-LINE
alk.

(sis. toimituskulut 600 €).

Kartat ja maanvuokraus
Karttaohjelmissa siirrymme käyttämään pelkästään
Reviiri ohjelmaa. Jahtipaikat lisenssiä ei uusita enää
kaudelle 2019-2020.
Reviirin kautta metsästys alueet saa B-parkin karttaohjelmassa näkymään ilmaiseksi, ohjelman lataus
ohjeet löytyvät Pyhäselän Metsästäjien nettisivuilta:
www.pyhaselanmetsasttajat.fi

37.516,26 €

Riistakeskuksen ylläpitämässä Omariista sovelluksessa, minkä kautta nykyinen lupahaku tapahtuu, saa
myös metsästysalueet näkyviin. Tämä vaatii kirjautumista Omariistaan, tästäkin löytyy kirjautumisohjeet nettisivuiltamme. Lisäksi tarvitaan metsästäjä
numero ja nimi, joka ilmoitetaan Miikka Puustiselle.
Omariistasta on myös mahdollista saada alueet Tracker ja Ultracom ohjelmistoihin aluekoodeilla mitkä
löytyvät sovelluksesta tai kysymällä Miikalta.
Terveisin,
Miikka Puustinen
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•

Reviirin ylläpito/maanvuokraus
Miikka Puustinen puh. 0505962956 email.miikka.puustinen@luukku.com
Jouni Karppinen puh. 0503077247 email.jouni.karppinen@metsakeskus.fi

•

Omariista yhteyshenkilö
Miikka Puustinen

•

Maanomistus muutoksia, jos tulee tietoon, ilmoittakaa Miikalle tai Jounille,
niin saamme sopimukset ajan tasalle

•

Vesilinnustusta vesialueilla hallinnoi vesiosuuskunta!

•

HUOM! Hylsyt on ehdottamasti kerättävä talteen etenkin paltoalueilla metsästettäessä!

Mm. neliveto, Eyesight-kuljettajan
avustinjärjestelmä, automaattivaihteisto
ja X-mode vakiona.
Kulutus 7,4 l/100 km (Eu-yhd.) CO2-päästöt 168 g/km.
Kuvan auto erikoisvarustein. Subaru tehdastakuu: 3 vuotta/100.000 km.
Subaru lisäpalvelut: Subaru Vakuutus ja Subaru Assistance.

Laakkonen HELSINKI
Mekaanikonkatu 12
00880 Helsinki
Puh. 010 214 8120

Laakkonen JOENSUU
Voimatie 1
80100 Joensuu
Puh. 010 309 2332

Laakkonen JYVÄSKYLÄ
Palokankaantie 20
40320 Jyväskylä
Puh. 010 214 8488

Laakkonen KOUVOLA
Korjalankatu 4
45130 Kouvola
Puh. 010 217 0542

Laakkonen LAHTI
Aukeankatu 1
15610 Lahti
Puh. 010 214 7406

Puheluhinnat 010 –
yritysnumeroon: 8,35
snt/puhelu + 16,69 snt/
minuutti (sis. alv. 24 %)

Pyhäselän Metsästäjien alkuvuosien tarinoita

Nuoren metsästäjän koulutusta 1950 luvulta alkaen
etsittiin ainakin 100 metrin matkalta. Jorma teroitti
aina, että haavakko nousee maihin ja piiloutuu
liikkumattomana kasvillisuuden sekaan. Etsiessä
maasto tarkastettiin joka neliön alalta ja tavallisesti
haavakko löytyi. Muistan tapauksen, että vaikka tarkastin alueeni, en löytänyt haavakkoa, jolloin Jorma
”parsi” jälkeni ja löysi haavakon. Etsinnän aikana
Jorma ei suostunut ampumaan muita sorsia, vaikka
ne olisivat laskeutuneet hyvälle hollille.

Kuva ei tiedettävästi liity tarinan tapahtumiin.

Kymmenen vuotta minua vanhempi veljeni Jorma
oli luonnon, metsän, kasvien, lintujen, nisäkkäiden
ja hyönteisten asiantuntija. Hän osti paljon tieteisja luontokirjoja, joita luki paljon. Luonteeltaan hän
oli vaatimaton ja usein syrjään vetäytyvä. Hän oli
kaikessa laillisuuden kannattaja. Riistan jäljittäjänä
hän oli ainutlaatuinen. Hän metsästi miltei kaikkia
riistalajeja, mutta hirvijahdin lisäksi kettujen ja
näätien jäljittäminen oli hänelle mieluisinta.
Alle 10-vuotisena olin sunnuntaisin Jorman mukana metsällä. Närhet, harakat ja varikset Jorma
ampui surutta. Kanalintuja Jorma ampui pystykorvan haukusta ja pyitä pillitellen. Haulikolla
riistaa ei saanut ampua yli 30 metrin matkalta. Hän
aina teroitti minulle, että jos ammut riistaa, niin
Sinulla pitää olla ”tappajan” meininki. Kun Jorma
ampui, niin saalis saatiin varmasti. Muistan kyllä
tapauksia, että hyvän osuman jälkeen sorsa hävisi
ruohikkoon. Haavakkoa etsittiin tuntikausia. Välillä
tilanne rauhoitettiin, sitten maihin ja lähiranta
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Kettu- ja näätäjahdissa olin Jorman mukana
10-vuotiaasta lähtien. Sunnuntaiaamuna aikaisin
etsimme ketun jälkiä. Hiihdimme tavallisesti joko
Pärnään tai Lahnalahdelle. Jormalla oli selässä hyvin
iso tuohikontti, jossa oli lippusiima. Yksipiippuinen
16 cal. haulikko oli taitettuna viholaissäkissä kontin
päällä. Kun löysimme jäljet, seurasimme niitä metsäkuvioita kiertäen kilometritolkulla. Usein kettu
saatiin kierrokseen vasta iltahämärissä. Lippusiima
viritettiin kierroksen ympäri siten, että Jorma hiihti
edellä tuohikontti selässä ja lippusiima purkautui
hangelle. Minä perässä ja asettelin siiman puiden
oksille siten, että liput eivät koskeneet hankeen.
Siima ei saanut missään kohdassa jäädä liian ylös,
jotta kettu ei pakenisi siiman alta. Passipaikalla
Jorma potki lumet sammaleeseen saakka ja jäi
niille sijoilleen. Minä kiersin vastapuolelle, josta
sik´sakkia laidasta laitaan välillä sauvoja kolistellen. Melkein aina saimme ketun kaadetuksi. Sitten
hiihdin edeltä ja irroitin siiman oksista. Jorma hiihti
ilman sauvoja perästä ja lappoi siiman kaksin käsin
rinnalla olevaan tuohikonttiin. Vaikka Jorma vaati
ehdotonta lakien kunnioittamista, vahinkoeläinten
pyydystämisessä hän sovelsi lakia ”järjen” käytöllä.
Ketut ja näädät eivät tunteneet tilojen rajoja. Usein
kävi niin, että kettu oli ”vieraalla” maalla, kun saimme sen kierrokseen.

puolelle, jossa iltahämärissä saimme ketun kierrokseen. Viritettyämme lippusiiman Jorma potki lumet
passipaikalta sammaleeseen saakka ja käski minua
asettumaan passiin katse kierrokseen päin. Ihmettelin asiaa, koska minulla ei ollut aseen kantolupaa
eikä metsästyskorttia, johon Jorma, että ”Sinä olet
jo niin väsyksissä, joten Sinun on oltava nyt passissa,
tai muuten joudun kantamaan sinut kotiin”. Samalla
hän antoi tarkat ohjeet, miten menetellä. Hän ohjeisti, että pimeä tulee hetkessä, mutta minun tulee
katsoa kohti kierrosta, mutta en saa kääntää päätäni
missään vaiheessa. Ihminen muka näkee 90 astetta
sivuille kääntämättä päätään. Vain silmiä saa liikutella. ”Jos liikut silloin, kun kettu lähestyy, näet ketusta
vain punaisen viivan, etkä varmasti osu siihen. Kun
kettu on näkyvissä älä liiku, nosta ase vasta sitten
kun kettu on puun, pensaan tai mättään takana, kun
se tulee esiin, ammu salamannopeasti”.

Ohjeiden mukaisesti ammuin ensimmäisen kettuni.
Kaadon jälkeen hiihdimme vielä kierroksen ympäri
ja lapoimme lippusiiman konttiin. Sitten hiihdimme
Ison Onkamon jäälle ja kohti Salmensiltaa. Välillä
jäälle oli noussut vettä ja sukset jäätyivät. Jo ennen
Salmensiltaa olin aivan näännyksissä, voimat olivat
lopussa ja minulla oli hirmuinen jano. Yritin syödä
lunta, jolloin Jorma kielsi jyrkästi. Hän kaivoi taskustaan kuivia ruisleivän kannikoita ja käski minua
puremaan kannikkaa niin pitkään, että se sulaa suuhuni, jolloin saan syljestä tarvittavan nesteen. Jauhoin kannikkaa hiihtäessäni. Lepäämään ei saanut
jäädä, sillä Jorma oli varma, että siihen sammuisin.
Pienelle Onkamolle päästyämme olin vironnut sen
verran, että jaksoin itse puhdistaa jäätyneet sukset.
Pieni Onkamo tuntui jatkuvan loputtomiin ja sen
jälkeen vielä muutaman kilometrin metsätaival.
Kotona olimme joskus aamuyöllä.

Niillä neuvoilla jäin passiin, kun Jorma hiihti
kierroksen taakse. Passissa minulle tuli vilu, purin
hampaat yhteen, jotta ”kalina” ei kuulu ketulle. Oli
jo melkein pimeä, kun kettu tuli kohti lippusiimaa.

Teksti: Jouko Lempinen

Kerran olimme hiihtäneet upottavassa pakkaslumessa aamulla Lahnalahdelle ja ketun jälkiä Suurelle
Onkamolle josta ainakin 10 kilometriä Rääkkylän
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Toimintasuunnitelma 2019
Hirvilupia oli 15 ja kaikki luvat saatiin käytettyä
melko nopeasti hirvikannan ollessa tosi hyvän ja
jäävä kanta oli erinomainen.
Majan vuokraustoiminta on ollut kohtuullisen
vilkasta, niin seuran oman väen kuin ulkopuolisten
vuokraajien kesken.
2. Jäsenistö
Varsinaisia jäseniä on 258 ja koejäseniä 16.
3. Talous

PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY

Taloutemme on melko hyvässä kunnossa investoinneista huolimatta ja voimme jatkaa edelleen seuramme toiminnan kehittämistä turvallisin mielin.

Toimintakertomus 2018
1. Yleistä
Pyhäselän metsästäjät rakensi ampumarata aluetta
toimintavuoden aikana, rata alueella rakennettiin
wc-tilat ja 100 metrin hirvikoppi. Myös pienoishirvi/
pistoolikopin rakenneustyöt saatiin aloitettua. Suojavallien ja äänivallipenkkojen työt jatkuivat. Leaderhanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.
Ampumaradan käyttöaste on korkea, kiekkoja ammuttiin viime vuonna 60 000 kpl. Myös kivääripuolella on ammuttu useita kymmeniätuhansia laukauksia, joten laukausmäärät ovat yhteensä reilusti yli
satatuhatta (100 000) kappaletta vuodessa.
Kenneltoiminta on ollut jälleen aktiivista seuran
jäsenten keskuudessa.
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4. Hallinto ja edustukset
Pilkkikilpailut olivat maaliskuussa ja osallistujia oli
tavalliseen tapaan sekä nuoria että vanhoja. Jatkossa
toivottaisiin myös uusia osanottajia.
Järjestimme Pyhäselän koulun 8.luokkalaisille perinteisen teemapäivän, jossa esiteltiin metsästyskoiriamme ja metsästysharrastusta, tarjosimme oppilaille myös kenttälounaan, joka valmistettiin seuran
omalla kenttäkeittiöllä.
Metsästyskausi avattiin 10. elokuuta kyyhkyjahdilla
ja sitten 20. päivä jatkui sorsastus ja karhujahdilla.
Karhulupia oli yhteislupa alueellamme 12 kpl. Seuran karhuporukka sai saaliksi kaksi karhua.

Hallitus kokoontui 11 kertaa ja osallistuminen kokouksiin oli erittäin hyvä.
Edustukset:
Riistahoitoyhdistyksen hallituksessa jatkaa Esko
Jurvanen ja varalla Miikka Puustinen.
Jouni Tuovinen on riistaneuvoston jäsen, riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan varahenkilö ja lisäksi
Jouni on kennelliiton valtuuston jäsen. Jarmo Tanninen on P-K:n kennelpiirin hallituksen jäsen. Seppo
Puustinen on kennelliiton valtuuston varajäsen.

Seuran metsästystoiminta jatkuu edellisten vuosien
mukaisesti. Hirviluvat anotaan alueen hirvikannan
arvioinnin pohjalta. Karhujahti järjestetään entisen mallin mukaisesti. Ilvesjahti pyritään pitämään
yhteisjahtina mahdollisuuksien mukaan, niin että
siihen pääsisi kaikki halukkaat osallistumaan. Riistanhoitotoimia suoritetaan nykyisin menetelmin.
Seuran toiminta tulee vuonna 2019 keskittymään
rakentamisen ja kehittämisen suhteen edelleen
ampumaratatoimintaan. Saatu Leader-rahoitus ja
sen lisäksi haettavat muut julkisyhteisöjen yksityisen
puolen rahoitus varmistavat seurallemme tämän
mahdollisuuden.
Merkittävin kenneltapahtuma on 2-3.3.2019 järjestettävä KV- ja Nordic koiranäyttely, joka järjestetään
Joensuun areenalla. Kenneltoimintaa seura tukee järjestämällä kokeita ja antamalla maastoja harkinnan
mukaan koetoimintaan, tästä tarkemmin kenneljaoston toimintakertomuksessa.
Ampumaharjoittelua seura tukee järjestämällä ammutuspäiviä eri ammuntalajeissa, tästä tarkemmin
ampumajaoston toimintakertomuksessa.
Talkootoimintaa tulee entisestään lisätä, sillä tehtäviä
on lähivuosilla paljon.
Seuran muuta toimintaa jatkamme kaikilta osin
samankaltaisena kuin tähänkin saakka ja osallistumme eri tavoin kaikenlaiseen kilpailu- ja muuhun
toimintaan.
Pyhäselän metsästäjät ry:n hallitus
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MAJATOIMIKUNTA

AMPUMAJAOSTO
Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Kulunut vuosi 2018 oli ampumaradalla edelleen
rakentamisen aikaa. Syksyllä 2016 käynnistetty
Leader-hanke eteni hyvin ja rakennusten osalta
saatiin työt valmiiksi. Penkkatöitä jatketaan vielä
vuonna 2019. Äänivallien rakennustyöt edistyivät
erittäin hyvin. Saimme merkittävän määrän maa-ainesta Hammaslahteen rakennettujen rakennusten
pohjilta. Hirviradan viereinen äänivalli saatiin kokonaan valmiiksi.

Rakennustyöt jatkuvat radalla vuonna 2019 uusilla
kohteilla. Tarkoitus on rakentaa pienoiskiväärille
ampumapaikka pienoishirviradan viereen ja uutena
ratana aloitetaan 300 m radan rakennustyöt. Vastapenkkaa korotetaan ja rakennetaan turvavalli. Pro
Onkamojärven kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti saadaan maa-ainesta turvavallin ja muidenkin
alueiden viimeistelyyn.

Maaliskuun kokouksessa vahvistettiin ammuttajat ja
ammuntapäivät haulikkoradoille sekä vahvistettiin
kilpailukalenteri vuodelle 2019. Ammuntapäivät
sekä kilpailukalenteri olivat jakelussa jäsentiedotteen
yhteydessä.
Kesän ohjelmaan kuuluivat mm. kiekonammunnat,
hirviammunta harjoitukset, hirvikävely/hölkkä, kuin
myös hirvi- ja karhu koeammunnat. 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. Lisäksi yrityksiä
saatiin mukaan erittäin runsaasti ja tämä osaltaan
kasvatti ammuntakertoja merkittävästi. Ammuntoja
pidettiin lokakuulle asti. Radalla ammuttiin kiekkoja n. 60000 kpl.
Loppuvuonna aloitettiin pistooliradan rakennustyöt
sekä pienoiskivääri ja 300 m radan rakennustyöt.
Näitä töitä jatketaan tulevana kesänä.

Stora Enso jatkaa kuorikkeen ajoa turvavalleihin ja
lisäksi jatketaan pistooliradan rakennustyötä. Haulikkoratojen penkkatyöt jatkuvat edelleen ja penkkoihin toivotaan saatavan maa-ainesta merkittäviä
vielä lisää.
Ampumaradalla tullaan tuttuun tapaan järjestämään
haulikko ja luodikko ampumaharjoituksia. Hirviammunta harjoitukset, hirvikävelyt, kuin myös hirvi- ja
karhu koeammunnat kuuluvat kesän ohjelmaan.
Mahdollisesti järjestämme myös compak-sporting
tapahtuman, mikäli kiinnostusta ja mahdollisuuksia
on.
Kilpailukalenteri päivitetään ja ammutuspäivät sekä
ammuttajat valitaan haulikkoradoille maalis-huhtikuun aikana ja tiedot ovat jakelussa viimeistään
jäsentiedotteen yhteydessä. Uudistamme kiekkoratojen ammutustekniikkaa langattomalla sovelluksella,
joka vähentää jossain määrin ammuttajien tarvetta.

Toimintakertomus 2018
Uusi haulikkorata
Tulevana kesänä rakennetaan kokonaan uusi sportin
rata haulikkoradan yhteyteen. Laitteet hankitaan
heti keväällä ja työt niiden kuntoon saattamiseksi aloitetaan heti keväällä. Nyt on mahdollisuus
nuorilla sekä varttuneemmilla haulikko harrastajilla
mahdollisuus lähteä mukaan kokonaan uuteen
lajiin. Toivottavasti tämä tuo piristystä myös talkooväen osalle.
Skeet- ja trap-radoilla toiminta aloitetaan kevään
edistyessä. Tulevanakin kautena on tarkoitus ammuttaa haulikkoradoilla kolme kertaa (ti-to-la)
viikossa sekä lisäksi järjestetään yrityksille ja muille
erilaisille järjestöille ammuntoja. Huoltorakennuksemme mahdollistaa erilaiset kahvi/ruokailupalvelut
ja näitä palveluja on tarkoitus kehittää yhteistyössä
paikallisten yritysten kanssa.
Tulevankin vuoden aikana tullaan radalla järjestämään talkoita radan kunnostukseen saadun Leader-rahoituksen turvin, joten talkootunteja tulee
kertymään.
Maa-aineksen ajaminen alueelle valleja varten haittaa
hieman radan toimintaa aika ajoin, mutta koitetaan
vaan kestää se.
Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla, sekä verkkosivujen ja erilaisten muiden kanavien kautta.
Töitä riittää kaikille halukkaille ja toivomme uusien
talkoolaisten tarttuvan haasteeseen.
Ampumajaosto

Keväällä majalla järjestettiin majatalkoot. Majan,
saunan ja nuotiopaikan ympäristöt siistittiin ja haravoitiin, samoin ulkohuussit tyhjennettiin. Osanotto
oli vaisu.
Suurin projekti majalle oli menneenä vuotena vanhan tulipaikan korvaaminen uudella. Talkootyönä
majalle syntyi laadukas grillikatos.
Keittimelle hankittu kontti kuljetettiin majalle.
Kontille rakennettiin pohjat samaan aikaan kun grillikatoksen paikka pohjustettiin. Konttiin rakennettiin uusi katto. Kontin eteen rakennettiin keittimen
varastointia varten ramppi.
Nurmikot ajettiin pariin kertaan.
Vuokraustoiminta oli suhteellisen aktiivista kuluneena vuotena. Maja oli varattuna kaikkiaan 33 päivänä, näistä 5 oli seuran jäsenten tai muuten seuran
sisäisiä varauksia ja 28 vieraan varaamia.

Toimintasuunnitelma 2019
Majatalkoot keväällä lumien lähdettyä. Konttiin
valojen asentaminen. Saunan muurin rappaus ja
mahdollisesti laatoittaminen. Suunnitelmissa on
ollut korvata majan puuliiteri/varasto uudella.
Varaustoimintaa jatketaan entisellään, mutta majan
vuokraamishintoihin esitetään pientä korotusta.
Yleisiä huoltotöitä ja aiemmilta vuosilta jääneitä
rästitöiden purkamista jatketaan.
Majatoimikunta

12

13

Vuoden 2019 toimintakortin täyttäminen
KENNELJAOSTO
Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Kenneljaosto kokoontui 5 kertaa, lisäksi ottelutoimikunnalla oli omat kokoukset.

Järjestetään/osallistutaan:

Ajokoirakokeet
Järjestettiin 3 ajokokeet ja yhdet ketunajokokeet.
Osallistuttiin Onkamon Metsästysseuran järjestämään 4-otteluun Onkamossa, jonka Pyhäselän
Metsästäjien joukkue voitti.
Kettukoe: 3 koiraa osallistui seuran ensimmäiseen
ketunajokokeeseen, jonka voitti Aamutuiman Helmi
om. Pasi Kinnunen.

Seuratoiminta- ja riistanhoitokortti on kätevintä
palauttaa täyttämällä se sähköisesti Pyhäselän Metsästäjien nettisivulla osoitteessa www.pyhaselanmetsastajat.fi. Sähköisessä toimintakortissa on monia
etuja verrattuna paperiseen versioon. Seuran jäsenen
kannalta yksi tärkeä etu on se, että toimintakorttia
pääsee täyttämään netissä pitkin vuotta sitä mukaa,
kun seuratoimintapisteitä kertyy, jolloin talkoiden
tai kokousten päivämääriä ei tarvitse jälkikäteen enää
muistella vuoden lopussa.

6.12.2019 Kettukoe (KEAJ) reppukokeena

Toimintakortit jäävät talteen seuran nettisivuille,
josta vanhoja toimintakortteja pääsee jälkikäteenkin
katsomaan kirjautumalla omalle jäsentilille. Seuran
sihteeri, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat
yhteenvedon toimintakorttipisteistä ja saalistilastosta
raportin muodossa, eikä erillistä ynnäämistä tarvita
entiseen tapaan, koska järjestelmä hoitaa yhteenlaskun ja raporttien muodostamisen.

29.2.2020 Ajokoe

Katso tarkemmat ohjeet seuraavalta sivulta.

23.2.2019 Ajokoe
2-3.3.2019 Winter Karelia näyttelyihin
Marraskuulla seuran ja pitäjän mestaruus ajokoe ja
4-seuran otteluun

Hirvenhaukkukokeita ei järjestetty.

Kenneljaoston puolesta,

Ajokoirien paras tulos: Matkon Hilla 92,17 om.
Jukka Luoto, osallistui piirin kokeisiin ja selvisi
idänvalintaan Uurasille.

Pentti Pitkänen

Amerikan kettukoira Aamutuiman Helmi om. Pasi
Kinnunen. Voitti Suomen mestaruuden 1.12-18
pist. 97 p. KEAJ.
Hirvikoirien paras tulos: Kajalan Karhukoira narttu
Vikitan Sinni 92 p. om. Seppo Puustinen.
KEAJ. Paras tulos: Aamutuiman Helmi 97 p.
Valiot: Jämtlannin pystykorva Onnivaaran Velix om.
Markus Tuomisto.
Kaksoisvalio: Aamutuiman Helmi om. Pasi Kinnunen.
Vuoden Eräkoira: Aamutuiman Helmi om. Pasi
Kinnunen.
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1. TOIMINTAKORTIN PERUSTIEDOT 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Tärkein kenttä on toimintakortin tila, joka voi saada seuraavat arvot:

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS v. 2019
2011
Minimi ilman pistekorttimaksua 250 toimintapistettä
Pistearvo on 0,20€/piste
50/20 pistettä
50 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20/100 pistettä
20p, oman seuran
50p, seuran

2. Toimintakortin täyttäminen

Sähköistä toimintakorttia pääsee täyttämään kirjautumalla omalle jäsentilille osoitteessa:
https://www.pyhaselanmetsastajat.fi/oma-jasentili/seuratoiminta-ja-riistanhoitokortti

Aloita toimintakortin palautus valitsemalla toimintakorttivuosi, esim. SEURATOIMINTA- JA RIISTANHOITOKORTTI 2018. Toimintakortissa on neljä kohtaa (ks. kuvaukset alla), joista vain ensimmäinen kohta on
pakollinen. Toimintakortti palautetaan täyttämällä kohta 1 (toimintakortin perustiedot) ja vaihtamalla tila
palautetuksi.

RIISTANHOITO:

PALAUTUSOSOITE
Jarmo Tanninen
Edusmiehentie 25
80230 JOENSUU

Tallenna muutokset painamalla: Tallenna saalistilasto

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

• Nimi (etu- ja sukunimi)
• Metsästäjäliiton jäsennumero (löytyy mm. jäsenkortista, esim. 1234567)
• Sähköpostiosoite (syötä toimiva sähköposti, koska tarvitset sitä unohtuneen salasanan palauttamiseen)
• Salasana (pituus vähintään 6 merkkiä)
• Kuvan teksti (jotta varmistutaan että et ole robotti)

A.
B.
C.

4. SAALISTILASTO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Täytä saalistilastoon riistalajit, jotka olet saanut saaliiksi joko seuran alueelta tai muualta.

100 p/päivä
100 p/päivä

Tallenna muutokset painamalla: Tallenna riistanhoitopisteet

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

Kysyttäviä tietoja ovat:

D.

3. RIISTANHOITO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Täytä riistanhoitopisteiden kohtaan kentät Pvm, Toimenpiteen kuvaus ja Pisteet.

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

Tallenna muutokset painamalla: Tallenna seuratoimintapisteet

4. Ikä 60-70 v.
- 20 pistettä/vuosi

Ennen toimintakortin täyttämistä seuran jäsenen täytyy luoda tunnukset nettisivulle
rekisteröitymällä käyttäjäksi seuran nettisivuilla. Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa:
https://www.pyhaselanmetsastajat.fi/rekisteroidy

E.

2. SEURATOIMINTA 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Täytä seuratoimintapisteiden kohtaan kentät Pvm, Toiminnan kuvaus ja Pisteet.

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

F.

Kun toimintakortti on täytetty kokonaisuudessaan ja valmis palautettavaksi, valitse arvoksi 1:
VALMIS (toimintakortti palautettu) ja paina Tallenna (tai palauta) toimintakortti. Jos täyttelet korttia
pitkin vuotta, niin jätä tila keskeneräiseksi niin pitkäksi aikaa, kunnes kortti on valmis, jotta seuran
sihteeri näkee kortin palautuksen olevan vielä kesken.

6. Maanvuokraus
- 40 pistettä/sopimus

0: KESKENERÄINEN (täydennän lisää vielä myöhemmin)
1: VALMIS (toimintakortti palautettu)

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

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

Lähettäjä
maksaa postimaksun

ELINYMPÄRISTÖN HOITO
RIISTANRUOKINTA
PIENPETOJEN JA VAHINKOELÄINTEN PYYNTI
1. Kettu, Supikoira, Minkki, Näätä, Mäyrä
2. Varis, Harakka ja muut vahinkoeläimet
3. Loukun, keinoluolan, haaskan jne. valmistus ja huolto
RIISTAKANTOJEN SEURANTA
1. Osallistuminen riistanlaskentaan
2. Suurpetohavainnon ilmoittaminen riistanhoitoyhdistyksen
petoyhdyshenkilölle
3. Riistaeläimiä koskevan kokeilu- ja tutkimustoiminnan
avustaminen
4. Riista- tai muun eläinnäytteen lähettäminen tutkittavaksi
METSÄSTYKSEN VARTIOINTI
1. Osallistuminen järjestettyyn metsästyksen valvontaan
2. Irtokoiran kiinniottaminen rauhoitusaikana
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
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8. Kortista kerätään tiedot vuosittain riistanhoitoyhdistykselle ja SML:n
piirille toimitettaviin tiedostoihin, joiden perusteella määritellään esim.
lupakiintiöt

1. Rekisteröityminen (jäsentilin luominen)
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Pyhäselän metsästäjät ry

Kilpailukalenteri vuodelle 2019
Hirvikävelyt keskiviikkoisin
Ampumakoepäivät lauantaisin
Hirviammunta harjoitukset torstaisin
Karhuammunnat

29.5 - 31.7, klo 17.30
18.5, 25.5, 1.6, 15.6, klo 10.00
5.9 - 26.9, klo 16.00 14.8, klo 16.00 -

Pym. seuranmestaruus:
Haulikko
Luodikko
Hirvi

4.8, klo 11.00 14.8, klo 16.00 15.9, klo 11.00 -

Metsästysseura Kiihtelys: Hirvi ja haulikko
Iiksenvaaran Riistamiehet: Hirvi / haulikko
Kummun Erämiehet: Hirvenjuoksukilpailut

20.7, klo 10.00 24.7 / 31.7, klo 16.00 3.8, klo 10.00-

Kiekkoammunnat
Aloitus
Tiistai ja torstai
Lauantaisin

14.5, klo 17.00 - 20.00
klo 17.00 - 20.00
klo 10.00 - 14.00

Muina aikoina sopimuksen mukaan: Hannu Mustonen, puh. 050 3714503
Kiekkohinnat: Jäsenkiekko
Vieraskiekko
10 kerran kortti
1000 kpl
5000 kpl

4€/Kierros
6€/Kierros
50€/Jäsen 35€
150€
750€

Toimihenkilöt 2019
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsenet

Jarmo Tanninen
Timo Pöllänen

Miika Puustinen

Juha Kerkkonen

Markus Jurvanen
Hannu Mustonen
Jari Partanen

Tenho Raatikainen
Petri Toivanen

Jouni Karppinen

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Teppo Kinnunen
Jarmo Tanninen

Ampuma yhteyshenk. Jouni Tuovinen
Kennel-yhteyshenk.

Hannu Mustonen
Pentti Pitkänen

Edusmiehentie 25

80230 JOENSUU

0500678891

tanninen.jarmo@pyhaselanmetsastajat.fi

Häkkisenkatu 22

80230 JOENSUU

0505509881

timo.pollanen@gmail.com

Vuokkolantie 20 a

82220 HAMMASLAHTI

0504139539

miikka.puustinen@gmail.com

Talastie 3 b 8

80170 JOENSUU

0400880865

juha.kerkkonen@joensuu.fi

Karhunkierros 18

80230 JOENSUU

0503098595

maketin@hotmail.com

Saarenkyläntie 57

82200 HAMMASLAHTI

0503714503

hmustonen74@gmail.com

Voiniementie 24

82200 HAMMASLAHTI

0449815094

jarska80@gmail.com

Satakielentie 4

80330 REIJOLA

0505679267

tenho.raatikainen@outlook.com

Ketsuntie 5

82200 HAMMASLAHTI

0505614479

petri.toivanen85@gmail.com

Kotirannantie 30

82200 HAMMASLAHTI

0503077247

jouni.karppinen@metsakeskus.fi

Mattilantie 27

80260 JOENSUU

0503752892

teppo.kinnunen@suomi24.fi

Hiekkalantie 11

80170 JOENSUU

0503726430

jouni.utra@hotmail.fi

Saarenkyläntie 57

82200 HAMMASLAHTI

0503714503

hmustonen@gmail.com

Kivirastintie 51

82200 JOENSUU

0503315675

pentti.j.pitkanen@telemail.fi

Tärkeitä päivämääriä
Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 31.5.2019.
Pistekorttimaksut maksetaan samalla tilisiirrolla. Pistekorttimaksuissa on huomioitu myös
edellisiltä vuosilta maksamatta jääneet maksut.

Vierasmaksut:
10 € vrk
15 € viikonloppu tai 2 pv
25 € viikko
250 € kausi
Vierasmaksut maksetaan Pyhäselän Metsästäjät
ry:n tilille: FI43 4108 0010 9410 14.
Viitteessä tulee näkyä isännän ja vieraan nimi.
Kannatusjäsenmaksu:
Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen
kannatusjäsenmaksun, jonka avulla tuet
Pyhäselän Metsästäjät ry:n toimintaa.
Paino: LaserMedia Oy

Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan
31.5.2019 mennessä maksamalla 35 €:n
hirvimaksu seuranjäsenmaksun yhteydessä
Pyhäselän Metsästäjät ry:n tilille:
FI43 4108 0010 9410 14.
Ilmoittautumisesi jahtiin rekisteröidään jäsenmaksujen tarkastuksen yhteydessä.

Karhujahtiin ilmoittaudutaan Seppo Puustiselle,
(puh. 050 537 9811) 14.8.2019 mennessä.
Karhuammunnat järjestetään ampumaradalla 14.8.2019.

FI43 4108 0010 9410 14

Pyhäselän Metsästäjät ry

ITELFIHH

Jäsenmaksu
Pistemaksu
Hirvimaksu
Kannatusjäsenmaksu

31.5.2019

16

