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Puheenjohtajan palsta

Hyvät Pyhäselän metsästäjät ry:n jäsenet
Elämme ennennäkemättömiä aikoja. Koronavirus
on levinnyt koko maailmaan ja me kaikki olemme
joutuneet muuttamaan elintapojamme yrittäessämme suojautua virukselta ja sen levittämiseltä. Viime
vuoden jäsenlehdessä pohdin kuinka luonto hoitaa
riistakantaa, mutta nyt luonto hoitaa kovalla kädellä
ihmiskuntaa. Nyt voimme vain elää rajoitettua
elämää ja toivoa, että epidemia menee nopeasti ohi
tekemättä suuria vaurioita yhteiskuntaamme. Positiivisesti täytyy ajatella, että nyt meillä on aikaa pohtia
edellistä metsästyskautta ja samalla pikkuhiljaa
valmistautua tulevaan kauteen. Koiramiehet juoksuttavat koiriaan, kuntouttaen samalla itseään. Jotkut
hankkivat uuden metsästyskoiranpennun ja rupeavat
tutustumaan toisiinsa, ollen syksyllä valmiina aloittamaan yhteisen metsästystoiminnan. Osa meistä taas
rupeaa harrastamaan aktiivisesti metsästysammuntaa
pitäen huolen siitä, että jahdin alkaessa sekä ase että
ampuja ovat molemmat kunnossa. Näitten harjoitusten vaikutuksesta syksyn jahdeissa ampumatilanteen tullessa eteen lähtee metsästäjän aseesta harkittu
ja hyvin tähdätty riistalaukaus osuen hyvin maaliinsa. Kaikki me valmistaudumme tulevaan kauteen eri
tavoin, osa meistä lepää kesän ja aloittaa valmistelun
vasta jahdin kynnyksellä. Jahtikauteen valmistautuessa muistutan teitä kaikkia, että tämän lehden
mukana tuleva jäsenmaksu pitää maksaa eräpäivään
mennessä. Tämä muistutus siksi, että jäsenmaksun
eräpäivä on tärkeä seuran taloudelle. Seuralla on
maksuvelvoitteita, jotka tulee myös hoitaa ajallaan.
Nämä velvoitteet ei onnistuisi, jos jäsenistömme ei
maksaisi jäsenmaksua ajallaan.

Pienriistan puolella oli näkyvissä jo lisääntymisen
vaihe riistakannoissa. Syksyllä näkyi hyvin metsoja ja
jäniskannatkin olivat selkeästi vahvistuneet. Toivotaan, että tämä vaihe luonnossa jatkuisi edelleen ja
poikastuotto pysyisi hyvänä ja petokannat pysyisivät
kurissa. Mennyt talvi oli harvinainen koska lunta ei
juurikaan ollut alkutalvesta ja kelit olivat hyvin leutoja. Toivotaan, että tuleva kevät ja kesä olisi myös
suotuisa riistaeläimille. Syksyllä olemme tässä asiassa
viisaampia. Metsästyskausi sujui jahtien osalta hyvin,
karhuporukka ja ennen kaikkea porukan koirat
olivat kunnossa ja näin saaliiksi saatiin jälleen kaksi
karhua. Täytyy sanoa itsekin pitkästä aikaa karhujahdissa mukana olleena, että on ilo harrastaa tätäkin
jahtimuotoa, kun mukana on toimivia metsästyskoiria. Pienpetometsästäjät koirineen ahkeroivat myös
tehokkaasti ja riistakannat pääsevät lisääntymään
näiden henkilöiden ansiosta paljon tehokkaammin.
Hirvijahdissa jahdattiin myös ahkerasti, jahdin
onnistuminen kertoo osaltaan hyvästä hirvikannasta
ja vasatuotosta alueellamme. Myös pienriistametsästystä harrastettiin seuramme alueella aktiivisesti.
Melkeinpä joka kerta, kun olin ajokoirieni kanssa
jäniksiä juoksuttamassa, tapasin samoilla saloilla
muitakin seuran jäseniä metsäreissulla.
Seuramme on saanut päätökseen suuren ampumaratahankkeen kevään aikana. Kiitokset tästä kaikille
ampumarata talkoisiin osallistuneille. Radalle saatiin
hankkeen ansiosta rakennettua koulutustilat ja äänivalleja. Hankkeen lisäksi ampumaradalle rakennettiin viime vuoden aikana kiväärikatoksia 300 metrin
ja pienoiskivääriradoille. Lisäksi saimme uusittua
myös pienoishirviradan. Myös haulikkoradalle hankittiin uusi Compak Sporting-rata. Nämä ratahankkeet eivät olisi onnistuneet ilman ulkopuolista tukea.
Kiitos kaikille, jotka uskovat ampumaratamme kehitystyöhön. Rata-alue palvelee näin entistä paremmin
Joensuun seudun ampumaharrastajia. Meillä on
nyt rata siinä vaiheessa, että sitä on hyvä kehittää
pikkuhiljaa lisää vastaamaan ammuntaharrastusta.
Esimerkiksi hyökkäävän karhun rata on suunnitteilla
ensi kesänä.
Jatkuu seuravalla sivulla
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Kenneltoiminnassa jatkettiin entiseen tapaan järjestämällä ajo- ja haukkukokeita. Ensi syksynä seuramme on saanut järjestettäväksi amerikankettukoirien
SM-kilpailun. Tämä on osoitus siitä, että seuramme
osaamiseen suurten arvokokeiden järjestäjänä luotetaan valtakunnan tasolla. Näyttelypuolella tuleva
vuosi on suunnittelun aikaa ja seuraava näyttely on
elokuussa 2021, koska Joensuun areenalle koiraväki
ei ole enää tervetullut. Ihmettelen tätä, että miksi.
Areenan kävijämäärät ovat pudonneet ja sen kannattavuus on heikentynyt, silti on vara torjua maksavat
asiakkaat.
Suurpedoista susi puhuttaa vahvasti ja koskettaa
meitä metsästyskoiraharrastajia sekä lajin tulevaisuutta. Valtiovalta on perustanut Itä-Suomeen susipartion, jonka tarkoituksena on kuulemma parantaa
paikallisten ja susiensuojelijoiden välejä. Tästä meillä
jokaisella on varmasti oma mielipiteemme. Mielestäni tämä menee liian pitkälle suden suojelussa. Kyllä sudet pitäisi pystyä poistamaan, jos ne käyvät koiran kimppuun ja vierailevat asutuissa pihoissa. Nyt
tämä partio vain pörrää pitkin maakuntaa tekemättä
mitään sen eteen, että häirikkösudet on poistettava.
Susi on politiikan välikappale. Meidän metsästäjien
ja maaseudun asukkaiden ääntä ei nykypoliitikot
kuuntele muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Meidän tulisikin tuoda tämä huoli esille aktiivisesti
ja saada päättäjät ymmärtämään kuinka asiat ovat.
Ei niitä susia kukaan ole sukupuuttoon tappamassa,
niin kuin Luonnonvarakeskus ja vihreät väittävät,
viimeisen laskennan mukaan susia Suomessa on yli
1000 kpl. Eikä kaikki sudet varmasti laskentaan
sisältyneet. Luonnonvarakeskus edustajahan lisäksi
lipsautti norppakeskustelussa, että susia on siirtoistutettu Suomessa. Tämän väitteen he aiemmin
jyrkästi kiistivät. Herää kysymys, voimmeko luottaa
tuollaiseen instanssiin, joka valehtelee kansalaisille
ja suojelee pakkomielteellä hyvin elinvoimaista lajia.
Suden metsästys tulisi sallia poikkeusluvalla, aivan
kuten karhunkin metsästys, kyllä Suomen susikanta
kestää sen.
Toivotan kaikille jäsenille oikein mielekästä jahtikautta.
Jarmo Tanninen
puheenjohtaja
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Kartat ja
maanvuokraus
Karttojen ja vuokrasopimusten ylläpidossa on
käytössä Reviiri-ohjelmisto. Reviirin kautta metsästysalueet saa b-parkin karttaohjelmassa näkymään
ilmaiseksi, ohjelman latausohjeet löytyvät Pyhäselän
Metsästäjien sivuilta: pyhaselanmetsastajat.fi. Reviiristä voi tulostaa paperikarttoja A3 kokoon saakka.
Riistakeskuksen ylläpitämässä Omariista -sovelluksessa, minkä kautta nykyinen lupahaku tapahtuu,
saa myös metsästysalueet näkyviin. Tämä vaatii
kirjautumista Omariistaan, tästäkin löytyy kirjautumisohjeet nettisivuiltamme. Saadaksesi metsästysalueet näkyviin Omariista -sovelluksessa ilmoita metsästäjänumero ja nimi Miikka Puustiselle. Omariistasta
on mahdollista saada alueet
Terveisin,
Miikka Puustinen

•

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.
Parkkeeratkaa autot myös niin, että muut
tienkäyttäjät pystyvät liikennöimään. Huomioikaa myös peltoliittymät.

Hirvierästelyä
Hirvijahti Pohjois-Karjalassa sujui varsin perinteisesti saaliin määrän suhteen viime metsästyskauden
aikana. Hirviä kaatui 1741, joista uroksia 51% ja
vasoja 39%. Oman seurueemme kaadot olivat 10
aikuista ja 10 vasaa. Uroksia niistä 60%. Mielestäni
hirvijahtimme onnistui ilman haavereita ja elämyksellisesti varsin mainiosti.
Hirvipeijaiset pidettiin Isänpäivänä Hammaslahdessa yläkoulun tutuissa tiloissa nauttien maukkaasta
hirvipaistista lisukkeineen ja kahvitarjoiluineen.
Päivän ohjelmanumerona olikin menestyksekäs hirvenlihan huutokauppa. Kiitos emännille maukkaan
paistin valmistamisesta ja myös muille tapahtumaan
osallistujille sekä niistä vastanneille.
Tulevan hirvenmetsästyskauden valmistelu on aloitettu anomalla hirviluvat ensi syksylle 2020. Määrällisesti lupia anotaan saman verran kuin edellisenä
syksynä. Lopullinen lupamäärä tarkentuu edellisen
metsästyskauden jäävän kannan mukaisesti neuvottelussa Riistanhoitoyhdistyksessä, joka lähettää ehdotuksen Riistakeskuksen päätettäväksi. Riistakeskus
ilmoittaa vahvistetun lupamäärän todennäköisesti
elokuun aikana.

Hirville on varattu nuolukiviä 45 kappaletta riistanhoitojaoston henkilöiden mukaan jaettavaksi
metsään tutuille kuin myös uusille paikoille.
Varatkaa aikaa myös ampumaradalla tapahtuvaan
ammuntaan hirvikuvioon niin ettei syksyllä jahdin
aloituspäivänä tarvitse ketään lähettää antamaan
näyttöä ampumataidostaan. Maa ja-Metsätalousministeriö on yllättäen jatkanut tänä vuotena päättyvien hirven ampumakoetodistusten voimassaoloaikaa
Korona-epidemian takia elokuun loppuun 2021
saakka.
Koronan takia myös metsästys- ja ampumatapahtumat ovat vielä epävarmoja aloitusajankohdan
suhteen. Liäsksi uhkana koetaan lyijykielto myös
hirvijahdissa käytettävissä luodeissa? Samoin susireviirit ovat laajentuneet seuramme maille, joten
koirilla metsästys on vaarantunut. Raatelihan susi
ainakin yhtä hirvikoiraamme harjoitustilanteessa
vaarallisesti.
Uhkakuvista huolimatta hirvijahti jatkuu tulevana
syksynä lähes entiseen tapaan. Sanonta: ”muinoin
saalis oli kaatajan vasta sitten kun hän oli tehnyt
tulet”. Sitä olen koittanut noudattaa.
Jouni Tapio Tuovinen
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Pyhäselän Metsästäjien alkuvuosien tarinoita

Muistikuvia vuosien varrelta
Poikavuosilta muistan, kun isäni suunnitteli 1950
luvun alkupuolella metsästysseuran perustamista
Ohvanan, Pärnän ja Nivan alueelle. Isä oli sitä mieltä, että kun joka talossa on paljon kasvavia poikia,
heille on järjestettävä jotain mielekästä toimintaa.
Isä oli nuorena metsästänyt, mutta Talvisodan
Kollaan ja Jatkosodan JR8:n etulinjan taistelujen
jälkeen hän ei metsästänyt.
Suunnitelmat etenivät, kun Jorma Kiiskinen muutti
Hammaslahteen Wilhelm Schauman yhtiön piirityönjohtajaksi. Kiiskinen vieraili meillä usein ja aina
keskusteluissa käsiteltiin metsä- ja metsästysasioita.
Lopputuloksena oli, että perustettavan metsästysseuran alue käsittäisi suurimman osan koko Pyhäselän kunnan pinta-alasta. Seura perustettiin virallisesti 25.11.1956.
Seuran nimissä anottiin Lääninhallitukselta hirvilupaa jo seuraavana vuonna, mutta muistini mukaan
anomus ei edennyt, koska seura ei ollut vielä yhdistysrekisterissä. Sen vuoksi hirviluvan anoi Toivo
Olenius, jolle lääninhallitus myönsi yhden aikuisen
hirven kaatoluvan. Seuran 60-vuotisjuhlassa muistelin, että lupa olisi myönnetty Pyhäselän Metsästäjille. Se ei pidä paikkaansa.
Isä oli valtuutettu hirvikoetuomariksi. Koska
ampumarataa ei ollut, hirviammunnat suoritettiin
Alttinassa Heikki Venäläisen pellolla takana olevaa
särkkää vasten. Ampumamatka oli 100 metriä,
seisoen käsivaralta. Hirven kokoisessa ruskeassa
pahvitaulussa osumien oli oltava lapaan merkityllä
alalla. Isä näytti ensin, miten koe suoritetaan ja
hänellä osumat olivat kohdallaan. Melkein kaikki
kokeeseen osallistujat olivat sodan käyneitä vähän
yli 30 vuotiaita miehiä. Joka ampujan jälkeen isä
tarkisti osumat ja minä paikkasin taulut. Toivo
Olenius sai hyvät osumat. Sitten tuli paljon hylkäyksiä, jolloin Isä sanoi, että ”mitä helvettiä te siellä
rintamalla teitte, kun siellä niitä harjoitusmaaleja oli
niin pirusti”.
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Samana syksynä Toivo Olenius kaatoi hirven
”Sampikummulle”. Kaato oli ensimmäinen laillinen
hirvenkaato Pyhäselässä sotien jälkeen. Karkasin
heti kaatopaikalle, koska uteliaisuuttani ei pidätellyt
mikään. Muistan, että suuri naarashirvi rötkötti
”Vapon” halkopirssin päässä. Ainakin Toivo Olenius
ja Eino Parviainen olivat paikalla. Halkopirssin toisessa päässä seisoi kaksi pienempää hirveä. Kaadettu
hirvi nyljettiin ja lihat jaettiin hirviporukan kesken.
Lihaa ei riiputettu, minkä vuoksi sitä keitettiin
päivätolkulla, mutta sittenkään hammas ei siihen
pystynyt. Liha oli kuin pohjanahkaa, se ei revennyt
eikä katkennut.
Tämä hirvenkaato johti poliisitutkintaan, koska
joku oli epäillyt, että kaatopaikalla olleet kaksi
hirveä olivat kaadetun hirven saman vuoden vasoja.
Poliisi jututti Eino Parviaista todistajana, joka vakuutti, että ”Ne olivat väkiäisiä koltiaisia”. Siten ne
eivät voineet olla vasoja. Kun muutakaan näyttöä ei
ollut, ei tullut syytettäkään. Jos syyte olisi tullut, se
olisi tullut Toivo Oleniukselle.
Nykyisen tietämyksen mukaan molemmat hirvet
olivat saman vuoden vasoja, mutta hyvin isoja. Olin
nähnyt läheisillä viljapelloilla samat hirvet monta
kertaa jo kesällä. Ne olivat poikkeuksellisen kesyjä.
Pyhäselän Metsästäjät ry:n toimintaan pääsin
osallistumaan jo ”poikasesta” lähtien. Olin harjoittelijana Metsänhoitoyhdistyksessä Joel Nurmisen
apumiehenä. Teimme metsänhoitosuunnitelmia
ja leimasimme metsiä pääasiassa Pyhäselän kunnan alueella. Kenttäkierroksen jälkeen Nurminen
kirjoitti suunnitelmat ja minä vuokrasopimukset
Pyhäselän Metsästäjät ry:lle. Se oli helppoa, kukaan
ei tohtinut kieltäytyä, kun Nurminen oli asialla.
Hän allekirjoitti sopimukset yhdistyksen puolesta.
Hirvikokeen ammuin alle 15-vuotiaana. Ammunnat olivat jossakin väliaikaisessa paikassa Saarenkylällä. Paikalla oli paljon ampujia, joista suuri osa
reputti. Norkoilin paikalla ja kehaisin, että ”suora

putkihan se on kiväärissä, kyllä minä osuisin”.
Silloin Aari Hyttinen tökkäsi minulle oman sotilaskivääristä poratun 9,3 kaliiberin suoralla perällä
varustetun kiväärinsä ja käski minua ampumaan kokeen. Lähistöllä olleet miehet virnuilivat minulle ja
olivat varmoja, etten osuisi. Ryhdistäydyin ja päätin
näyttää. Tähtäsin tarkasti ja laukaisin, jolloin ase
potkaisi ja lukon pää osui oikeaan poskeen. Huuli
halkesi ja verta vuoti ryntäille asti. Ammuin sarjan
loppuun. Miehillä oli hauskaa. Ilkkuminen loppui
vasta, kun taululta ilmoitettiin, että kaikki laukaukset ovat keskellä osumakuviota.
Hirvijahtiin halusin samana syksynä, kun täytin
15-vuotta. Lopulta isä antoi luvan, että saan mennä
nimismiehen konttoriin hakemaan aseen kantolupaa
haulikolle ja hirvikiväärille. Miehekkäästi menin
nimismiehen kansliaan, jossa konstaapeli Pentti
Martikainen oli toimistosihteerinä. Esitin asiani,
jolloin Martikainen sanoi, että haulikkoluvan hän
saattaisi kirjoittaa, mutta noin nuorelle pojalle hän
ei kirjoita hirvikiväärin lupaa. Intin vastaan, että
”isä lupasi, osaan varmasti ampua ja olen ampunut
jo kilpailuissakin”. Jäin seisomaan paikalleni, mutta
Martikainen ei heltynyt. Silloin nimismies Taavi Siirala tuli huoneestaan ja kysyi minulta. ”kenenkä poika”. Vastasin, että ”Aarne Lempisen poika”. Silloin
Siirala sanoi Martikaiselle, ”kirjoita pojalle luvat”.
Samana syksynä ammuin ensimmäisen hirveni.
Kaatamatta oli yksi aikuinen hirvi, jota jahtasimme
nykyisen Pyhäselän ampumaradan seutuvilla. Joel
Nurminen vei minut passiin yhden korkean ”pistoaidan” viereen ja sanoi ajon tulevan aitaa kohti.
Itse sanoi menevänsä passiin puolen kilometrin
päähän hirvien kulkupaikalle. Minun passipaikalla
oli harvahkoa sekametsää. Vajaan tunnin kuluttua
aitaa kohti ravasi hirvilehmä kahden vasan kanssa
ja niiden perässä sarvipäinen uroshirvi. Naaras ja
vasat hyppäsivät aidan yli noin 50 metrin päässä
minusta. Samassa ammuin urosta vasempaan lapaan,
jolloin se nytkähti ja teki täyskäännöksen laukaten
tulosuuntaansa. Toisen laukauksen ammuin oikeaan
lapaan, jolloin hirvi kaatui paikalleen. Kohta paikalle
tulivat muut Jahtilaiset. Silloin selvisi, että olin ollut
passissa luvallisella maalla, mutta aidan toinen puoli
ei ollut vuokra-aluetta. Se oli Nurmisellekin yllätys.
Jos hirvi olisi hypännyt aidan yli ja kaatunut, minä
olisin saanut kerrasta ”salakytän” maineen ja hirvi
valtiolle.

Tapauksen jälkeen tulin niin varovaiseksi, että en
luottanut oikein kenenkään vuokraustietoihin, joten
kartoitin seuramme vuokra-alueet omaan karttaani. Vuosien aikana ammuin Pyhäselässä kymmeniä
hirviä ja kaikkiaan olen kaatanut hyvän matkaa
toistasataa hirveä.
Minulta on kysytty, minkä vuoksi lopetin äkkiarvaamatta Pyhäselän Metsästäjät ry:n hirvijahdit. Syynä
siihen oli pelko. Viimeiseksi jääneessä hirvijahdissa
eräs jo edesmennyt jäsenemme ampui vahingossa
muutaman metrin päästä hirvikiväärillä metsästystakkiini reiän vasemman kainalon alle.
Seuran hirvijahdin varajohtajana olin antanut tarkat
ohjeet, miten menetellään jahdissa. Aseen sai ladata
vasta passipaikalla ja ampumasuunta oli rajattu.
Passipaikalta poistumiseen oli saatava lupa. Ennen
poistumista aseen patruunat oli poistettava piipusta
ja lippaat taskuun. Aseessa ei saanut olla patruunoita
kokoamispaikalla. Ampuja oli unohtanut ohjeet ja
tuli kokoamispaikalle hirvikivääri kädessä, sormi
liipasimella ja tuohtuneessa tilassa kertoen, että hirvi
kävi passissa, mutta oli niin huonossa paikassa, että
sitä ei voinut ampua. Aseen piippu osoitti rintaani,
jolloin yritin siirtyä syrjään. Samassa ase laukesi ja
luoti hipaisi vasenta kylkeäni. Kaikki paikalla olleet
olimme vaarassa, mutta kukaan ei onneksi loukkaantunut. Veljeni Jorma oli toiseksi lähimpänä kuolemaa, sillä hän istui kauempana olleessa autossani
syömässä eväspalasiaan. Luoti osui kohdalle viistosti
maahan auton etupyörien väliin.
Tämä ei ollut minulle ainut kerta olla maalina, sillä
samana syksynä Onkamon Lahnalahdella eräs mies
ampui minua haulikolla sorsana 30 metrin etäisyydeltä. Seisoin ruohikossa, päälläni oli kirkkaan
punainen flanellipaita ja päässä punainen lippis.
Kaveri viiletti ohi lentävää tavia ja laukaus osui
rintaani. Onneksi oli pienet haulit, jolloin suurin
osa tuli kuitujen mukana pois, kun riisuin paitani.
Joitakin hauleja on rinnassani ja yksi on vasemmalla
leukaluussani.
Pelkäsin pitkään, että ei kahta kolmannetta, jolloin
kolmas kerta tappaa varmasti.
Teksti: Jouko Lempinen
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PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY
Toimintakertomus 2019
1. Yleistä
Pyhäselän metsästäjät rakensi ampumarata aluetta
toimintavuoden aikana aktiivisesti. Rata alueelle
rakennettiin pienoiskivääri- ja 300 metrin kiväärikatokset. Myös pienoishirvi/pistoolikatoksen rakennustyöt saatiin päätökseen. Suojavallien ja äänivallipenkkojen työt jatkuivat. Rakensimme 300 metrin
radalle suojavallin ja 200 metrin ampumapaikan.
Taulurakennelmat 300 metrin radalla saatiin alkuun,
mutta sateinen syksy viivästytti tätä työtä. Leader-hanke saatiin lopputarkastusta vaille valmiiksi.
Ampumaradan käyttöaste on korkea, savikiekkoja
ammuttiin viime vuonna n. 70 000 kpl. Haulikkoradalle saatiin lahjoitusvaroin hankittua uusi
Compak Sporting -rata, joka osaltaan lisäsi kiekkomenekkiä. Myös kivääripuolella on ammuttu n. 74
000 laukausta, joten laukausmäärät rata-alueella ovat
lisääntyneet paljon.
Kenneltoiminta on ollut jälleen aktiivista seuran
jäsenten keskuudessa. Merkittävin kenneltapahtuma
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oli 2. - 3.3.2019 järjestettävä KV- ja Nordic koiranäyttely, joka järjestettiin Joensuun areenalla. Ajokokeita seura järjesti kolme kertaa. Ketunajokokeita
kaksi kertaa ja yhdet hirvenhaukkukokeet. Tuomaritoiminta ja jäsenten omien koirien osallistuminen
koirakokeisiin on ollut aktiivista. Kenneltoimintaa
on vaikeuttanut alueella esiintyneet susihavainnot.
Yksi koira joutui seuran mailla suden hyökkäyksen
kohteeksi, josta selvisi onnekseen hengissä.
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. Olimme mukana
myös Reijolan koulun 4. luokkalaisille järjestetyssä
metsästystapahtumassa ampumaradalla yhdessä
SML:n Pohjois-Karjalan piirin kanssa.

Metsästyskausi avattiin 10. elokuuta kyyhkyjahdilla
ja sitten 20. päivä jatkui sorsa- ja karhujahdilla. Karhulupia oli yhteislupa alueellamme 12 kpl. Seuran
karhuporukka sai saaliksi kaksi karhua.
Hirvilupia oli 15 kpl ja kaikki luvat saatiin käytettyä
melko nopeasti hirvikannan ollessa tosi hyvä. Myös
jäävä kanta oli erinomainen. Hirvipeijaiset järjestettiin isänpäivänä Pyhäselän koululla. Tarjosimme
vieraille n. 400 annosta hirvipaistia ja tilaisuudessa
järjestettiin myös perinteinen hirvenlihan huutokauppa.
Majan vuokraustoimintaa ei ollut viime vuonna
lainkaan seuran ulkopuolisille.
2. Jäsenistö
Vuoden 2019 päättyessä varsinaisia jäseniä oli 254 ja
koejäseniä 14.
3. Talous
Seuran talous on hyvässä kunnossa. Olemme
pystyneet toimimaan omavaraisesti ilman vierasta
pääomaa, tulevaisuuteen tähtäävistä investoinneista huolimatta. Voimme jatkaa edelleen seuramme
toiminnan kehittämistä turvallisin mielin.
4. Hallinto ja edustukset
Hallitus kokoontui 11 kertaa ja osallistuminen kokouksiin oli erittäin hyvä.
Riistahoitoyhdistyksen hallituksessa jatkaa Esko
Jurvanen ja varalla Miikka Puustinen. Jouni Tuovinen on riistaneuvoston puheenjohtajan varahenkilö
ja lisäksi Jouni on kennelliiton valtuuston jäsen.
Jarmo Tanninen on P-K:n kennelpiirin hallituksen
jäsen. Seppo Puustinen on kennelliiton valtuuston
varajäsen.

Toimintasuunnitelma 2020
Seuran yleinen toiminta
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 2020 keskittymään
rakentamisen ja kehittämisen suhteen edelleen
ampumaratatoimintaan. Julkisyhteisöjen ja yksityisen puolen rahoitus varmistavat seurallemme tämän
mahdollisuuden. Saamme kevään aikana ampumaradalle uuden pienoishirviradan, joka on hankittu
seuralle mainos- ja lahjoitusvaroin.
Kenneltoimintaa seura tukee järjestämällä kokeita ja
antamalla maastoja harkinnan mukaan koetoimintaan, tästä tarkemmin kenneljaoston toimintakertomuksessa. Seura järjestää joulukuussa Amerikan
kettukoirien SM-kilpailun.
Ampumaharjoittelua seura tukee järjestämällä ammutuspäiviä eri ammuntalajeissa, tästä tarkemmin
ampumajaoston toimintakertomuksessa.
Seura osallistuu alueella järjestettävään nuorisotoimintaan, kuten Pyhäselän koulun keväiseen teemapäivään.
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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AMPUMAJAOSTO
Toimintakertomus 2019
Vuosi 2019 jää historiaan yhtenä merkittävimmistä
vuosista ampumaradalla. Kuluneena vuotena suoritimme radalla todella merkittävän maansiirtourakan
yhdessä Pro Onkamonjärvien kanssa, jonka rahoituksen järjesti Pirkanmaan Ely-keskus.
Saimme radalle yli 500 rekkakuormallista maita,
joiden avulla pystyimme rakentamaan 300 metrin
radan turvavallit melkein kokonaan, sekä koko
radan pohjustuksen.
Lisäksi rakensimme turvavallin 100 metrin radan ja
pienoishirviradan väliin. Pystyimme pohjustamaan
kaikkien kivääriratojen aluetta sellaiseen vaiheeseen,
että jatkossa saamme niihin nurmikot ja voimme
näin ollen parantaa radan yleisilmettä merkittävästi.
Maansiirtotöiden jälkeen aloitimme pienoiskivääriradan ja 300 metrin radan ampumakatosten rakentamisen. Nämä rakennukset valmistuivat elokuussa.
Kaupungin rakennustarkastus suoritti katselmuksen
radalla näiden töiden jälkeen ja hyväksyi kaikki siellä
olevat rakennukset ja muut työt samalla kertaa.
Haulikkoradalle teimme viimeistelytöitä äänivallien osalta, jotka ovat nyt valmiit. Talvella saimme
skeet-ratojen taakse ajettua kuoriketta, jolla pystyttiin päällystämään radan taustaa ja saatiin muutettua
yleisilmettä radalla merkittävästi.
Haulikkoradalle tehtiin seuramme yksi suurimmista yksittäisistä investoinneista, kun saimme
Compak Sporting-laitteet, yhteensä kuusi heitintä.
Vastaavia laitteita ei ole Pohjois-Karjalan alueella.
Tästä investoinnista kuuluu suuri kiitos hanketta

10

tukeneille tahoille. Ilman heidän apuaan hanke olisi
todennäköisesti ainakin siirtynyt myöhemmäksi tai
jäänyt kokonaan suorittamatta. Uudet laitteet saivat
heti hyvän vastaanoton ja tulevaisuudessa toivomme
laitteiden avulla saatavan lisätuloja toimintamme
tukemiseksi.
Skeet ja trap-radoilla toiminta aloitettiin toukokuun
puolivälin paikkeilla. Radoilla ammutettiin kolmena
päivänä viikossa, tiistai ja torstai iltaisin sekä lauantaisin päivällä. Ammuntoja pidettiin lokakuulle asti.
Radalla ammuttiin kiekkoja n. 65000 kpl. Syksyllä
laitoimme skeet-heittimet huoltoon tehtaalle, että
kaikki laitteet olisivat alkavana ampumakautena
kunnossa.
Kivääriradoilla toiminta lisääntyi merkittävästi ja
toivomme jatkossakin ampujien määrän lisääntyvän,
kun tarjolla on yhä enemmän mahdollisuuksia.
Sammalla toivomme, että ulkopuoliset kävijät
antaisivat pienen tukensa työllemme, sillä kehittääksemme toimintaamme tarvitsemme taloudellisia
lisäresursseja.
Tämän todella merkittävän toimintavuoden kaikki
edellä mainitut toimet on mahdollistanut radalla
toiminut talkooporukka, jonka tietty ydinryhmä
joutui välillä tekemään töitä kokopäivätoimisesti.
Siitä kaikesta heille todella suuri kiitos. Kiitos myös
kaikille muille talkoolaisille, jotka ovat edistäneet
toimintaa.

MAJATOIMIKUNTA
Toimintasuunnitelma 2020

Toimintakertomus 2019

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus edelleen
parantaa ratojen turvallisuutta ja samalla pyritään
vähentämään ympäristölle aiheutuvaa melua. Tämän
edistämiseksi on tarkoitus korottaa kivääriratojen
maalialueen taustapenkkaa. Tällä ja kaikella muulla
rakentamiseen liittyvällä toiminnalla pyrimme kehittämään rataa siten, että ympäristölle aiheutuva haitta
saataisiin mahdollisimman vähäiseksi.

Keväällä majalla järjestettiin pihatalkoot. Majan,
grillikatoksen, nylkyvajan ja saunan ympäristö
haravoitiin ja siistittiin. Majalle vievän tien reunat
ajettiin raivaussahalla. Majan kyltti siirrettiin pusikosta paremmin näkyville. Kesällä yleisiä huoltotöitä, nurmikon ajoa ja vastaavaa.

Uudelle 300 metrin radalle rakennetaan 200 metrin
ampumatasanne.
Pienoishirvirata laitteisto uusitaan ja nykyinen laitteisto muutetaan hyökkäävän karhun radaksi.
Taloudellisen tilanteen salliessa viimeistellään rata-aluetta pinnoittamalla kulkuväyliä murskeella ja
maalaamalla ampumakatokset.
Uudelle 300 metrin radalle tulee saada kulkuyhteys siten, että radalle tulo olisi ampumakatoksen
takakautta kuten muillekin radoille. Tämä edellyttää
suurta maa-ainesten siirtoa.
Haulikkoradoilla järjestetään ammuntoja entiseen
tapaan ja tulevana kesä on käytössä uusi Compak
Sportin-rata. Laitteistojen lisääntyneen käytön
vuoksi tarvitaan radoilla ammuttajia lisää ja kaikille
halukkaille järjestetään opastusta tarpeen mukaan.
Lisäksi paikalla on aina kokeneempi henkilö, joten
kynnys tulla toimintaan mukaan on matala. Tällä
tavoin pääsee helposti sisälle ampumarata toimintaan ja samalla harrastus saa uusia ulottuvuuksia.
Kannattaa tulla kokeilemaan.

Majalle ajettiin ampumaradalta sieltä raivattuja puita, ja puut tehtiin talkoilla haloiksi.
Vuokraustoimintaa majalla ei ollut kuluneena vuotena.

Toimintasuunnitelma 2020
Nojaa pitkälle edellisen vuoden toimintasuunnitelmaan. Keväällä maja-talkoot. Vanhan liiterin purku
ja uuden liiterin/varaston rakennus päätettiin siirtää
tulevalle keväälle.
Majatoimikunta

Ampumajaosto
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KENNELJAOSTO
Toimintakertomus 2019
Kenneljaosto kokoontui 3 kertaa, lisäksi ottelutoimikunnilla oli omat kokoukset.
Järjestettiin kolmet ajokokeet ja yhdet ketunajokokeet, joka oli Pohjois-Karjalan pm koe.
Osallistuttiin Kummun erämiesten järjestämään ajokoirien 4-seuraotteluun. Joukkue sijoittui toiseksi.
Kummun erämiehet voittivat joukkuekilpailun.

Valiot: KVA nhn Korvenkiertäjän Centa, om. Petri
Pöllänen & Anssi Mutanen
KVA san Hilda, om. Pentti Räsänen
Karh1 haukkui jpn Karhunkerääjän Unna
Karh1 jpu Onnivaaran Veelix, om. Markus Tuomisto
Vuoden eräkoira: jpn Karhunkerääjän Unna om. Pasi
Kinnunen 28p.

Seuranmestaruuden ajokokeissa voitti sau Intolan
Jopi, om. Pentti Pitkänen.
Ketunajon pm-kokeisiin osallistui 4 suomenajokoiraa, joista 1 oli Pyhäselän metsästäjien Aki Venäläisen sau Kotirinteen Moka. Moka selvitti tiensä
Onkamossa järjestettyyn ketunajon idänvalintakokeeseen, ollen siellä 12.
Pasi Kinnusen amerikankettukoira Aamutuiman
Helmi osallistui Amerikankettukoirien SM-kisaan,
ollen siellä 6.

Toimintasuunnitelma 2020
Järjestetään kolmet yleiset ajokokeet, joista yksi
on seura- ja pitäjänmestaruuskoe ja kolmet yleiset
kettukokeet. Lisäksi olemme saaneet järjestettäväksi
Amerikan kettukoirien SM-ottelun joulukuussa
2020.

Hirvenhaukkukokeita järjestettiin yhdet.

Hirvenhaukkukokeita järjestetään tulevana syksynä
kahdet, joista toiset reppukokeina.

Ajokoirien paras tulos: sau Mannikarin Humu 85,13,
om. Ilpo Tuunainen

Näyttelyä ei tulevana vuonna ole seuran järjestettävänä.

Hirvikoirien paras tulos: jpn Karhunkerääjän Unna
96,00p. om. Pasi Kinnunen

Kenneljaoston puolesta,

KEAJ. paras tulos sau Kotirinteen Moka 89,75p. om.
Aki Venäläinen
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Pentti Pitkänen

Jaostot 2020
Jäsenasiaintoimikunta:
Jarmo Tanninen, Teppo Kinnunen, Jenni Partanen
Maanvuokrausvastaava:
Miikka Puustinen, varalla Jouni Karppinen.
Ampumajaosto:
Timo Pöllänen (Yhteyshenkilö), Hannu Mustonen
(Yhteyshenkilö), Jukka Muikku, Esko Jurvanen,
Markus Jurvanen, Heikki Koskinen, Veli-Matti
Nuora, Miikka Puustinen, Seppo Puustinen, Teemu
Puustinen, Reijo Hirvonen, Jarmo Tanninen, Jouni
Tuovinen, Teppo Kinnunen, Jaakko Alastalo, Tapio
Tiimonen, Sami Alastalo, Janne Korhonen, Mikko
Saastamoinen, Petri Toivanen, Anssi Suvanto, Hilkka Honkanen, Veikko Tuokko, Janne Manu.

Riistanhoito- ja riistakolmiojaosto:
Pasi Kinnunen (Yhteyshenkilö), Juhani Soininen,
Eero Gröhn, Tenho Kinnunen, Ossi Mikkonen, Jarmo Tanninen, Jorma Valkonen, Juhani Venäläinen,
Tero Voutilainen, Tapio Tiimonen, Anssi Mutanen,
Teemu Puustinen, Miikka Puustinen, Martti Laakkonen, Marko Laakkonen, Markus Jurvanen, Aleksi
Karvinen.
Majatoimikunta:
Teemu Turunen (yhteyshenkilö), Paavo Turunen,
Vilho Kananen, Timo Pakarinen, Eero Gröhn, Vesa
Nuutinen, Ossi Mikkonen, Tero Voutilainen, Jarmo
Tukiainen, Teemu Kinnunen, Juhani Soininen, Jari
Partanen, Janne Manu.

Kenneljaosto:
Jarmo Tanninen (yhteyshenkilö), Seppo Karvonen,
Pasi Kinnunen, Ilkka Mutanen, Seppo Mutanen, Veli-Matti Nuora, Timo Pakarinen, Pekka Puustinen,
Seppo Puustinen, Ville Puustinen, Aarno Pölönen,
Jouni Tuovinen, Pentti Pitkänen, Juhani Venäläinen,
Aki Venäläinen, Teemu Puustinen, Sykkö Anssi,
Kinnari Kari-Jussi, Anssi Mutanen, Vesa Nuutinen,
Jussi Parkkulainen, Jenni Partanen, Jouni Karppinen.

Laadukkaat raakapakasteet
ja makupalat lemmikeille
tehtaanmyymälästä Joensuun Suhmurasta

Myymälästämme kerralla edullisesti

suuremmat erät sekä 2-laadun tuotteita.
Tessu-tuotteita löydät myös erikoisliikkeistä
ja elintarvikekaupoista ympäri Suomen.
Suhmurantie 143,
SUHMURA
puh. 013 749 152
Palvelemme:
ma-ti 9-17, ke-to 9-18,
pe 9-15

tessu.fi
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Vuoden 2020 toimintakortin täyttäminen
Seuratoiminta- ja riistanhoitokortti on kätevintä palauttaa täyttämällä se sähköisesti Pyhäselän Metsästäjien nettisivulla osoitteessa:
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.
Tällöin talkoiden tai kokousten päivämääriä ei tarvitse jälkikäteen enää muistella vuoden lopussa.
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.
Katso tarkemmat ohjeet viereiseltä sivulta.
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1. Rekisteröityminen (jäsentilin luominen)
Ennen toimintakortin täyttämistä seuran jäsenen täytyy luoda tunnukset nettisivulle
rekisteröitymällä käyttäjäksi seuran nettisivuilla. Rekisteröityminen tapahtuu osoitteessa:
https://www.pyhaselanmetsastajat.fi/rekisteroidy
Kysyttäviä tietoja ovat:
• 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)
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.
1. TOIMINTAKORTIN PERUSTIEDOT 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Tärkein kenttä on toimintakortin tila, joka voi saada seuraavat arvot:
0: KESKENERÄINEN (täydennän lisää vielä myöhemmin)
1: VALMIS (toimintakortti palautettu)
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.
2. SEURATOIMINTA 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Täytä seuratoimintapisteiden kohtaan kentät Pvm, Toiminnan kuvaus ja Pisteet.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna seuratoimintapisteet
3. RIISTANHOITO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Täytä riistanhoitopisteiden kohtaan kentät Pvm, Toimenpiteen kuvaus ja Pisteet.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna riistanhoitopisteet
4. SAALISTILASTO 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
Täytä saalistilastoon riistalajit, jotka olet saanut saaliiksi joko seuran alueelta tai muualta.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna saalistilasto
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NISSANIT MYY JA HUOLTAA

LAAKKONEN
JOENSUU

EU-yhdistetty kulutus ja C0
2
-mallisto: 3,8-5,8 l/100km, 100-131 g/km. Nissan QASHQAI alk. 24 757,96 € (sis.
sisältää 17’’ talvirenkaat kevytmetallivanteilla sekä moottori- ja sisätilalämmittimen.
Tarjous ei koske business-versioita. Autoja saatavilla rajoitettu erä. Tarjous on
yhdistettävissä muiden Nissan-tarjousten kanssa ja voimassa yksityishenkilöille
uusiin tilaus- ja kauppasopimuksiin 18.1.2020 asti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Kuvan auto erikoisvarustein.
Laakkonen JOENSUU I NISSAN
Voimatie 1, 80100 Joensuu
Nissan-myynti 010 309 2335
Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)

Lähettäjä
maksaa postimaksun

8.Kortin palautus
Toimintakortin palautus ensisijaisesti seuran nettisivujen kautta. Vaihtoehtoisesti joko sähköpostilla tai
kirjeelle seuran sihteerille. Kortista kerätään tiedot vuosittain riistanhoitoyhdistykselle ja SML:n piirille
toimitettaviin tiedostoihin, joiden perusteella määritellään esim. lupakiintiöt.

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

5.1 mennessä kortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain yllätyspalkinto!

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS v. 2019
2011

PALAUTUSOSOITE
Jarmo Tanninen
Edusmiehentie 25
80230 JOENSUU

40 pistettä / tunti
10 pistettä / kerta

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

6. Maanvuokraus
- 40 pistettä/sopimus

RIISTANHOITO:

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

20/100 pistettä
20p, oman seuran
50p, seuran

D.

E.

F.

30 pistettä
2 pistettä

7. Riistanhoito
Pienpetojen ja vahinkoeläintenpyynti:
- kettu, supikoira, minkki, näätä, mäyrä		
- varis, harakka ja muut vahinkoeläimet		
Riistakantojen seuranta:
- osallistuminen riistanlaskentaan 			
- suurpetohavaintojen ilmoittaminen 		

A.
B.
C.

HUOM! Koejäseniltä edellytetään osallistumaan 3 kertana ampumarata- tai, näyttelytalkoisiin
sekä 3 kertana haulikkoammutuspäivään.

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

4. Ikä 60-70v.
- 25 pistettä/vuosi.

Minimi ilman pistekorttimaksua 250 toimintapistettä
Pistearvo on 0,20€/piste

4. Ikä 60-70 v.
- 20 pistettä/vuosi

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

7. Kortin palautus
- 30 pistettä
- jonka lisäksi kortin määräaikaan 5.1 mennessä palauttaneiden kesken
arvotaan vuosittain yllätyspalkinto
8. Kortista kerätään tiedot vuosittain riistanhoitoyhdistykselle ja SML:n
piirille toimitettaviin tiedostoihin, joiden perusteella määritellään esim.
lupakiintiöt

40p / tunti
10p / tunti
3. Talkoot
- talkootyö sis. riistanhoitotyön			
- pienpetojahtiin osallistuminen			

100 p/päivä
100 p/päivä

2. Kilpailut						20/100 pistettä
Osallistuminen ammunta- tai muihin kilpailuihin:
- oman seuran järjestämät 			
20 pistettä
- seuran ulkopuoliset				
50 pistettä
Osallistuminen koirakilpailuihin:
- omistajana 					
100p / päivä
- tuomari tai opas				
100p / päivä

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

Pistearvo on 0,20€/piste
Minimi ilman pistekorttimaksua: 		
Jäsenet 250 toimintapistettä
					Koejäsenet 500 toimintapistettä

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

1. Kokoukset						50/20 pistettä
- yleiset						50 pistettä
- hallitus						20 pistettä
- jaostot						20 pistettä
- riistanhoitoyhdistys				20 pistettä
- riistahoito/kennelpiiri				20 pistettä
- ottelutoimikunta				20 pistettä
- näyttelytoimikunta				20 pistettä

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

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS 2020
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Kilpailukalenteri vuodelle 2020
Vuoden 2020 kilpailukalenteria ei julkaista tässä lehdessä
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi.
Haulikkoammunnat pyritään aloittamaan toukokuun alkupuolella mikäli
valtioneuvoston ohjeet sen sallivat.
Muita kilpailuja ja tapahtumia järjestetään radalla sallittujen ohjeiden
mukaisesti.
Pyydämme kaikkia ammunnasta kiinnostuneita ja sitä harrastavia
seuraamaan seuramme nettisivuja. Sivuillamme pyrimme parhaamme mukaan
jakamaan ajantasaista tieto tapahtumista.

Kiekkohinnat: Jäsenkiekko
Vieraskiekko
10 kerran kortti
1000 kpl
5000 kpl

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

Toimihenkilöt 2020
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsenet

Jarmo Tanninen
Timo Pöllänen

Miikka 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
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Tärkeitä päivämääriä
Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 31.5.2020.
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
31.5.2020 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 Petri Toivaselle,
(puh. 050 561 4479) 14.8.2020 mennessä.
Karhuammuntojen ajakohdasta ilmoitetaan
myöhemmin seuran nettisivuilla.

FI43 4108 0010 9410 14

Pyhäselän Metsästäjät ry

ITELFIHH

Jäsenmaksu
Pistemaksu
Hirvimaksu
Kannatusjäsenmaksu

31.5.2020
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