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Puheenjohtajan palsta
Hyvät Pyhäselän metsästäjät ry:n jäsenet
Moniko osasi kuvitella millainen vuosi meillä on
takanamme? Veikkaan, ettei juuri kukaan. Olemme joutuneet elämään aika rajoitettua elämää koko
Maailmassa. Maailma on sulkeutunut matkailulta ja
olemme joutuneet muuttamaan toimintatapojamme
sen mukaiseksi. Tämä on vaikeuttanut osaltaan myös
metsästysseura toimintaa, hirvipeijaisia ja erätulia ei
voitu järjestää viime syksynä, vuosikokous jouduttiin
pitämän rajoitetuin toimin. Myös seuruemetsästyksessä jouduttiin pitämään kokoontumisrajoitteita,
esimerkiksi saaliin käsittelyssä ja taukotulilla ollessa.
Mutta positiivisesti ajatellen olemme onnekkaita,
että meidän harrastusta pystyy kuitenkin hyvin harrastamaan rajoitteista huolimatta, metsissä on tilaa
samoilla, eikä turvarajoista saloilla ole huolta.
Pitkästä aikaa meillä oli kunnollinen talvikausi,
pakkasta ja lunta on ollut molempia riittävästi.
Tästä tykkää myös meidän leveysasteen riistaeläimet. Riistalle on suojaa ja vastustuskyky nousee,
jota myötä taudit riistan keskuudessa vähenevät ja
riistakanta pysyy elinvoimaisena. Metsästyskausi
alkoi seuruejahtien osalta perinteeksi muodostuneella karhujahdilla, joka olikin erityisen tehokasta jahtia
tänä vuonna. Saaliiksi saatiin 4 karhua, joka on
meidän alueelta suuri saalismäärä. Karhuja havainnoitiin seuramme alueella jahdin jälkeenkin useita
eri yksilöitä, joten karhukantakin on vahva ja kestää
nykyisen kannanhoidollisen metsästyksen mainiosti.
Jahdissa oli aloituspäivänä myös vesilinnun metsästäjät koirineen. Syksyn hirvijahtikin sujui totutun
tehokkaasti ja jahti oli ohi jo marraskuun alkupuo-

lella, jäävä kantakin oli laskennan mukaan kohtuullisen kokoinen. Pedoista sudet häiritsivät seuramme
alueella useaan otteeseen koirametsästystä. Toivotaan, että suden kannanhoidolliseen metsästykseen
päästäisiin jo ensi syksynä ja tätä myötä susiongelmat saataisiin pienenemään.
Kenneltoiminta on ollut seuran jäsenten keskuudessa perinteisesti aktiivista, meillä on perinteisesti
hyviä metsästyskoiria useissa eri metsästyskoiraroduissa, voimme rinta rottingilla sanoa, että olemme
Pohjois-Karjalan kovimpia kennelseuroja. Koepuolella olemme aktiivisia käyttökokeiden järjestäjiä
ajo- ja hirvikoirapuolella. Järjestimme joulukuussa
esimerkiksi amerikankettukoirien ketunajon SM-kokeen. Ensi elokuussa meillä on toivottavasti järjestettävänä taas KV- ja kaikkien rotujen koiranäyttely
Joensuun raviradalla. Tämä tapahtuma tuo seuralle
hyvin toimintarahaa ja on tärkeä tulonlähde seuralle.
Toivotankin kaikki aiemmat, sekä uudet koiranäyttelytalkoolaiset tervetulleeksi talkoilemaan 14-15.8
viikonloppuna raviradalle.
Ampumaratatoiminta on jatkanut kovaa kasvutoimintaa, radat ovat nyt valmiina ja tarkoitus on aloittaa rata-alueelle saunarakennuksen rakentaminen.
Tämä on tarpeellinen investointi ajatellen radan toiminnan kehittymistä. Radalla tullaan tulevaisuudessa järjestämään useita eri kilpailuja vuodessa. Tämän
vuoksi siellä tarvitaan myös kunnollisia sosiaalitiloja,
jollaisena voimme tulevaa saunarakennusta käyttää.
Tavataan ensi kesänä ampumisharjoittelun merkeissä ennen varsinaisen metsästyskauden alkua.
Kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille mielekästä ja rentouttavaa metsästyskautta.
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 nettisivuilta www.pyhaselanmetsastajat.
fi. Reviiristä voi tulostaa paperikarttoja A3 kokoon
saakka.
Riistakeskuksen ylläpitämässä Omariista -sovelluksessa saa myös metsästysalueet näkyviin. Tämä vaatii
kirjautumista Omariistaan, tästäkin löytyy kirjautumisohjeet nettisivuiltamme. Saadaksesi metsästysalueet näkyviin Omariista -sovelluksessa ilmoita
metsästäjänumero ja nimi Miikalle. Omariistasta
on mahdollista saada alueet Tracker ja Ultracom
ohjelmistoihin aluekoodeilla, jotka löytyvät sovelluksesta tai kysymällä Miikalta. Muistakaa päivittää
aluekoodit uudelle metsästyskaudelle mahdollisten
muutoksien vuoksi.
Terveisin,
Miikka Puustinen
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•

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

•

Omariista yhteyshenkilö:
Miikka Puustinen

•

Ilmoitelkaa tietoon tulleista maanomistusmuutoksista Miikalle tai Jounille, niin saamme sopimukset ajan
tasalle.

•

Vesilinnustusta vesialueilla hallinnoi
vesiosuuskunta

•

HUOM!
Hylsyt ehdottomasti talteen etenkin
peltoalueilla metsästäessä!
Parkkeeratkaa autot niin, ettei tukita
teitä ja peltoliittymiä!

Hirvierästelyä
Riistakeskuksen ilmoituksen mukaan Pohjois-Karjalassa metsästettiin tammikuun puolivälissä
päättyneellä metsästyskaudella1561 hirveä. Kokonaiskaatomäärä oli 10 % pienempi kuin edellisellä
metsästyskaudella ja lähellä viimeisen kymmenen
vuoden keskiarvoa. Kaadetuista hirvistä vasoja
oli 35 %.
Hirvisaaliin määrä pieneni selvästi edellisvuodesta
Juuan, Liperin ja Polvijärven riistanhoitoyhdistysten
alueilla. Kesälahden alueella saalismäärä oli edellisvuotta suurempi. Muualla maakunnassa saaliin
määrässä ei ollut suuria muutoksia. Kappalemääräisesti eniten hirviä metsästettiin Joensuun seudulla ja
Juuassa.
Riistaneuvosto on asettanut hirvitalousalueittain
metsästyksen jälkeiseksi tiheystavoitteeksi 2.2-3,0
hirveä tuhannella hehtaarilla. Luonnonvarakeskuksen verotusennusteen mukaan kaikilla hirvitalousalueilla oltaisiin pääsemässä tavoitteiseen. Luonnonvarakeskus antaa arvion metsästyksen jälkeisestä
hirvikannasta kevään aikana.
Monet pedot: susi, ahma, karhu ja ilves vaikuttavat
olennaisesti hirvikannan alueelliseen elinvoimaisuuteen ja kannan kehittymiseen. Pohjois-Karjalassa
on maan tihein karhukanta. Susilaumoja ja pareja
yhteensä 10 kappaletta. Ahmoja lukematon määrä,

kuin myös ilveksiä. Kaikki pedot tarvitsevat liharavintoa ja tämä näkyy ainakin vasojen määrän
yllättävänä pienemisenä.
Metsästysseuramme haki ja sai metsästyskaudelle
17 hirvenkaatolupaa joilla kaadettiin 22 eläintä. jakauman ollessa aikuisissa hirvissä 8 nuorta urosta ja
4 naarasta. Vasoja kaatui 10. urosvasoja 5 ja naaraita
myös 5.
Jahti metsästäjiemme toimesta sujui nopeasti sekä
turvallisesti viikonloppujahtina ja mitään vaaratilanteita tai haavoittamisia ei todettu.
Tulevan hirvenmetsästyssyksyn kaatoluvat todennäköisesti tulevat reilusti vähenemään petotilanteen
takia ja alueellisen hirvitiheyden jäävän kannan
kohottamiseksi/ 1000 ha.
Tilanteesta huolimatta suuntaamme syksyiseen metsään hirvijahtiin .Tietenkin kesällä harjoittelemme
ampumista pahvihirveen ampumaradalla järjestetyissä tilaisuuksissa.
Tervetuloa syksyn hirvijahtiin hakemaan raikkaassa
säässä elämyksiä ja virkeyttä arjen harmauteen.
Jouni Tapio Tuovinen
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Pyhäselän Metsästäjien alkuvuosien tarinoita

Toivo Voutilainen - erämies vailla vertaa
Toivo asui Elovaaralla Katri vaimonsa ja lastensa
kanssa. Elantona oli maanviljely ja karjatalous.
Luonteeltaan Toivo oli erittäin rauhallinen, vaatimaton ja ystävällinen. Toivo kävi meillä usein. Veljeni
Jorman kanssa hän metsästi lippusiimalla kettuja.
Olin jo pikkupoikana mukana ajomiehenä. Toivo
oli kevytrakenteinen, hyvin sitkeä ketun jäljittäjä ja
hän hiihti uppoamatta paksussakin lumessa mäystimillä varustetuilla pitkillä puusuksilla.
Vähän yli 10-vuotiaana vein hevospelissä viljasäkkejä Elovaaralle jauhettavaksi. Toivolla oli riihessä
pieni sähkötoiminen ”vasaramylly”, jolla hän jauhoi
viljat. Mylly oli hyvin siisti. Jauhamisen jälkeen
Toivo siisti metson siivellä pölyt myllystä, seinistä ja
lattialta. Sen jälkeen hän vei minut tupaan kahville.
Tarjolla oli aina Katrin paistamat herkulliset karjalanpiirakat.
Vähin erin Toivosta tuli ”paras” ystäväni, jopa niin,
että kun 1960 luvun alkupuolella asuin Helsingissä,
Hammaslahdessa käydessäni menin ensin Elovaaralle Toivon luo ja vasta sitten kotiini.
1960 luvun puolivälin jälkeen asuin Uimaharjussa
Enso-Gutzeit Oy:n kerrostalossa, kun kevättalvella
eräänä aamuna aikaisin Toivo tuli yllättäen luokseni
kettujahtiin. Ulko-ovella seinää vasten oli sukset,
haulikko ja selkäreppu, jossa lippusiima. Kun toivuin yllätyksestä, soitin työkavereilleni ”hätätilanteesta” ja sovimme, että he hoitavat kaikki hälytystehtävät puolestani kaikkina vuorokauden aikoina.
Oli sopiva pakkaskeli ja paljon uutta lunta. Ketunjälkiä ei meinannut löytyä mistään, joten jouduimme hiihtämään paljon. Muutaman päivän aikana
saimme kolme kettua kierrokseen. Minä ajoin.
Toivo ampui kaksi kettua. Yksi pääsi pakoon.
Toivolla ei ollut kiirettä kotiinsa. Yhtenä aamuna
Katri soitti minulle, että ”Lehmillä ei ole heiniä,
olen kantanut ladoista kaikki heinänrippeetkin
lehmille, laita se mies postipakettiin ja pikapakettina
kotiin, heti”. Kerroin Katrille, että tuon Toivon heti
kotiin. Ajoin Elovaaralle, jossa valjastimme hevosen
ajopelinä olleen heinähäkillä varustetun liiste-
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reen eteen. Toivon hevonen oli hidasliikkeinen ja
kovasuinen. Minua harmitti hevosen hitaus, se ei
suostunut ottamaan yhtään juoksuaskelta. Pimeään
iltaan saakka ajoimme heiniä Sarakankaan ladosta
Elovaaralle. Lopulta väsyneinä menimme sisälle
tupaan, jossa Katri ”ärähti” meille, mutta kohta leppyi ja tarjosi hyvää ruokaa ja päälle kahvit kaikilla
herkuilla.
Yksi 1960 luvun hirvijahti Toivon ja Onni Väänäsen
kanssa on jäänyt erityisesti mieleeni. Kaatamatta oli
yksi aikuinen hirvi. Lunta oli maassa jo puolisääreen. Olin tiedustellut edellisenä iltana, että Pärnässä on ison aikuisen hirven jäljet. Keskellä viikkoa
työssä olevia ei saatu jahtiin. Sen vuoksi lähdimme
kolmestaan. Aamuhämärissä veimme Onnin Kauppilan niemekkeelle tuoreille hirven jäljille. Onnilla
oli varusteena reppu, eväät ja kirves, sekä messinkinen hirvitorvi. Neuvoimme häntä seuraamaan
hirvenjälkiä ja puhaltamaan silloin tällöin torveen.
Jos hirvi menee jokien yli, kirveellä riukupuista silta
ja mene perästä. Olemme passissa pikatien takana
Kaukaan kankaalla hirvipoluilla. Kun hirvi menee
pikatien yli, mene perästä, tapaamme hirven kaatopaikalla.
Ajoin Toivon kanssa Suurkankaalle ja vähän matkaa
Rauansalon suuntaan, jossa jätin auton tien varteen,
josta kävelimme passiin kahden hirvien kulku-uran
viereen noin 150 metrin päähän toisistamme. Passissa olimme tuntikausia. Alkoi hämärtää, kun kuulin ensikerran kaukaisen torven törähdyksen, joka
toistui kohta kuuluvammin. Oli jo melkein pimeä,
kun hirmuisen iso uroshirvi hiipi haamuna ohitseni
noin 50 metrin päässä. Harva järeä tukkimännikkö
ja luminen tausta auttoivat tähtäystä. Kun laukaisin,
hirvi kaatui noin 50 metrin laukan jälkeen.
Olin pistämässä hirveä, kun Toivo ja Onni tulivat
paikalle melkein peräkkäin. Hirvi oli valtavan suuri
hyvin Isosarvinen uros. Onni kertoi, että se oli kierrellyt Pänänsuolla ympäriinsä, mennyt jokien yli ja
takaisin ja lopulta Elijoen eteläpuolelta pikitien yli.
Tämän hirven sarvet ovat olohuoneessani takkaseinällä. Sarvet ovat järeätekoiset ja hyvin painavat.
Tyviruusuke on valtavan paksu.

Jokasyksyinen Toivon kanssa vietetty sorsajahdin
aloitus Onkamolla on usein mielessäni. Joskus
jahdissa oli mukana Onni Turunen Uimaharjusta.
Jahdin välillä yöllä olimme jollakin luodolla tulilla.
Siellä kahden konekivääriryhmän johtajan tarinat
menivät sotavuosiin. Toivo kertoi, kun hänen konekiväärinsä oli määrätty Orsegan asemalla ratakiskojen väliin ratapölleistä tehtyyn asemaan, jossa oli torjuttu vihollisen ylivoimaista hyökkäystä. Sivustoilla
ollut oma jalkaväki oli irronnut liian aikaisin, jolloin
konekivääriryhmä jäi mottiin. Vihollinen oli osunut
konekiväärin vaippaan, -jyvään ja lopulta ampujaan,
joka oli kaatunut. Vihollisia oli kaatunut kasoittain,
lähimmät viiden metrin päähän konekivääristä.
Toivo oli pidätellyt vihollista konepistoolilla, lataaja
kiväärillä ja käsikranaateilla, mutta olivat lopulta
selvinneet. Tapaus kuvastaa Toivon mielenmalttia ja
rauhallista asennetta. Juoksemalla karkuun koko
konekivääriryhmä olisi kaatunut.
Yksi sorsajahti Onkamolla 20.-21.8.1968 Toivon ja
Onni Turusen kanssa kuvastaa hyvin Toivon luonnetta arvaamattomassa tilanteessa. Olimme 21.8.
aamuyöllä yhdellä luodolla, kun idästä lähestyi
ankara ukonilma. Silloin Veteraanit Toivo ja Onni
päättivät, että nyt äkkiä autolle, joka on turvallisempi paikka, kuin järvellä oleva yksinäinen luoto. Soudin pikavauhtia autolle, jossa avasimme autoradion.
Juuri silloin yleisradion kirjeenvaihtaja Lieko Zachovalova Prahasta kertoi, että Neuvostoliiton panssarit
ovat Prahassa ja taistelut riehuvat kaupungissa. Sillä
sekunnilla veteraanien sorsanmetsästys unohtui ja
he päättivät, että heti kotiin pelastamaan vaimot ja
lapset ja sitten ilmoittautumaan rintamajoukkoihin.
He olivat varmoja, että kohta sota on Suomenkin
rajoilla. Onni ajoi pikavauhtia Elovaaralle. Toivo
varusteineen juoksi sisälle. Me jatkoimme Uimaharjuun. Olin aivan ihmeissäni. Minä olisin ilmeisesti
ollut ainoa, joka olisin kelvannut rintamapalvelukseen, sillä Toivo oli 50 vuotias ja Onni 46 vuotias.
Vähän ennen kuolemaansa Toivo soitti minulle, että
hän on viimeisillään sairaalassa, voisinko käydä
hänen luonaan jäähyväisillä. Ajoin heti Pyhäselän
terveyskeskukseen, jossa tapasin hyvän ystäväni
viimeisen kerran elävänä.
Teksti: Jouko Lempinen
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PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY

Toimintakertomus 2020
1. Yleistä
Metsästyskausi avattiin 10. elokuuta kyyhkyjahdilla ja sitten 20. päivä jatkui sorsa- ja karhujahdilla.
Kaurisjahdeissa kaadettiin 3 metsäkaurista seuran
alueelta.
Karhulupia oli yhteislupa alueellamme 20 kpl.
Seuran karhuporukka toimi erittäin aktiivisesti ja
sai saaliksi ennätykselliset 4 karhua, joista kolme oli
nuoria yksilöitä. Karhuja jäi metsästyksen jälkeen
seuramme alueelle useita yksilöitä.
Hirvilupia oli käytössä 17 ja kaikki luvat saatiin
käytettyä melko nopeasti hirvikannan ollessa hyvän.
Myös jäävä kanta oli hyvä, oikeanlaisella sukupuoli/
ikäjakaumalla. Hirvipeijaiset ja erätulet jouduttiin
jättämään myös väliin koronapandemian takia
Pyhäselän metsästäjät rakensi ampumarata aluetta
toimintavuoden aikana aktiivisesti. Rata alueelle rakennettiin pienoishirvirata sekä 75 metrin hirviammuntakatos. Radalle rakennettiin myös hyökkäävän
karhun rata. Suojavalleja ja äänivalleja korotettiin
ja paranneltiin mm. Hammaslahden ratapihalta
ajetuilla maamassoilla. Hammaslahden koululta saadulla betonimurskalla rakensimme uuden tiepohjan
ja parkkialueen 300 metrin radalle. Taulurakennelmat ja tauluvarasto 300 metrin radalla saatiin
valmiiksi. Rata-alueen äänivallipenkan alta raivattu
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puusto jalostettiin rakennuspuutavaraksi paikallisella
sahalla. Myös rata-alueen turvallisuutta parannettiin
asentamalla kaikille kulkuväylille lukolliset puomit.
Metsästysmajalla rakennettiin uusi puu/tarvikevarasto ja uusittiin saunan kuistia. Ampumaradalla oli
palkattuna työllistetty kiinteistönhoitaja, sopimuksen kesto oli 2kk. Palkkakustannuksista vastasi Joensuun kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämistä
helpottava hankerahoitus.
Ampumaradan käyttöaste on korkea, savikiekkoja
ammuttiin viime vuonna 80 000 kpl. Laukausmäärä
haulikkoradoilla oli n.120 000 kpl. Myös kivääripuolella on ammuttu n. 86 000 laukausta, joten
laukausmäärät rata-alueella ovat lisääntyneet paljon
ja ylittäneet ensimmäisen kerran 200 000 laukausta
vuodessa, jota pidetään merkittävän ampumaurheilukeskuksen rajana.
Kenneltoiminta on ollut edelleen aktiivista seuran
jäsenten keskuudessa. Merkittävin kenneltapahtuma oli 5.12.2020 järjestetty amerikankettukoirien
ketunajon rodunmestaruusottelu, joka oli annettu
meidän seuran järjestettäväksi. Jäniksenajokokeita
seura järjesti 2 kertaa. Ketunajokokeita 3 kertaa ja
yhdet hirvenhaukkukokeet. Tuomaritoiminta ja
jäsenten omien koirien osallistuminen koirakokeisiin
on ollut aktiivista. Kenneltoimintaa on vaikeuttanut
alueella esiintyneet susihavainnot.

Toimintasuunnitelma 2021
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. Metsäkaurisjahtia pyritään jatkamaan vuoden 2020 mallin
pohjalta. Riistanhoitotoimia suoritetaan nykyisin
menetelmin, keskittyen pääsääntöisesti nuolukivien vientiin ja pienpetopyyntiin. Seura kannustaa jäseniään erilaisiin riistanhoitotoimiin, kuten
pienpetojahtiin, riistan elinympäristön hoitoon ja
talviruokintaan.

Pilkkikilpailut, koululaisten perinteinen teemapäivä
ja erätulet peruttiin vallitsevan koronapandemian
takia. Vuoden erämieheksi kutsuttiin Miikka Puustinen.
2. Jäsenistö
Vuoden 2020 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 8 kertaa ja osallistuminen kokouksiin oli erittäin hyvä.
Edustukset: Riistahoitoyhdistyksen hallituksessa
jatkaa Esko Jurvanen ja varalla Miikka Puustinen.
Jouni Tuovinen on riistaneuvoston jäsen ja lisäksi Jouni on kennelliiton valtuuston jäsen. Jarmo
Tanninen ja Jari Rajavuori ovat P-K:n kennelpiirin
hallituksen jäseniä. Seppo Puustinen on kennelliiton
valtuuston varajäsen.

Seuran toiminta tulee vuonna 2021 keskittymään
rakentamisen ja kehittämisen suhteen edelleen
ampumaratatoimintaan. Julkisyhteisöjen ja yksityisen puolen rahoitus varmistavat seurallemme tämän
mahdollisuuden. Tarkoituksena on aloittaa Sauna/
sosiaalitilojen rakentaminen ampumaradalle, mikäli
saamme siihen EU.n hankerahoituksen.
Kenneltoimintaa seura tukee järjestämällä kokeita ja
antamalla maastoja harkinnan mukaan koetoimintaan, tästä tarkemmin kenneljaoston toimintakertomuksessa. Seura osallistuu Elokarelia -21 koiranäyttelyn järjestämiseen elokuussa Joensuun raviradalla.
Ampumaharjoittelua seura tukee järjestämällä ammutuspäiviä eri ammuntalajeissa, tästä tarkemmin
ampumajaoston toimintakertomuksessa.
Seura osallistuu alueella järjestettävään nuorisotoimintaan, kuten Pyhäselän koulun keväiseen teemapäivään, jos korona tilanne sallii tämän toiminnan.
Talkootoimintaa tulee entisestään arvostaa erilaisin
toimenpitein, kuten toimintakorttipisteytyksellä,
sillä tehtäviä on lähivuosina 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 2020
Ampumaradan toiminta kehittyi viime vuonna uusilla radoilla ja yleisellä radan ilmeen kunnostuksella.
Saimme rakennettua 300 m radalle turvavallin
koko rata osuudelle ja vastapenkkoja saatiin nostettua merkittävästi. Uusi tieyhteys voitiin toteuttaa
Hammaslahden peruskoulun purkujätteiden avulla.
Lisäksi massoilla saatiin koko radan mitalle tehtyä
kantava tieyhteys taulualueelle saakka.
Pienoishirvirata ja pienoiskivääriradat sähköistettiin
ja taululaitteistot saatiin asialliseen kuntoon. Radat
ovat tulevana kesänä kaikkien käytettävissä.
Vanhasta pienoishirviradasta modernisoitiin uusi
hyökkäävän karhun rata. Rata oli ennen karhujahtia
kovassa käytössä ja osoitti erinomaisuutensa harjoitusratana. Tämän radan käyttö on sallittu vain radan
käytön hallitsevien henkilöiden johdolla. Lisäksi
radan käytöstä peritään kaikilta muilta kuin seuran
jäseniltä pieni korvaus.
Kivääriratojen vastapenkkoja korotettiin ja tämä
vähensi merkittävästi äänimelua ympäristölle. Tähän
saimme tukea Joensuun kaupungilta.
Kokonaisuutena ammuttujen laukausten määrä ylitti
ensimmäisen kerran 200000 laukauksen määrän.
Haulikkoradoilla ammuttiin n. 120000 laukausta.
Uuden penkan rakentaminen aloitettiin myös haulikkoradalle portilta ja tätä yhteyttä tullaan tulevaisuudessa jatkamaan.
Trap radan vastapenkkaa on myös korotettava siitä
aiheutuvan melun vuoksi.
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Keväällä järjestettyihin talkoisiin osallistui kiitettävä
määrä seuraväkeä sekä myös muita tahoja. Talkoita
jatketaan myös tulevana kesänä.
Ampumajaosto toivottaa kaikki uudet harrastajat
tervetulleiksi radalle sekä harrastamaan että osallistumaan muullakin tavalla aktiivisesti radan toiminnan
kehittämiseen.

Toimintasuunnitelma 2021
Vuonna 2021 ampumarataa ylläpidetään ja kunnostetaan yleisen turvallisuuden ja yleisilmeen kohentamiseksi.
Tiestöä radalla tullaan viimeistelemään ja pinnoittamaan parempaan kuntoon rahallisten resurssien
puitteissa. Haulikkoradalle portilta lähtevää penkkaa
jatketaan niillä maa-aineksilla joita on mahdollista
saada urakoitsijoilta veloituksetta.
Sporting ratojen heittimiä mahdollisesti uudistetaan
siten, että saadaan lopuille kolmelle heittimelle suuremmat kiekkomäärät.
Kivääriradalle tullaan saattamaan loppuun näyttösuojan rakennus siten, että pohja saadaan kuntoon ja
mahdollisesti kattolippa näyttösuojalle.
300 m radalle asennetaan sinne viime vuonna hankitut äänieristyslevyt meluhaitan minimoimiseksi.
Lisäksi päällystetään ajotie ampumakatokselta näyttötauluille henkilöautolla ajettavaan kuntoon.

MAJATOIMIKUNTA

Toimintakertomus 2020
Suunnitelmissa on uuden sauna/majoitustilan rakentaminen, mikäli yleinen kokous hyväksyy hankkeen
ja siihen saadaan leader tuki. Tämä hanke on ehdollinen näiden molempien hyväksymien suhteen.

Majalla pidettiin keväällä talkoot. Pihat siivottiin,
vanha liiteri/varastorakennus tyhjennettiin ja purettiin uuden tieltä. Uusi puomi asennettiin majan tien
päähän.

Joensuun kaupungilta haetaan maaseudun kehittämisavustusta näille toimille.

Kesän mittaan rakennettiin uusi liiteri/varastorakennus, samassa yhteydessä kenttäkeittimen kontti
verhoiltiin ja maalattiin.

Tulevana kesänä radoilla on mahdollista ampua monipuolisemmin kuin aikaisemmin ottaen huomioon
uusitun pienoishirviradan sekä uudet pienoiskivääri
ja 300 m radat.
Näiden ratojen mahdollisuuksista tiedotetaan kevään
edistyessä erilaisilla tavoilla.

Saunan vanha terassi purettiin ja tilalle rakennettiin
uusi ja isompi terassi.
Toiset talkoot pidettiin loppukesällä. Talkoissa uusi
liiteri täytettiin.

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.

Majan vuokraustoiminta jäi vähäiseksi, ulkopuolisia vuokraajia oli yksi, ja seuran jäsenten toimesta
yksittäisiä.

Ampumajaosto

Toimintasuunnitelma 2021

Majalle auruutettiin satunnaisesti tietä tarkastuskäyntien mahdollistamiseksi.

Kevättalkoot runsaan lumitilanteen helpottaessa.
Saunarakennuksen sisätilojen ehostus.
Nylkykatoksen verhoilu ja maalaus.
Majatoimikunta
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KENNELJAOSTO

Toimintakertomus 2020
Yleistä
Kenneljaosto kokoontui 3 kertaa, lisäksi ottelutoimikunnilla oli omat kokoukset.
Ajokokeet
Järjestettiin kahdet jäniksen ajokokeet ja kahdet ketunajokokeet, joista toiset oli amerikankettukoirien
rodunmestaruusottelu.
Perinteiseen 4-seuraotteluun ei osallistuttu Tohmajärven alueella vallitsevan runsaan susikannan takia.
San Kaspilanmäen Alma, om. Sauli Toimela voitti
ajokoirien piirinmestaruuden ja voitti myös idänvalintakokeen, josta jatkoi suomenajokoirien kilpa
otteluun, saavuttaen siellä kuudennen sijan.
Ketunajon pm-kokeisiin osallistui Aki Venäläisen
sau Kotirinteen Moka. Moka selvitti tiensä ketunajon idänvalintakokeeseen, ollen siellä 8.
Pasi Kinnusen amerikankettukoira Aamutuiman
Helmi osallistui Amerikankettukoirien SM-kisaan,
ollen siellä 2.
Hirvenhaukkukokeita järjestettiin yhdet.
Ajokoirien paras tulos: san Kurkilammen Ansa 89,50p.
om. Jarmo Tanninen
Hirvikoirien paras tulos: jpn Karhunkerääjän Kylli
97,00p. om. Pasi Kinnunen
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KEAJ. paras tulos akk Aamutuiman Helmi 87,25p.
om. Pasi Kinnunen
Valiot: KVA Jpn Karhunkerääjän Unna, om. Pasi
Kinnunen
Vuoden hirvikoira: Jpu Korpikuiskeen Siiri om. Jouni
Karppinen 261p.
Vuoden eräkoira: san Kaspilanmäen Alma, om. Sauli
Toimela 46p.

Toimintasuunnitelma 2021
Järjestetään neljät yleiset ajokokeet, joista yksi on
seura- ja pitäjän mestaruuskoe ja yksi on neliseuraottelu. Kettukokeita ei tänä vuonna järjestetä.
Hirvenhaukkukokeita järjestetään tulevana syksynä
yhdet.
Osallistumme Elokarelia 2021 KV/kaikkien rotujen
koiranäyttelyn järjestämiseen 14 – 15.8. 2021 Joensuun raviradalla.

Kenneljaoston puolesta,
Pentti Pitkänen

Jaostot 2021
Jäsenasiaintoimikunta
Jarmo Tanninen, Teppo Kinnunen, Jenni Partanen
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,
Miika Jurvanen, Jukka Sihvonen, Jari Räsänen, Esa
Sivonen.
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
(yhteyshenkilö), Juhani Venäläinen, Aki Venäläinen,
Teemu Puustinen, Sykkö Anssi, Kinnari Kari-Jussi,
Anssi Mutanen, Vesa Nuutinen, Jussi Parkkulainen,
Jenni Partanen, Jouni Karppinen.

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.
Maanvuokrausvastaava
Miikka Puustinen, varalla 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 2021 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 %)

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

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

Lähettäjä
maksaa postimaksun

5.1. mennessä kortin palauttaneiden kesken arvotaan vuosittain yllätyspalkinto!

PALAUTUSOSOITE
Jarmo Tanninen
Edusmiehentie 25
80230 JOENSUU

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

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS v. 2019
2011
50/20 pistettä
50 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20 p
20 p

RIISTANHOITO:
A.
B.
C.

D.

E.

6. Maanvuokraus
- 40 pistettä/sopimus

Minimi ilman pistekorttimaksua 250 toimintapistettä
Pistearvo on 0,20€/piste
1. Kokoukset
- yleiset
- johtokunnan
- jaostojen
- riistanhoitoyhdistyksen
- riistanhoito/kennelpiirin
- ottelutoimikunta
- näyttelytoimikunta

4. Ikä 60-70 v.
- 20 pistettä/vuosi

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

F.

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

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

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

8. Kortista kerätään tiedot vuosittain riistanhoitoyhdistykselle ja SML:n
piirille toimitettaviin tiedostoihin, joiden perusteella määritellään esim.
lupakiintiöt

40 pistettä / tunti
10 pistettä / kerta

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

100 p/päivä
100 p/päivä

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

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

6. Maanvuokraus
- 40 pistettä/sopimus

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

30 pistettä
2 pistettä

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.

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

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

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

TOIMINTAKORTIN PISTEYTYS 2021
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Kilpailukalenteri vuodelle 2021
Vuoden 2021 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 2021
Puheenjohtaja / rahastonhoitaja
Jarmo Tanninen

Edusmiehentie 25

80230 JOENSUU

0500678891

jarmo.tanninen@pyhaselanmetsastajat.fi

Häkkisenkatu 22

80230 JOENSUU

0505509881

timo.pollanen@gmail.com

Hallituksen jäsenet
Miikka Puustinen
Vuokkolantie 20 a

82220 HAMMASLAHTI

0504139539

miikka.puustinen@gmail.com

Juha Kerkkonen

Talastie 3 b 8

80170 JOENSUU

0400880865

juha.kerkkonen@joensuu.fi

Markus Jurvanen

Karhunkierros 18

80230 JOENSUU

0503098595

maketin@hotmail.com

Hannu Mustonen

Saarenkyläntie 57

82200 HAMMASLAHTI

0503714503

hmustonen74@gmail.com

Jari Partanen

Voiniementie 24

82200 HAMMASLAHTI

0449815094

jarska80@gmail.com

Tenho Raatikainen

Satakielentie 4

80330 REIJOLA

0505679267

tenho.raatikainen@outlook.com

Petri Toivanen

Ketsuntie 5

82200 HAMMASLAHTI

0505614479

petri.toivanen85@gmail.com

Jouni Karppinen

Kotirannantie 30

82200 HAMMASLAHTI

0503077247

jouni.karppinen@metsakeskus.fi

Sihteeri
Teppo Kinnunen

Mattilantie 27

80260 JOENSUU

0503752892

teppokinnunen78@gmail.com

Ampuma yhteyshenk.
Jouni Tuovinen
Hiekkalantie 11

80170 JOENSUU

0503726430

jouni.utra@hotmail.fi

Hannu Mustonen

Saarenkyläntie 57

82200 HAMMASLAHTI

0503714503

hmustonen@gmail.com

Kivirastintie 51

82200 JOENSUU

0503315675

pentti.j.pitkänen@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Timo Pöllänen

Kennel-yhteyshenk.
Pentti Pitkänen
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Tärkeitä päivämääriä
Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä hirvijahtimaksun eräpäivä on 31.5.2021.
Pistekorttimaksut maksetaan tilisiirrolla. Pistekorttimaksuissa on huomioitu myös
edellisiltä vuosilta maksamatta jäänet maksut.
Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan 31.5.2021 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) 14.8.2021 mennessä.
Karhuammuntojen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin seuran nettisivuilla.
Vierasmaksut:
15 € vrk I 20 € viikonloppu tai 2 pv I 30 € viikko I 250 € kausi
Saalis vähennetään isännän kiintiöstä.
Karhujahti: 100 € / lupakausi ja kaatomaksu 500 € / karhu
Karhujohtaja: Teemu Puustinen, puh. 0505445992

Vierasmaksut maksetaan Pyhäselän Metsästäjät ry:n tilille: FI43 4108 0010 9410 14.
Maksun viestikentässä tulee näkyä myös vieraan nimi.
Kannatusjäsenmaksu:
Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun, jonka avulla tuet
Pyhäselän Metsästäjät ry:n toimintaa.

FI43 4108 0010 9410 14

Pyhäselän Metsästäjät ry

ITELFIHH

Jäsenmaksu
Pistemaksu
Hirvimaksu
Kannatusjäsenmaksu

31.5.2021
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Paino: LaserMedia Oy

Majavajahti: 40 € / metsästyskausi

