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Puheenjohtajan palsta
Hyvät Pyhäselän metsästäjät ry:n jäsenet
Metsästyskausi on takanapäin, vuosikokoukset
on pidetty ja valmistaudumme viettämään kesää
jokainen omalla tavallamme. Osa miettii jo tulevia jahteja, osa tarkkailee luontoa, osa vain latailee
akkujaan. Olemme palaamassa koronan jälkeen taas
normaaliaikaan, mutta uusi pilvi on noussut taivaalle
Ukrainan sodan myötä ja sen vuoksi maailma ei ole
enää ennallaan. Sodan uhka on käsillä Euroopassa
ja täytyy vain toivoa, ettei se leviä lisää, vaan rauha
saataisiin ja ihmiset pääsisivät viettämään normaalia elämää niin kuin aiemmin. Omavaraisuuden
merkitys kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi ja me
metsästäjät olemme tässä asiassa jo kokeneita edelläkävijöitä. Olemme harrastuksemme ansiosta osanneet varautua joka vuosi tulevaan vuoteen säilömällä
riistaa ja muita luonnontuotteita jokapäiväisessä
elämässämme. Meillä on muutenkin taito selviytyä
ilman nykyajan mukavuuksia.
Metsästysharrastusta ajatellen meillä oli toinen
kunnollinen talvikausi peräkkäin, pakkasta ja lunta
on ollut molempia riittävästi. Suomen riistaeläimille
tämä on hyvä asia ja riistakanta pysyy näin elinvoimaisena. Edellinen metsästyskausi alkoi seuruejahtien osalta perinteeksi muodostuneella karhujahdilla
ja saaliiksi saatiin 2 nuorta karhua. Karhukantaa on
saatu seuramme alueella leikattua tehokkaasti useiden hyvien jahtivuosien ansiosta, jäävä karhukanta
on kuitenkin elinvoimainen. Jahdissa oli aloituspäivänä myös vesilinnun metsästäjät koirineen. Perinteinen hirvijahti sujui myös totutun tehokkaasti

ja jahti oli ohi jo marraskuun alkupuolella. Jäävä
hirvikantakin oli laskennan mukaan kohtuullisen
kokoinen, maanomistajien mukaan jopa lisäleikkausta kantaan toivotaan, koska lumisena talvena
taimikkovahingot nousevat suuriksi. Pedoista sudet
häiritsivät alueella useaan otteeseen koirametsästystä.
Suden kannanhoidollinen metsästys osoittautui suureksi farssiksi luonnonsuojelijoiksi itseään kutsuvien
ääriryhmittymien takia, eipä Pohjois-Karjalaan saatu
muutenkaan kananhoidollisia lupia. Tähän asiaan
pitää saada muutos tulevaisuudessa. Meidän metsästäjien ja maaseudun asukkaiden pitää äänestää
eduskuntaan päättäjiä, jotka ajavat meidän asioita,
sillä muuten me olemme pikkuhiljaa muuttumassa
pelkäksi susireservaatiksi.
Kenneltoiminta oli taas jäsenten keskuudessa aktiivista, jäsenistön koirat menestyivät hyvin kokeissa
laajalla rintamalla. Kuten aiemminkin olen maininnut, olemme Pohjois-Karjalan kovimpia kennelseuroja, olkaa ylpeitä siitä. Tänä vuonna meillä ei ole
koiranäyttelyä järjestettävänä. Käyttökokeita järjestämme ajo- ja hirvikoirapuolella. Tervetuloa mukaan
myös kaikki uudet toimijamme.
Ampumaradalla meidän vahva talkooporukka osoitti
taas voimansa saunarakennushankkeessa. Oli ilo olla
mukana noin vahvassa, kokeneessa ja ammattitaitoisessa rakennusporukassa. Seuran kasvamisen ja
kehittämisen meininki on huomattu koko maakunnan metsästäjien piireissä, tämä on tullut esille
jutellessani asioista maakunnan metsästäjien kanssa.
On hienoa, että meillä on jäseniä, jotka ajattelevat
seuratoiminnassa myös seuran tulevaisuutta, ilman
tällaisia jäseniä seura taantuisi ja kuihtuisi. Suuret
kiitokset teille talkooaktiivit.
Toivotan kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille
mielekästä ja rentouttavaa metsästyskautta upean
harrastuksen parissa.
Jarmo Tanninen
puheenjohtaja
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Kartat ja maanvuokraus
Karttojen ja vuokrasopimusten ylläpidossa on käytössä Reviiri -ohjelmisto. Kirjautumisohjeet Reviiri
-ohjelmaan löytyvät pyhaselanmetsastajat.fi -verkkosivuilta. Reviirissä voi myös tutustua metsästysalueisiin ja tulostaa A3 asti paperikarttoja.
Reviirin kautta metsästysalueet saadaan tällä hetkellä
näkymään Tracker Ultracom ja B-bark ohjelmistoissa. Tosin muutoksia voi tulla jo tälle metsästyskaudelle: Tracker omistaa nykyisellään edellä mainitut
ohjelmistot ja on mahdollista, että tulevaisuudessa
on vain yksi ohjelmisto. Joka tapauksessa metsästysalueet saadaan sinne näkyviin.
Riistakeskuksen ylläpitämässä kaikille jäsenille ilmaisessa Omariista -sovelluksessa saa myös metsästysalueet näkyviin. Tämä vaatii kirjautumista Omariistaan,
tästäkin löytyy kirjautumisohjeet nettisivuiltamme.
Saadaksesi metsästysalueet näkyviin Omariista
-sovelluksessa ilmoita metsästäjänumerosi ja nimesi
Miikalle, jotta sinut voidaan lisätä seuran jäseneksi
sovellukseen. 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
Suomen riistakeskus myönsi Pohjois-Karjalaan viime
metsästyskaudelle 997 hirvenpyyntilupaa. Lupamäärä oli huomattavasti pienempi kuin edellisellä
metsästyskaudella. Suurin pudotus luvissa tapahtui
PK3 johon meidänkin metsästysalue kuuluu. Lupamäärä väheni 30%. Pohjois-Karjalassa metsästettiin
metsästyskaudella1153 hirveä. Kaatomäärä pieneni
neljänneksen edellisen kauden saaliista. Suhteellisesti suurin saaliin määrän pieneneminen oli Joensuun
ja Juuan alueella. Hirvistä aikuisia uroksia oli 61% ja
vasojen osuus oli 37%.
Oman hirviseurueemme 12 luvalla kaadettiin 8
aikuista hirveä ja 8 vasaa. Aikuisista hirvistä uroksia
5 ja naaraita 3. Vasat 2 urosta ja 6 naarasta. Hirvijahti onnistui mainiosti viikonloppujahtina ilman
haavereita. Koirat olivat hyvässä kunnossa jo kauden
alussa, joten kiitos siitä kaikille koiran omistajille ja
ohjaajille.
Hirvipeijaat pidettiin isänpäivänä Hammaslahden
yläkoululla perinteiseen tapaan jo tutuksi tulleessa paikassa. Emäntien valmistama suussa sulava
hirvipaisti maistui kaikkine lisäkkeineen peijaisväelle. Tapahtumasta kiitokset kaikille järjestäjille
ja osallistujille. Peijaat huipentuivat reippaaseen
hirvenliha huutokauppaan, joka on vuosivuodelta
vauhdikkaampi.

Tulevan hirvenmetsästyskauden valmistelu on
aloitettu miettimällä anottavaa lupamäärää jahdin
jälkeen jääneen kannan perusteella. Tavoitteena
anoa kaatolupia hieman enemmän kuin edellisellä
kaudella koska jäljelle jäänyt hirvikanta antaa siihen
hyvät perusteet. Lopullisen metsästettävän määrän Luonnonvarakeskus määrittelee tulevan kesän
aikana. Hirville ja kaikille metsän eläimille varataan
viitisenkymmentä suolakiveä nautittavaksi keväällä
eri metsästysmaastoihin.
Meillä on toimiva ampumaratakokonaisuus, joten
muistakaa harjoitella hirvi ja karhukuvioon ampumalla ennen ampumakokeita sekä syksyn jahtitapahtumia.
Koronakin voi vielä vaikeuttaa kaikkia yhteisötapahtumia, mutta siitä huolimatta valmistaudutaan
tulevan syksyn hirvijahtiin reippain mielin ja hyvin
harjoiteltuna.
Kiitos kaikille seura jäsenille ja yhteistyö kumppaneille n. viidenkymmenen vuoden yhteisistä ponnisteluista eri tehtävissä Pyhäselän Metsästäjät ry:ssä.
Toivotan onnea ja sitkeyttä hirviporukan vetäjille ja
osallistujille syksyn jahteihin. Syksyllä erästellään.
Jouni Tapio Tuovinen
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Pyhäselän Metsästäjien alkuvuosien tarinoita

Jorma Kiiskinen, toimelias erä- ja kennelmies,
yhdistyksemme perustajajäsen
Jorma Kiiskinen muutti Pyhäselkään Wilhelm
Schauman yhtiön piirityönjohtajaksi 1950 luvun
puolivälin aikoihin. Hänen tehtävänään oli hankkia firmalleen koivutukkeja yksityismetsistä. Usein
Kiiskinen pistäytyi meillä juttusilla, jolloin kuulin
hänen ja isäni keskustelut metsään ja metsästykseen
liittyvistä asioista.
Isäni oli metsästänyt nuorena ennen Talvisotaa,
mutta sotien jälkeen hän ei metsästänyt. Isälläni
oli huoli kylän kasvavista pojista, joita oli penkit
täynnä joka talossa. Pojat tekivät raskaita maatalous- ja metsätöitä, mutta vähäiselle vapaa-ajalle heillä
ei ollut mielekästä toimintaa. Sen vuoksi Isäni aikoi
perustaa metsästysseuran Pärnän, Ohvanan ja Nivan
alueelle. Isä oli varma, että jos pojat ovat metsästämässä, he eivät ole pahanteossa.
Seura-asiaa selvitettyään isäni ja Jorma Kiiskinen tulivat siihen tulokseen, että metsästysseuran
toiminta-alue käsittäisi koko Pyhäselän pitäjän
alueen. Seuran perustamiskokous oli Hammaslahden Nuorisoseuran talossa 25.3.1956. Isä ei päässyt
kokoukseen, mutta Jorma Kiiskinen oli kokouksessa
ja hänet valittiin seuran ensimmäiseen hallitukseen.
Jorma oli intomielinen kennelmies. Hänellä oli
Suomen pystykorvakoira, joka palkittiin parhaana monissa linnunhaukkukokeissa. Jorma innosti
minut kenneltoimintaan. Kävin ajokoira- ja linnunhaukku- kokeiden tuomarikurssit ja olin usein
ryhmätuomarina mainituissa kokeissa. Kerran olin
Jorman kanssa linnunhaukun SM-kisoissa Hämeenlinnan seudulla.
Jorma oli hyvä haulikkoampuja. Jo varhain metsästysseuran alkuaikoina seura hankki alkeellisen
kiekonheittimen. Kiekkoammuntaa harjoiteltiin
eri paikoissa paljon. Ammuntapaikkana oli alkuun
joku pellon tai suon laita. Lyijyhauleja kylvettiin
surutta maastoon. Samoin harjoiteltiin kivääriammuntaa jossakin pellolla takana olevaa rinnettä vasten. Ampumataitoni koheni nopeasti, jolloin Jorma
maanitteli minut mukaansa haulikko-, eräpolku- ja
hirviammuntakilpailuihin.

6

Jorma järjesti useita eräpolkukilpailuja. Ne olivat
meille pojille hyvin mieluisia. Kilpailuissa etenimme merkittyä polkua pitkin kilpailukortti taskussa
ja lataamaton ase olalla numeroiduille rasteille,
joissa rastituomari antoi luvan aseen lataamiseen ja
ampumasuunnan. Rasti 1. Äkkiarvaamatta maasta
lähti teeri- tai metso lentoon nousten nopeasti jonkun tuuhean kuusen tai muun näköesteen taakse.
Rasti 2. Kaislikosta nousi heinäsorsa tai rauhoitettu
ristisorsa. Rasti 3. Kukkulan päältä alarinteeseen
juoksi punakettu, jonka ampuma-alan takapuolella oli marjamummo. Rasti 4. Kannolla 50 metrin
päässä seisoi ukkometso. Rasti 5. Laittomia ansoja
ja pyydyksiä. Rasti 6. Ammuttiin kaksi kiekkoa.
Rasti 7. Kirjallisia monialatehtäviä. Kaikissa ampumakuvioissa oli paperilappu, josta luettiin kuolettavat haulit, jotka pisteytettiin. Jos ammuit metsoa
liian pitkältä matkalta, tai ammuit rauhoitettua
ristisorsaa, sait paljon virhepisteitä. Jos ammuit
kettua, jonka takana oli marjamummo, sait hirmuisen paljon virhepisteitä. Kilpailujen jälkeen Jorma
käsitteli erikseen jokaisen rastin. Hän teroitti meitä
aseturvallisuuteen. Saimme tietää, että haulikon
tehollinen ampumamatka on 30 metriä.
Sen vuoksi mitään riista- tai vahinkoeläintä ei saisi
ampua haulikolla sen pitemmältä matkalta. Aina
on oltava varma, että lähitaustalla ei ole ihmisiä,
eläimiä tai omaisuutta, joka voisi vahingoittua. Riistaeläin on tunnistettava ennen ampumista. Vaikka
teimme virheitä, Jorma ei meitä moittinut, vaan
asiallisesti teroitti, että virheet ovat meille vain opiksi. Meille tuli selväksi, että kaikkinainen ”retostelu”
hirmuisilla saalismäärillä ei ole hyväksyttävää.
Jorman mukana kävin kaikilla Pohjois-Karjalan ampumaradoilla pidetyissä haulikko-, hirviammuntaja eräpolkukilpailuissa, joissa tuli myös menestystä.
Kerran osallistuin metsästyshaulikon SM kilpailuihin, mutta suurta menestystä ei tullut.
Lapsenlapseni löysivät muovitiinuissa olleet lukuisat
palkintoni, jolloin minut ”pakotettiin” panemaan
palkinnot vitriiniin esille. Palkintoja on uinti-,
shakki-, hiihto-, hirvenhiihto-, hirviammunta-,

haulikko-, metsätaito-, eräpolku-, lentopallo-, ja
suunnistus-, sekä lukuisista pilkki- ja muista kalakilpailuista.
Nyt lähes kahdeksankymppisenä olen ihmetellyt
suuntautumistani noin erilaisiin urheilumuotoihin.
Olen varma, että Jorma Kiiskisen asiallinen neuvova
asenne minua ja muita ikäisiäni poikia kohtaan on
pitänyt minua vieläkin virkeänä.
Jorma koulutti ja palkkasi minut fanerikoivujen jakomieheksi ollessani vielä poikanen. Fanerikoivut oli
kaadettu elokuun alussa ”rasiin”. Kun puiden lehdet
olivat kuivuessaan imeneet liiat nesteet rungoista,
jakomies mittasi puun tilavuuden merkkasi taulukkovanerille ja merkitsi leimakirveellä katkaisukohdan.
Pisin tukki oli 36 jalkaa, mutta todellisuudessa tukki
saattoi olla jopa yli 40 jalkaa, koska tukissa olevat
virheet vähennettiin tilavuudesta. Nämä ylimääräiset
tukin osat menivät firmalle ilmaiseksi. Jakomiehen
taulukkovaneri oli samalla loppumitta. Parhaani
tein, mutta ihmettelen vieläkin, että alaikäisellä poikasella oli myös isäntien täysi luottamus.
Joka arkiaamu aikaisin menin Hammaslahden keskustaan Jorman virka-asunnolle, josta hän vei minut
Rajapitäjissä sijaitseville jakopalstoille. Illalla hyvin
epämääräiseen aikaan hän kävi hakemassa minut
pois. Työsuhde kesti syksyisin noin kuukauden. Jos
jakopalsta oli Pyhäselän alueella, menin työmaalle
polkupyörällä tai mopolla.
Jos jaettavia kohteita ei ollut, olin Jorman mukana
eri pitäjissä etsimässä sopivia fanerikoivuleimikoita.
Silloin Jormalla oli aina haulikko mukana, jonka
hän antoi minulle. Poluilla kävelin aina Jorman
edellä ja haulikko oli aina ampumavalmiina kädessäni. Jos kanalintu hyppäsi ampumamatkalta lentoon,
se oli kohta suolistettuna repussa. Näillä matkoilla
ammuin lukuisia metsoja, teeriä ja pyitä. Valittaen
totean, että Jorma Kiiskinen poistui joukostamme
vaikean sairautensa murtamana aivan liian nuorena.
Teksti: Jouko Lempinen
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PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY

Toimintakertomus 2022
1. Yleistä
Metsästyskausi avattiin 10. elokuuta kyyhkyjahdilla
ja sitten 20. päivä jatkui vesilintu- ja karhujahdilla. Karhulupia oli yhteislupa alueellamme 30 kpl.
Seuran karhuporukka toimi erittäin aktiivisesti ja sai
saaliksi 2 karhua, joista kummatkin olivat nuoria yksilöitä. Karhuja jäi metsästyksen jälkeen seuramme
alueelle muutamia yksilöitä. Kaurisjahdeissa kaadettiin 4 metsäkaurista seuran alueelta.
Hirvilupia oli käytössä 12 ja kaikki luvat saatiin
käytettyä melko nopeasti hirvikannan ollessa hyvän.
Myös jäävä kanta oli hyvä, oikeanlaisella sukupuoli/
ikäjakaumalla. Hirvipeijaiset järjestettiin isänpäivänä
Pyhäselän koululla. Perinteiset erätulet järjestettiin
joulukuussa metsästysmajalla, erämieheksi kutsuttiin
Kari Pakarinen.
Aloitimme kesällä rakentamaan ampumaradalle
sauna-/majoitusrakennusta. Rakennustyöt saatiin
vuoden loppuun mennessä käyttöönottotarkastus
vaiheeseen. Ampumaradalla oli kesäkuukausien ajan
palkattuna työllistetty kiinteistönhoitaja. Palkkakustannuksista vastasi Joensuun kaupungin pitkäaikaistyöttömien työllistämistä helpottava hankerahoitus.
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Siirsimme ja kunnostimme ampumaradalta laavun
Kalliopurolle entiselle Mujeen paikalle. Teimme sijoituksesta sopimuksen Joensuun kaupungin kanssa.
Laavulle rakennettiin tulipaikka ja penkit tulipaikan
ympärille. Toimitimme kaikille seuran tulipaikoille
polttopuut ampumaradalta.
Ampumaradan käyttöaste on korkea, savikiekkoja
ammuttiin viime vuonna 80 000 kpl. Laukausmäärä
haulikkoradoilla oli n.120 000 kpl. Myös kivääripuolella on ammuttu yli 100 000 laukausta, joten
laukausmäärät rata-alueella ovat lisääntyneet taas
viime vuonna. Ampumarata toiminnasta tarkemmin
ampumajaoston toimintakertomuksessa.
Kenneltoiminta on ollut edelleen aktiivista seuran
jäsenten keskuudessa. Tästä tarkemmin kenneljaoston toimintakertomuksessa.
Pilkkikilpailut, koululaisten perinteinen koululaisten
teemapäivä peruttiin vallitsevan koronapandemian
takia.
2. Jäsenistö
Vuoden 2021 päättyessä varsinaisia jäseniä oli 270 ja
koejäseniä 16.

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 edellisvuosien mallin
pohjalta. Riistanhoitotoimia suoritetaan nykyisin
menetelmin, keskittyen pääsääntöisesti nuolukivien
vientiin, jänisten ruokintaan ja pienpetopyyntiin.
Seura kannustaa jäseniään erilaisiin riistanhoitotoimiin, kuten pienpetojahtiin, riistan elinympäristön
hoitoon ja talviruokintaan.

3. Talous
Seuran talous on hyvässä kunnossa. Seuran talous
on pysynyt vakaana talkootyön, ampumarata- ja
kenneltoiminnan ansiosta. Olemme pystyneet toimimaan omavaraisesti ilman vierasta pääomaa, tulevaisuuteen tähtäävistä investoinneista huolimatta.
Voimme jatkaa edelleen seuramme toiminnan kehittämistä turvallisin mielin. Seuran alueen maanomistajiksi on tullut useita rahastoyhtiöitä / pankkiiriliikkeitä. Seuran metsästysvuokrasopimukset näiltä osin
on tulleet maksullisiksi. Näiden lisäksi maksamme
vastiketta metsästysvuokrasopimuksista metsäyhtiöille ja Joensuun kaupungille. Nämä maksut lisäävät
seuran kustannuksia nyt ja tulevaisuudessa.
4. Hallinto ja edustukset
Hallitus kokoontui 8 kertaa ja osallistuminen kokouksiin oli erittäin hyvä.
Edustukset:
Riistahoitoyhdistyksen hallituksessa toimii Janne Korhonen 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.

Seura on saanut järjestettäväkseen kahdet SM-tason
metsästysammunta kisat ensi kesänä. Kesäkuussa
mestaruuksista kilpailevat eläkeliittojen edustajat ja
heinäkuussa järjestetään pelastushenkilöstön SMkilpailut.
Kenneltoimintaa seura tukee järjestämällä kokeita ja
antamalla maastoja harkinnan mukaan koetoimintaan, tästä tarkemmin kenneljaoston toimintakertomuksessa.
Kunnossapito- ja saunahankkeen viimeistelytöitä
jatketaan kevään ja kesän aikana ampumaradalla.
Talkootoimintaa tulee entisestään arvostaa erilaisin
toimenpitein, kuten toimintakorttipisteytyksellä,
talkootoiminnalla saamme tehtyä järkevää varainkeruuta seuralle. 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.
Seuran muuta toimintaa jatkamme kaikilta osin
samankaltaisena kuin tähänkin saakka ja osallistumme eri tavoin kaikenlaiseen kilpailu- ja muuhun
toimintaan. Pilkkikilpailut järjestetään kevään aikana. Hirvipeijaiset ja erätulet pyritään järjestämään
perinteisesti.
Pyhäselän metsästäjät ry:n hallitus
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AMPUMAJAOSTO

Toimintakertomus 2021
Hammaslahden ampumaradalla oli vuosi 2021
todellisen muutoksen aikaa. Seuran yleinen kokous
päätti hakea Joensuun Seudun leader ry:ltä tukea
uuden sauna/majoitustilan rakentamiseksi. Tehtyjen
suunnitelmien ja kustannusarvion perusteella saimme hankkeelle myönteisen päätöksen huhtikuun
lopussa.
Aloitimme työt välittömästi kaupungilta vuokraamallamme alueella metsänraivaustöillä. Joensuun
kaupunki luovutti rakennusalueella olleet puut
seuralle veloituksetta korjuukustannuksia vastaan.
Työt suoritettiin nopeasti ja toukokuussa talkoopäivänä kaivurimiehemme aloitti kantojen raivaukset.
Työvaiheet etenivät nopeasti ja saimme aloitettua
varsinaiset rakennustyöt.
Vuosi oli sikäli hankala rakennustöiden takia, koska
kustannukset tahtoivat muuttua melkein päivittäin.
Olimme kuitenkin varautuneet tiettyjen materiaalien osalta, joten pystyimme etenemään kustannusarvion puitteissa. Rakennustyö etenivät ripeästi ja
samanaikaisesti jatkettiin myös muita radan penkkatöitä.
Heinäkuussa vietettiin sauna rakennuksen harjannostajaisia ja marraskuun lopussa pidettiin tupaantuliaiset. Rakennustyöt etenivät siis erittäin rivakasti.
Pihatyöt ja lopulliset ulkomaalaus ja pienet rakennustyöt jäivät tulevaan kesään. Kustannukset ovat
pysyneet suunnitellussa budjetissa tiukan seurannan
avulla, joten tulevalle keväälle jääneet työt voidaan
suorittaa suunnitellusti.
Radalla työskenteli kesän aikana Joensuun kaupungin tukityöllistetty henkilö ja hänen työpanoksensa
ansiosta rata-alue pysyi kesäajan hyvässä kunnossa.
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Radan käyttäjämäärä on ollut edelleen kasvava ja
siitä kertoo yli 200 000 ammuttua laukausta radalla
vuonna 2021.
Haluamme kiittää kaikkia radan rakennus- ja
kunnostustöihin osallistuneita heidän antamastaan
merkittävästä työpanoksesta. Tällaista hanketta
ei pystytä saattamaan päätökseen ilman aktiivista
osallistumista

Toimintasuunnitelma 2022
Tulevana vuonna jatketaan sauna-/majoitustilan
rakennustöiden viimeistelyä, sekä suoritetaan
piha-alueen siistimiset ja lopulliset muut työt.
Saunarakennuksen ympärille tullaan rakentamaan
suoja-aita ja alue varustetaan kameravalvonnalla,
kuten huoltorakennus.
Edelliseltä kesältä jäi hieman kesken kiväärikatosten
äänieristystöitä, joten ne tulee saattaa loppuun.
Erilaisia muita perusparannustöitä rata-alueella
tullaan myös suorittamaan.
Hallitus esittää myös haulikkoratojen penkkatöiden
saattamista loppuun korottamalla vastapenkkoja
pitkä puomisella kaivurilla, jolloin penkan korkeutta
saadaan nostettua merkittävästi. Tämä työ tullaan
suorittamaan ulkopuolelta vuokrattavalla koneella.
Selvitetään mahdollisuutta saada radalle edelleen
työllistetyn tukea kuten kahtena aikaisempana
vuotena, koska kyseinen tuki on mahdollistanut
pitää radalla läpi kesän miehitys, joka myös turvaa
rata-alueen turvallista ja siistiä käytöstä.

MAJATOIMIKUNTA

Toimintakertomus 2021
Tulevalle vuodelle on varattu valtakunnallisia kilpailuja eläkeliiton ja palo-ja pelastustoimen osalta.
Nämä kilpailut ovat kesä- ja heinäkuussa.

Majalla järjestettiin perinteiset kevättalkoot joissa
siivottiin majan ympäristöä, pilkottiin erätulien
jäänteet nuotiopuiksi ja raivattiin polkujen varsia.

Näillä kilpailuilla haetaan kokemusta järjestää tulevaisuudessa suurempia kilpailuja radalla, koska puitteet tällaiselle toiminnalle ovat hyvät ja radan sijainti
kaupungin ydinkeskustan lähellä sen mahdollistaa.

Suurempi projekti keväällä/kesällä 2021 oli saunan
remontti. Saunan puolelta purettiin Vanha panelointi kokonaan pois ja seiniin ja kattoon uusittiin
eristeet. Noin puolet vanhoista eristeistä puuttui.
Panelointi ja valaisimet uusittiin, ilman kiertoa
parannettiin. Pesutilojen seinät hiottiin ja käsiteltiin
saunasuojalla. Lopputuloksena saunassa vaihtuu
ilma selvästi paremmin ja lämpö ei enää karkaa.

Tukekaamme siis yhdessä ratamme tulevia käyttömahdollisuuksia ja pyritään yhdessä luomaan hienosta radasta kaikille sen käyttäjille mahdollisimman
viihtyisä harrastuspaikka.
Ampumajaosto

Vuokraustoiminta 2021 oli vähäistä, koostuen yksittäisistä ulkopuolisista ja seuran jäsenten tarpeista.

Toimintasuunnitelma 2022
Nojaa pitkälti edellisvuoden toimintasuunnitelmaan.
Saunan ehostusta jatketaan vielä mm. palomuurin
ehostamisella. Nylkyvajan panelointi siirrettiin suosiolla viime vuodelta tulevalle kesälle. Kevättalkoot
järjestetään. Suunnitelmissa poistaa parkkipaikan
ympäristöstä koivuja ja vähentää syksyllä lehtiroskan
määrää. Koivuista saadaan tulipaikoille ja saunalle
uutta klapia kuivumaan, järjestetään polttopuutalkoot.
Majatoimikunta
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KENNELJAOSTO

Toimintakertomus 2021

Toimintasuunnitelma 2022

Yleistä
Kenneljaosto kokoontui 3 kertaa, lisäksi ottelutoimikunnilla oli omat kokoukset.

Järjestetään kolmet yleiset ajokokeet, joista yksi
on seura- ja pitäjän mestaruuskoe ja yhdet yleiset
kettukokeet.

Ajokokeet
Järjestettiin kahdet ajokokeet, joista toinen oli 3-lohkon pm-karsinta ja toinen oli neliseuraottelu. Lisäksi
järjestettiin kahdet hirvenhaukkukokeet.

Hirvenhaukkukokeita järjestetään tulevana syksynä
yhdet reppukokeet.

Pyhäselän metsästäjät voitti ajokoirien 4-seuraottelun ylivoimaisesti joukkueella San Kurkilammen
Ansa, om. Jarmo Tanninen, sau Havukkakallion
Beku, om. Aki Venäläinen ja sau Eräjätkän Emppu,
om. Veli-Matti Nuora. Seuranmestaruuden ajokokeissa voitti san Kurkilammen Ansa om. Jarmo
Tanninen.
Ajokoirien paras tulos: san Kaspilanmäen Alma
94,25p. om. Sauli Toimela
Hirvikoirien paras tulos: nhn. Maisa 94.00p.
om. Petri Toivanen
Vuoden paras hirvikoira: Nhn Maisa 272p.
om. Petri Toivanen
Valiot: KVA jpn Korpikuiskeen Siiri
om. Jouni Karppinen
KVA san Kaspilanmäen Alma om. Sauli Toimela
KVA jpn Karhunkerääjän Kylli om. Pasi Kinnunen
Vuoden eräkoira: jpn Karhunkerääjän Kylli 27p.
om. Pasi Kinnunen
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Näyttelyä ei tulevana vuonna ole seuran järjestettävänä.
Pyritään järjestämään pohjanpystykorvien arvokisat
Pikkutilkku linnunhaukkukokeet.
Kenneljaoston puolesta,
Pentti Pitkänen

Jaostot 2022
Jäsenasiaintoimikunta
Jarmo Tanninen, Teppo Kinnunen, Jenni Partanen

Riistanhoito- ja Riistakolmiojaosto
Pasi Kinnunen (Yhteyshenkilö)

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, Sami
Alastalo, Janne Korhonen, Mikko Saastamoinen,
Petri Toivanen, Anssi Suvanto, Hilkka Honkanen,
Veikko Tuokko, Janne Manu, Miika Jurvanen,
Jukka Sihvonen, Jari Räsänen, Esa Sivonen, Marko
Andersson, Akseli Korhonen, Pentti Jeskanen

Majatoimikunta
Teemu Turunen (yhteyshenkilö), Paavo Turunen,
Vilho Kananen, Timo Pakarinen, Eero Gröhn, Vesa
Nuutinen, Ossi Mikkonen, Jarmo Tukiainen, Teemu
Kinnunen, Juhani Soininen, Jari Partanen, Janne
Manu, Aleksi Keronen
Maanvuokrausvastaava
Miikka Puustinen, varalla Jouni Karppinen

Kenneljaosto
Jarmo Tanninen (yhteyshenkilö), Pasi Kinnunen,
Seppo Mutanen, Veli-Matti Nuora, Timo Pakarinen,
Pekka Puustinen, Seppo Puustinen, Ville Puustinen,
Jouni Tuovinen, Pentti Pitkänen (yhteyshenkilö),
Juhani Venäläinen, Aki Venäläinen, Sykkö Anssi,
Kinnari Kari-Jussi, Anssi Mutanen, Vesa Nuutinen,
Jussi Parkkulainen, Jari Partanen, Jouni Karppinen,
Sauli Toimela, Janne Korhonen

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 2022 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 2022. 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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
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 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
Täytä seuratoimintapisteiden kohtaan kentät Pvm, Toiminnan kuvaus ja Pisteet.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna seuratoimintapisteet
3. RIISTANHOITO 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
Täytä riistanhoitopisteiden kohtaan kentät Pvm, Toimenpiteen kuvaus ja Pisteet.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna riistanhoitopisteet
4. SAALISTILASTO 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
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 2022
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Kiekkohinnat vuodelle 2022
Pyydämme kaikkia ammunnasta kiinnostuneita ja sitä harrastavia seuraamaan seuramme
nettisivuja. Sivuillamme pyrimme parhaamme mukaan jakamaan ajantasaista tietoa
tapahtumista ja ammunta-ajoista.
Jäsenkiekko:
5 € / kierros
45 € / 10 kierrosta
Vieraskiekko:
7 € / kierros
60 € / 10 kierrosta
190 € / 40 kierrosta
Yksittäisistä yrityksille ja/tai henkilöille järjestettävistä ammunnoista peritään ratamaksua
60 €/kerta maksimi aika n. 3 tuntia. Kokopäivän tapahtumasta ratamaksu 150 €.

Toimihenkilöt 2022
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

Karsikonkatu 9 A 3 80260 JOENSUU

0503752892

teppokinnunen78@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Timo Pöllänen

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

Kennel-yhteyshenk.
Pentti Pitkänen
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Tärkeitä päivämääriä
Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä hirvijahtimaksun eräpäivä on 31.5.2022.
Pistekorttimaksut maksetaan tilisiirrolla. Pistekorttimaksuissa on huomioitu myös
edellisiltä vuosilta maksamatta jäänet maksut.
Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan 31.5.2022 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 Teemu Puustiselle (puh. 0505445992) 14.8.2022 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

31.5.2022
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Paino: LaserMedia Oy

Majavajahti: 40 € / metsästyskausi

