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Taas on yksi metsästyskausi takanapäin ja kun tiedotuslehti on tullut jakeluun, on luonnossa menossa
paras kasvukausi. Viime vuosi oli myös seurassamme
vahvaa kasvun aikaa, toukokuusta marraskuuhun
kuului ampumaradan suunnalta aseiden paukkeen
lisäksi harva se päivä myös vasaran pauke. Rata
alueella tehtiin viime vuoden aikana melkein (3000)
kolmetuhatta tuntia talkoita. Se on tänä aikana melkoinen voimannäyte seuran aktiiveilta. Usko siihen,
että meillä on lähivuosina tämän päivän vaatimukset
täyttävä ampumarata, jossa voidaan turvallisesti ja
ympäristö huomioon ottaen harjoittaa metsästysammunta harjoittelua on ollut tällä talkooporukalla
horjumaton. Päivästä toiseen tämä porukka on
kokoontunut ampumaradalle ja rakentamisen tahti
on ollut kiivasta, mutta siitä huolimatta huumori
ja yhteenkuuluvaisuuden tunne on ollut koko ajan
havaittavissa talkooporukassa. Syyskokousta saatiin
viettää juuri valmistuneessa huolto- ja kilpailukeskuksessa hanuristin ja grillimakkaratarjoilun siivittämänä. Kiitos tästä kuuluu sinulle arvoisa talkoolainen. Tulevana kesänä jatketaan tätä rata-alueen
rakentamista ja kehittämistä, toivotan kaikki seuran
jäsenet tervetulleiksi talkoisiin.
Kyllä syksyn aikana metsästettiinkin, kausi alkoi
karhujahdilla jossa saatiin saaliksi uroskarhu. Myös
hirvijahti käynnistyi hyvin, hirvitiheys seuran alueella on ollut hyvä ja jahti olikin saalismäärään nähden
ennätysajassa ohi. Pienriistakannassa on menossa
aallonpohjavaihe, kannan romahdus näkyi niin
metsäkanalinnuissa kuin jäniskannoissakin. Mikä
tähän sitten vaikuttaa, voimme vain arvailla? Mutta
näinhän se ne riistakannat aina vaihtelee luonnossa.
Pienpetometsästys seuran aktiivien ansiosta kuitenkin on ollut tavanomaisen tehokasta ja siltä osin
riistakannasta on pidetty hyvää huolta.

Kenneltoiminta on seuran jäsenten keskuudessa
ollut edellisten vuosien tapaan ollut vilkasta ja olemmekin tällä hetkellä yksi Pohjois-Karjalan aktiivisimmista kenneltoimintaa harjoittavista seuroista.
Jäsenistöllämme on hyviä ja toimivia metsästyskoiria
jokaisessa harrastettavassa metsästyslajissa. Myös
tuomaritoiminta koirakoe puolella on ollut aktiivista
varsinkin ajo ja haukkukokeissa. Henkilökohtaisesti
pääsin viime syksynä toimimaan jäniksenajokokeissa Pohjois-Karjalan joukkueenjohtajana. Oli
upea kokemus päästä arvostelemaan Suomen viime
vuoden parhaiten menestyneitä koiria Kilpa ottelussa. Kannustankin seuramme jäseniä tulemaan
mukaan kenneltoimintaan, se on hieno harrastus ja
tuo samalla uusia tuttavuuksia.
Nautitaan kesäajasta, unohtamatta kuitenkaan pitää
huolta omasta ja koiriemme kunnosta. Nähdään
kesäaikana talkoissa. Toivotan kaikille myös oikein
rentouttavaa metsästyskautta hienon harrastuksen
parissa.
Jarmo Tanninen
puheenjohtaja
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Hirvierästelyä
Tuorein hirvihavainto kirjattiin helmikuun viimeisenä viikonloppuna riistakolmiolaskennassa. Ampumaradaltamme lähtevän kolmion sivu oli täynnä
hirven jälkiä. Arviomme että varsin pienellä alueella
Iiksenjoki varressa oli kahdeksan erilaista hirveä.
Hyvältä näyttää hirvitiheys myös seuramme muilla
alueillamme.
Vaikka talvi on runsaslumisin sataan vuoteen täällä
Pohjois-Karjalassa, niin talvehtiva hirvikanta jatkaa
kasvuaan seuramme alueella. Tähän lienee useampiakin syitä. Petoalueilta siirtyy hirviä alueellemme
turvaan ja viime syksyn selittämättömän pieni
lupamäärä on myös osaltaan vaikuttanut talvehtivaan hirvikantaan. Kuinka tämä tulee vaikuttamaan
taimistotuhoihin ja mahdollisiin liikenneonnettomuuksiin. Aika näyttää mitä tapahtuu seuraavan
kevään ja kesän aikana.
Viime syksyn hirvijahti onnistui mielestäni erinomaisesti. Jahdin tulokset löytyvät helposti Omariista-sivuilta.
Hirviseurueemme 67-jäsentä käytti hirvijahtiin kuusi metsästyspäivää ja saaliiksi saatiin kolme aikuista
uroshirveä, neljä aikuista naarashirveä. Kaadetuista
kuudesta vasasta oli uroksia viisi ja yksi naarasvasa.

Jahti tosiaan sujui ongelmitta ilman haavereita joten
ampuma harjoittelu näyttää tuottavan tulosta. Hirven ampuja luetteloonkin saatiin uusia hirvenkaatajia mikä on hyvä asia tulevia jahteja ajatellen.
Jahdin jälkeen pidettiin hirvipeijaiset Isänpäivänä
Hammaslahden koulukeskuksessa jossa tarjolla oli
kokkiemme laatima hirvipaisti kaikkine lisukkeineen
ja kakkukahveineen. Kiitos kaikille tapahtumaan
osallistuneille ja myös tapahtumasta vastanneille.
Tulevan syksyn jahdin valmistelu aloitetaan anomalla syksyn hirviluvat huhtikuun loppuun mennessä.
Anomuksen perusteena on hirvijahdin jälkeen
alueelle jäänyt hirvitiheys tuhannelle hehtaarille.
Joka meillä oli viime syksynä lähes kolme hirveä
tuhannelle hehtaarille. Niinpä Omariistan sähköiseen hirvilupa-anomukseen tulee viime syksyn lupa
määrään huomattava lisävaade. Jännitetään mitä
tuleman pitää elokuun aikana jolloin myönnetyt
lupamäärät tulevat julki.

TULE PAIKALLISELLE.
PALVELUA JO
VUODESTA 1977

Muistakaa kevään ja kesän hirvikävelyt sekä ammunta harjoitukset. Kiitos jo nyt harjoitusten järjestäjille.
Toivotan kaikille elämyksellistä, stressitöntä elämää
jatkavaa nautinnollista tulevan syksyn hirvijahtia.
Eräterveisin,

Aspitie 4 - Joensuu

Jouni Tapio Tuovinen
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www.telemaailma.com

puh. 013-610 0700

MA-PE klo 9-175

Vuoden 2018 toimintakortin täyttäminen
Seuratoiminta- ja riistanhoitokortti on kätevintä palauttaa täyttämällä se sähköisesti Pyhäselän
Metsästäjien nettisivulla osoitteessa https://www.
pyhaselanmetsastajat.fi. Sähköisessä toimintakortissa on monia etuja verrattuna paperiseen versioon.
Seuran jäsenen kannalta yksi tärkeä etu on se, että
toimintakorttia pääsee täyttämään netissä pitkin
vuotta sitä mukaa, kun seuratoimintapisteitä kertyy,
jolloin talkoiden tai kokousten päivämääriä ei tarvitse jälkikäteen enää muistella vuoden lopussa.
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.

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 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)
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 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)
Täytä seuratoimintapisteiden kohtaan kentät Pvm, Toiminnan kuvaus ja Pisteet.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna seuratoimintapisteet
3. RIISTANHOITO 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)
Täytä riistanhoitopisteiden kohtaan kentät Pvm, Toimenpiteen kuvaus ja Pisteet.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna riistanhoitopisteet
4. SAALISTILASTO 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)
Täytä saalistilastoon riistalajit, jotka olet saanut saaliiksi joko seuran alueelta tai muualta.
Tallenna muutokset painamalla: Tallenna saalistilasto

6

7

TARJOUKSET PYHÄSELÄN METSÄSTÄJILLE!
HUOM! Jäsenkortilla aina lisäalennus!!
Beretta A350 12/89

•Puoliautomaattihaulikko
•Max5 Camo
Tikka T3x Wildboar:

Kampanjahinta:

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

1490.00€

Franchi Affinity 12/76

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

Kampanjahinta: 1290.00€

Kamppis: 890.00€ (!!!)

K

Jänisjahdissa Niemennokalla koiran ja kollin kanssa
Suunniteltiin jänisjahtia kuntatarkastaja Jaakon
kanssa lokakuun loppupuolella -70 luvun alussa ja
mukaan lupautui myös Harri. Yöllä oli satanut viitisen senttiä uutta lunta kun suuntasimme Niemennokalle Puustisen maille jahtiin.
Päästettiin ajokoira Tella irti ja miehissä tarkkailtiin
maastoa jälkien toivossa. Seppo huomasi tuoreet
jäniksen jäljet. Koska jänis oli vielä kesäturkissa,
oltiin tarkkana. Eikä aikaakaan kun silmäkulmassa
vilahti ruskea jänis menosuunta sama kuin meillä.
Jänis oli n. 1,5 metrin päässä makuulla oikean käden
puolella. Tuijotin hetken jänistä ja nappasin sitten
vasemmalla kädellä korvista ja oikealla otin harteista
ja kiepautin käden jalkojen ympärille. Jänis ei lähde
tuollaisessa tilanteessa liikkeelle ennen kuin ihminen
on mennyt ohi.
Pitelin jänistä sylissäni ja kysyin Jaakolta, että mitä
tehdään ja Jaakon mielestä kalikalla päähän olisi
hyvä vaihtoehto. Sanoin kuitenkin, että varmaa
lihaa saadaan kaupan lihatiskiltä. Meillä on mukana
ajava koira ja Harrikin tuli juuri paikalle ja päätimme aloittaa jänisajon. Minä autoin jänistä saamaan
ensimmäisen pitemmän loikan, että saisi vähän
etumatkaa koiralta. Kului vain puolisen minuuttia
ja ajo päättyi kuin seinään, eikä mitään rääkäisyä
kuulunut. Menimme kumpareen taakse ja siellä oli
mäyrän luola, jonne jänis oli mennyt. Ajattelimme
savustaa jäniksen ulos, mutta yrityksestä huolimatta
ei saatu sitä sieltä pois.

Harri kertoi isänsä Erkin sanoneen, että kissa hakee
jäniksen pois luolasta ja niin me pojat päätimme
hakea kissan lähimmästä talosta. Menimme ensimmäiseen taloon, jossa tiesimme olevan kissan ja
isäntä Tauno sanoi, että kissa on uunilla ellei se ole
metsällä. Mutta kissa oli metsällä ja niin me pojat
jatkoimme matkaa ja toisessa talossa tärppäsi. Sama
kommentti, mutta iso kolli oli uunilla. Olli isäntä
laittoi kollin voilaatikkoon ja halusi lähteä mukaan
kissalle tueksi. Niin mentiin mäyrän kololle ja laitettiin kolli koloon, mutta eihän se meinannut sinne
mennä, koska se haisi savulle. Lopulta saimme kollin
menemään sinne n. puoli metriä, mutta se kääntyi
ympäri ja katsoi meitä. Seuraavana meillä oli ongelma, miten saadaan kolli pois luolasta. Kissa painoi
lähemmäs kymmenen kiloa ja löi vitoset kiinni
luolan seinään ja oli sitä mieltä, että hän pysyy täällä.
Olli yritti kaksin käsin saada kissan pois ja lopulta
onnistui, mutta kissa piti saada nopeasti laatikkoon,
ettei se karkaa metsään. Kolli laitettiin laatikkoon ja
tuotiin toista kilometriä takaisin kotiin. Iltapäivällä
alkoi pakastaa ja jahti jäi siltä päivältä ja jatkui seuraavana päivänä. Menimme takaisin, josko näkyisi
jäniksen jälkiä. Mutta ei siellä mitään näkynyt, koska
maa oli jäässä.
Tavattuani Ollin myöhemmin kysyin miten se kolli
reissusta toipui, niin Olli kertoi, että aivan hyvin
lukuun ottamatta sitä että se haisi savulle kaksi
viikkoa. Jäniksen kohtalo jäi meille ikuiseksi arvoitukseksi.
Teksti: Seppo Tahvanainen
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Karttaohjelma apuna metsästykseen
Pyhäselän metsästäjät ry:n käytössä on nykyaikainen
Jahtipaikat-karttaohjelma. Karttaohjelmasta seuran
jäsenet pystyvät näkemään seuralle vuokratut maaalueet, ja mitä missäkin saa metsästää. Ohjelmaa
päivitetään jatkuvasti, joten sieltä on helppo tarkastaa metsästysmaiden tilanne reaaliaikaisesti. Ohjelmasta voi myös tulostaa itselleen metsästyskarttoja
eri metsästysmuodoittain.

Hirvenmetsästys kartat löytyvät myös Omariistapalvelusta ja ovat ilmaisia. Huomioi, että vesialueiden vesilinnustusta hallinnoi vesiosuuskunta.

Jahtipaikat-karttaohjelma on serveripohjainen
ohjelma, johon jäsenet voivat ostaa oman käyttöoikeuden verkkokaupasta. Käyttöoikeus maksaa 29
euroa / vuosi. Käyttöoikeuden hankkimiseen löytyy
ohjeet Pyhäselän metsästäjien Internet-sivuilta www.
pyhaselanmetsastajat.fi.

Pyhäselän metsästäjät ry ottaa käyttöön Reviiri-karttaohjelman vielä ennen syksyä. Lisätietoja Reviiri-karttaohjelmasta julkaistaan kesän aikana seuran wwwsivuilla. Jahtipaikat-karttaohjelma toimii rinnalla
tämän vuoden loppuun.
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Terveisin,
Miikka Puustinen

•

Jahtipaikat-karttaohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.jahtipaikat.fi

•

Karttaohjelman lisenssin hankkimiseen tarvittava viitenumero on 57767763

•

Jos ohjelmaa käytettäessä huomaat virheitä maanomistus- tai muissa tiedoissa, ottakaa yhteyttä
ylläpitäjään asian korjaamiseksi

•

Ensi syksyksi tulee kartat myös Omariista-palveluun, josta ne on käytettävissä ilmaiseksi.

•

Omariista-palvelu vaatii kirjautumisen palveluun sekä ylläpitäjän hyväksynnän. Hyväksynnän saat
lähettämällä yläpitäjälle nimesi ja metsästäjä numerosi.

•

Ylläpitäjä: Miikka Puustinen, p. 050 596 2956, miikka.puustinen@luukku.com

•

HUOM! Hylsyt on ehdottamasti kerättävä talteen etenkin paltoalueilla metsästettäessä!
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Pyhäselän Metsästäjien alkuvuosien tarinoita

Pyhäselän kunnanlääkäri, Åke Hastrup, persona grata
Åke Hastrup, erinomainen lääkäri, ansioitunut
kirurgi ja armoitettu eränkävijä, jota kaikki kuntalaiset arvostivat. Hastrup oli Toivo Oleniuksen
metsästyskaveri. Molemmat olivat persoja viinalle
ja ryyppäilivät joskus pitkän kaavan mukaan. Topi
ei liiemmin välittänyt työnteosta, minkä vuoksi
hän myi Pärnässä sijainneen maatilansa. Sieltä Topi
vaimonsa ja äitinsä kanssa muutti naapuriimme Sahinsillan mökille Lotokanjoen varteen. Olin silloin
toisilla kymmenillä oleva vilkas pojankloppi, ja aina
kun pääsin jostain hommasta vapaaksi, tölmäsin
Topin mökille. Topin luona tapasin ensikerran
Hastrupin. Kuuntelin tarkasti korkean Herran ja
Topin tarinointia. Useimmiten aiheet liittyivät
metsästykseen ja kalastukseen. Sain metsästykseen ja
kalastukseen liittyviä hyviä vinkkejä, jotka painoin
tarkasti päähäni. Tajusin jo silloin, että kaikkea ei
tarvitse oppia yrityksen ja erehdyksen kautta. Kun
lopultakin täytin viisitoista vuotta, sain nimismiehen kansliasta hallussapitoluvat haulikolle ja
hirvikiväärille. Sinä syksynä eräänä syyskuun alun
viikonloppuna pääsin ensikerran Topin ja Hastrupin kanssa jänisjahtiin. Topilla oli ajokoiranarttu,
joka sai hyvän ajon. Lopulta Topi ampui jäniksen
haulikolla lähietäisyydeltä. Jänis oli yllättänyt Topin
takaapäin ja kun hän oli kääntänyt päätään, jänis
oli loikannut pusikkoon. Topi kehui ampuneensa
jänistä ”pinnoittaen”, jotta lihat eivät pilaantuisi.
Kaadon jälkeen keittelimme nuotiokahvit ja söimme eväämme.
Tällä reissulla kävimme ”Rettelo-Mujeen” mökillä. Ulkohuussin takaa hakamaalta Hastrup löysi
muutamia lähes puoli metriä korkeita ”ukonhattu” sieniä. Hän otti sienten lakit talteen ja kehui
ukonhattuja herkullisimmiksi ruokasieniksi, mitä
maailmassa kasvaa. Vakuuttaakseen meidät hän
kuori yhden sienen ja mutusteli sen valkoista maltoa
heti tuoreeltaan. Hän tarjosi minullekin palan, joten
uskalsin maistella sientä ja se maistui aivan hyvältä. Maku muistutti pähkinää. Olin aina potkinut
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ukonhatut nurin, koska sientä oli aina pidetty
”paskasienenä”.
Samana syksynä lokakuun lopulla eräänä pakkasaamuna pääsin taas Topin ja Hastrupin kanssa
jänisjahtiin. Menimme taksilla Rauansaloon.
Autosta jäimme jossain ”Portti-Pekan” kohdalla,
josta kävelimme koira kytkettynä ”kunnankorpeen”.
Kovasta yrityksestä huolimatta emme saaneet ajoa.
Tuntikausia käveltyämme päätimme keittää kahvit,
mutta mistään poterosta ei löytynyt vettä. Syyskuulla oli ollut sateita, mutta lokakuulla ei satanut
lainkaan. Kävelimme huonokuntoista hevostietä,
joka oli pahoin vaurioitunut erään ”lotmanteen”
kohdalla. Eräässä kohdassa hevoskärri oli uponnut
melko syvälle. Kärrinpyörän uppokohdassa oli parin
sentin jää, jonka hastrup potkaisi hajalle. Siinä oli
parikymmentä senttiä vettä, jota Hastrup lipitti mukilla nokipannuun. Topi arveli, että kuopassa saattaa
olla hevosenkakkaroita, jolloin Hastrup sanoi, että
”kun huolellisesti keitämme veden, sitä voi aivan
turvallisesti juoda”. Hastrup pani pannuun puoliksi
vettä ja puoliksi poroja. Minua hirvitti, mutta kun
”tohtori” uskalsi juoda, niin minäkin join. Kahvi
maistui hyvin vahvasti kahville. Mitään sivumakuja
siinä ei ollut. Eväänä meillä oli Topin edellisenä
yönä puu-uunissa muhinut jänispaisti. Se oli hyvin
herkullista. Hastrup mutusteli jäniksen selkäpaistia
ainakin varttitunnin, jolloin Topi kysyi, että ”eikö
se ole kypsää”. Silloin Hastrup otti suustaan ainakin
viisi senttiä pitkän huopatulpan, jota oli pureskellut
saamatta sitä millään pienemmäksi, jotta sen olisi
voinut niellä. Kyllä meillä nauru kelpasi. Liekö ollut
syyskuulla Topin ”pinnoittaen” ampuma jänis. On
mahdollista, että siihen ei ole osunut haulinhaulia,
vaan se on kuollut huopatulppaosumaan. Huopatulppa oli tunkeutunut kylkiluiden välistä selkäpaistiin.
Hastrup osti Pyhäselän keskeltä ”Kulkevainen”
nimisen saaren, johon veljeni Unto rakensi hirsi-

majan. Yhtenä syksynä sunnuntaina Hastrup soitti
äidlleni, että ”olen menossa vaimoni kanssa Kulkevaisen mökille keittämään lammaskaalia, mutta
lampaanliha unohtui ostamatta, olisiko Tyynellä
yhtään ylimääräistä lammasta, jotta saisin vaimoni
lepyteltyä”. Äitini ymmärsi yskän ja lupasi, että Jorma teurastaa yhden lampaan. Ei mennyt montakaan
minuuttia, kun Hastrup ajoi taksilla pihaan. Tohtori
oli vähän nauttinut. Jorma oli juuri ottanut yhden
lampaan sylinsä, ja oli viemässä sitä aitan taakse
tapettavaksi. Silloin Hastrup vaati, että lammas on
tapettava haulikolla, jotta se kuolee varmasti. Jorma
kieltäytyi jyrkästi antamasta haulikkoa Hastrupille
ja itse kieltäytyi sanoen, että haulikko ei ole sopiva
ase lampaan tappamiseen ja vielä vähemmän siihen
sopii talossa toisena aseena oleva hirvikivääri. Siinä
pihamaalla kiistellessä meni sen verran aikaa, että
kohta Jorma tuli nyljetyn lampaan kanssa pihalle,
jossa lämmin lampaanruho pantiin puhtaaseen
paperisäkkiin. Säkinsuu sidottiin huolellisesti ja
ulkopuolelle jäi kantokahvaksi nylkemättömät takasorkat. Lihasäkki taksin takapoksissa Hastrup lähti
keittämään lammaskaalia Kulkevaiseen. Miten lienee
lammaskaali onnistunut?
Hastrupin epäilyistä huolimatta Jorma osasi lampaan tappamisen. Aikaisemmin olin nähnyt, kun
Jorma kumautti hamaralla lammasta päälakeen,
sen silmät pullahtivat ulos päästä. Isku oli valtava,
lammas taintui ja kuoli heti, eikä varmasti tuntenut
kipua, kun siltä laskettiin veret.
Åke Hastrup lähti Pyhäselästä Neuvostoliittoon
Tuleman voimalaitoksen lääkäriksi. Vuosien jälkeen
voimalaitoksen valmistuttua Hastrup hakeutui
lääkäriksi Inarin kuntaan ja toimi Ivalon sairaalan
lääkärinä. Viimeisen kerran tapasin Åke Hastrupin
Ivalossa kevättalvella 1966. Olin silloin sisareni ja
hänen kaverinsa kanssa viikon pituisella hiihtoretkellä Inarissa. Majoituimme Menesjärven kylästä
reilun kymmenen kilometrin päähän Appistunturin
kupeessa olevalle metsähallituksen kämpälle. Parin
päivän päästä kämpälle tuli kolme noin viisitoista
vuotiasta poikaa riekonpyyntiin. Kaksi poikaa oli
Menesjärveltä olevan poroisäntä Erkki Jomppasen
kaksoispojat, kolmas poika oli heidän koulukaverinsa. Pojat metsästivät pienoiskivääreillä riekkoja.

Yhtenä päivänä aikaisin aamulla toinen Jomppasen
poika lähti kaverinsa kanssa riekonpyyntiin. Toinen
kaksospoika jäi makaamaan laverille. Hän oli aivan
kalpea ja kovassa kuumeessa ja tärisi kuin horkassa.
Kysyimme häneltä, että mikä häntä vaivaa, jolloin
selvisi, että hänellä on ollut kovia kipuja ylävatsassa.
Sisareni tutki pojan ja totesi, että kipu on juuri umpisuolen kohdalla ja koska pojalla oli hyvin korkea
kuume, hänet on saatava heti sairaalahoitoon. Sisareni jäi hoitamaan poikaa.
Lähin puhelin oli Menesjärvellä. Hiihtämällä sinne
saatiin puhelinyhteys Ivalon sairaalaan, jossa Åke
Hastrup oli lääkärinä. Hän hälytti Ivalon rajavartioston helikopterin hakemaan potilas Appisjärven
kämpältä. Helikopteri oli noutanut pojan
Ivaloon, jossa Hastrup oli poistanut puhjenneen
umpilisäkkeen ja poika parani parin viikon sairaalahoidon jälkeen.
Kiitoksena poikansa pelastamisesta Erkki Jomppanen lähetti veljensä Matti Jomppasen kolmen poron
ja ahkion kanssa Appisjärven kämpälle. Meitä palveltiin kuin keisareita. Saimme poron kyytiä ahkiossa.
Poronkäristys porisi kämpässä. Minut opastettiin
parhaille pilkkipaikoille. En ole milloinkaan sen
jälkeen saanut pilkillä niin paljon valtavankokoisia
ahvenia. Toin jäätyneet ahvenet kotiin, jolloin isäni
kauhisteli kalojen kokoa sanoen, että ”eihän noista
saa suomuja pois kuin tiekarhulla”. Paluumatkalla
Appisjärveltä kävimme Ivalon sairaalassa katsomassa pelastamaamme Jomppasen poikaa, joka oli jo
hyvässä kunnossa.
Samalla tapasin viimeisen kerran Åke Hastrupin.
Hän muisti vielä minut, vaikka edellisellä kerralla
kun tavattiin, olin vain viisitoistavuotias poikanen.
Teksti: Jouko Lempinen
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Toimintasuunnitelma 2018
Karhulupia oli yhteislupa alueellamme 9 kpl. Seuran
karhuporukka sai saaliksi yhden karhun.
Hirvilupia oli 10 ja kaikki luvat saatiin käytettyä
melko nopeasti hirvikannan ollessa tosi hyvän ja
jäävä kanta oli erinomainen.
Majan vuokraustoiminta on ollut kohtuullisen
vilkasta, niin seuran oman väen kuin ulkopuolisten
vuokraajien kesken.

PYHÄSELÄN METSÄSTÄJÄT RY

2. Jäsenistö
Varsinaisia jäseniä on 256 ja koejäseniä 20.

Toimintakertomus 2017
1. Yleistä
Pyhäselän metsästäjät rakensi ampumarata-aluetta
toimintavuoden aikana, rata alueella rakennettiin
huolto/koulutusrakennusta, rata-alueen suojavalleja,
uuden hirviammuntakopin perustukset, sekä raivattiin rata alueen ympäristöä kokonaisuudessaan.
Rakennustyöt mahdollisti ampumaradalle haettu ja
myönnetty Leader-hanke, joka jatkuu vuoden 2019
loppuun saakka.
Ampumaradan käyttöaste on noussut runsaasti,
kiekkoja ammuttiin viime vuonna 72 000 kpl. Myös
kivääripuolella on ammuttu useita kymmeniätuhansia
laukauksia, joten laukausmäärät ovat yhteensä reilusti
yli satatuhatta (100 000) kappaletta vuodessa.
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Kenneltoiminta on ollut jälleen aktiivista seuran
jäsenten keskuudessa.

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

Pilkkikilpailut olivat maaliskuussa ja osallistujia oli
tavalliseen tapaan sekä nuoria että vanhoja. Jatkossa
toivottaisiin myös uusia osanottajia.

4. Hallinto ja edustukset
Hallitus kokoontui 11 kertaa ja osallistuminen kokouksiin oli erittäin hyvä.

Järjestimme Pyhäselän koulun 8.luokkalaisille
teemapäivän, jossa esiteltiin metsästyskoiriamme ja
metsästysharrastusta, tarjosimme oppilaille myös
kenttälounaan, joka valmistettiin seuran omalla
kenttäkeittiöllä.

Edustukset: Riistahoitoyhdistyksen hallituksessa
jatkaa Esko Jurvanen ja varalle Miikka Puustinen.
Jouni Tuovinen on riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan varahenkilö ja lisäksi Jouni on kennelliiton
valtuuston varajäsen. Jarmo Tanninen on P-K:n
kennelpiirin hallituksen jäsen. P-K:n karhukoirayhdistyksen sihteeri on Seppo Puustinen ja hän on
myös kennelliiton valtuuston varajäsen.

Metsästyskausi avattiin 10. elokuuta kyyhkyjahdilla
ja sitten 20. päivä jatkui sorsastuksella ja karhujahdilla.

Seuran yleinen toiminta
Seuran toiminta tulee vuonna 2018 keskittymään
rakentamisen ja kehittämisen suhteen edelleen
ampumaratatoimintaan. Saatu Leader rahoitus ja
sen lisäksi haettavat muut julkisyhteisöjen yksityisen
puolen rahoitus varmistavat seurallemme tämän
mahdollisuuden.
Kenneltoimintaa seura tukee järjestämällä kokeita ja
antamalla maastoja harkinnan mukaan koetoimintaan, tästä tarkemmin kenneljaoston toimintakertomuksessa.
Ampumaharjoittelua seura tukee järjestämällä ammutuspäiviä eri ammuntalajeissa, tästä tarkemmin
ampumajaoston toimintakertomuksessa.
Talkootoimintaa tulee entisestään lisätä, sillä tehtäviä
on lähivuosilla paljon.
Seuran muuta toimintaa jatkamme kaikilta osin
samankaltaisena kuin tähänkin saakka ja osallistumme eri tavoin kaikenlaiseen kilpailu- ja muuhun
toimintaan.
Pyhäselän metsästäjät ry:n hallitus
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AMPUMAJAOSTO

MAJATOIMIKUNTA

Toimintakertomus 2017

Toimintasuunnitelma 2018

Kulunut vuosi 2017 oli ampumaradalla seurahistorian yksi vilkkaimmista. Syksyllä 2016 käynnistetty
leader-hanke alkoi vilkkaana huhti-toukokuun
aikaan. Aloitettiin risusavotalla, joka laajeni alueen
siistimiseksi koneellisesti kauttaaltaan. Vanhat toimistoparakit purettiin ja rakennettiin kokonaan uusi
koulutus/huoltorakennus. Teknisesti rakennus varustettiin nykytekniikalle siten, että siellä on mahdollista järjestää kaikenlaista toimintaa. Loppuvuodesta
saatiin myös vesiliittymä.

Vuosi 2018 tulee olemaan edelleen vilkkaan rakentamisen vuosi. Koulutus/huoltorakennuksen viimeistelytyöt tullaan saattamaan päätökseen ja siihen
liittyvät lupakuviot tehdään valmiiksi. Heti vuoden
alussa on aloitettu pidempien kivääriratojen pohjustustyöt ajamalla alueelle Pyhäselän kunnantalon
betoniset purkujätteet Pohjolan Purkutyön urakoimana. Seuralle on tästä saatu tuki merkittävä.
Stora Enso jatkaa kuorikkeen ajoa turvavalleihin ja
lisäksi tarkoitus on aloittaa pistooliradan rakennustyöt. Haulikkoratojen penkkatyöt jatkuvat edelleen
ja penkkoihin toivotaan saatavan maa-ainesta merkittäviä määriä lisää.

Äänivallien rakennustyöt edistyivät erittäin hyvin.
Saimme merkittävän määrän maa-ainesta Hammaslahteen rakennettujen rakennusten pohjilta. Hirviradan viereinen äänivalli saatiin kokonaan valmiiksi.
Maaliskuun kokouksessa vahvistettiin ammuttajat ja
ammuntapäivät haulikkoradoille, sekä vahvistettiin
kilpailukalenteri vuodelle 2017. Ammuntapäivät
sekä kilpailukalenteri olivat jakelussa jäsentiedotteen
yhteydessä.

Ampumaradalla tullaan tuttuun tapaan järjestämään
haulikko ja luodikko ampumaharjoituksia. Hirviammunta harjoitukset, hirvikävelyt, kuin myös hirvi- ja
karhu koeammunnat kuuluvat kesän ohjelmaan.
Mahdollisesti järjestämme myös compak-sporting
tapahtuman, mikäli kiinnostusta ja mahdollisuuksia
on.

Kesän ohjelmaan kuuluivat mm. kiekonammunnat,
hirviammunta harjoitukset, hirvikävely/hölkkä, kuin
myös hirvi- ja karhu koeammunnat. Haulikossa ja
pienoishirvessä järjestettiin seuranmestaruuskilpailut, sekä luodikkolajeissa pidettiin myös seuran- ja
pitäjänmestaruuskilpailut.

Kilpailukalenteri päivitetään ja ammutuspäivät sekä
ammuttajat valitaan haulikkoradoille maalis-huhtikuun aikana ja tiedot ovat jakelussa viimeistään
jäsentiedotteen yhteydessä. Uudistamme kiekkoratojen ammutustekniikkaa langattomalla sovelluksella,
joka vähentää jossain määrin ammuttajien tarvetta.

Skeet ja trap radoilla toiminta aloitettiin toukokuun
puolivälin paikkeilla. Skeet ja trap radoilla ammutettiin kolmena kertana viikossa, tiistai ja torstai iltaisin
sekä lauantaisin päivällä. Lisäksi yrityksiä saatiin
mukaan erittäin runsaasti ja tämä osaltaan kasvatti
ammuntakertoja merkittävästi. Ammuntoja pidettiin lokakuulle asti. Radalla ammuttiin kiekkoja
ennätysmäärä n. 72000 kpl.

Skeet ja trap radoilla toiminta aloitetaan kevään
edistyessä. Tulevanakin kautena on tarkoitus ammuttaa haulikkoradoilla kolme kertaa ( ti-to-la )
viikossa sekä lisäksi järjestetään yrityksille ja muille
erilaisille järjestöille ammuntoja.
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Toimintakertomus 2017
Huoltorakennuksemme mahdollistaa erilaiset kahvi/
ruokailupalvelut ja näitä palveluja on tarkoitus kehittää yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.
Tulevankin vuoden aikana tullaan radalla järjestämään talkoita radan kunnostukseen saadun Leader-rahoituksen turvin, joten talkootunteja tulee
kertymään paljon.
Maa-aineksen ajaminen alueelle valleja varten haittaa
hieman radan toimintaa aika-ajoin, mutta koitetaan
vaan kestää se.
Tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla, sekä verkkosivujen ja erilaisten muiden kanavien kautta.
Töitä riittää kaikille halukkaille ja toivomme uusien
talkoolaisten tarttuvan haasteeseen.
Ampumajaosto

Vuonna 2017 metsästysmajalla pidettiin keväällä
pihatalkoot. Osanotto oli joihinkin aiempiin vuosiin
verrattuna varsin hyvä. Talkoissa puhdistettiin majan
ympäristö, haravoitiin pihat ja tyhjennettiin majan
rännit.
Nylkykatokseen vaihdettiin talvella epäkuntoon
mennyt patteri. Kaivoon vaihdettiin kokonaan uusi
vesipumppu talkootyönä. Majalle asennettiin myös
Ilmalämpöpumppu. Lisäksi toinen sähkötolpassa
sijaitsevista, epäkuntoon mennyt valaisin vaihdettiin.
Varauksia majalla oli yhteensä 54 päivänä, joista seuran jäsenten ja muuten seuran sisäisiä varauksia oli
30, ja ulkopuolisia 24. Palaute majasta ja vuokraustoiminnasta on ollut positiivista ja vuokralaiset ovat
olleet tyytyväisiä. Pitkälti hajuttomista ja tilavista
ulkohuusseista ollaan saatu edelleen hyvin positiivista palautetta.

Toimintasuunnitelma 2018
•
•
•
•
•

Kevättalkoot majalla
Nylkykatoksen lattian ulko-osan pinnoitteen
mahdollinen uusiminen
Katoksen pystyttäminen nuotiopaikalle
Yleiset kunnossapitotyöt
Katsotaan mitä vastaan tulee

Majatoimikunta
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Pyhäselän metsästäjät ry

Kilpailukalenteri vuodelle 2018
Hirvikävelyt keskiviikkoisin alkaen
23.5 klo 18-20
Ampumajaosto Maratonkisa
8.6
klo 16Haulikko cup
6.6
klo 16100:n Kiekon kisa
21.7 klo 16-20
Karhuammunnat
15.8 klo 16Luodikko: seuranmestaruus
15.8 klo 16Hirvi: seuranmestaruus
seuraa ilmoituksia www-sivuilla
Pienoishirvi: seuranmestaruus
seuraa ilmoituksia www-sivuilla
Haulikko: seuranmestaruus
seuraa ilmoituksia www-sivuilla
Hirviammunta harjoitukset1 2.9/19.9/26.9/3.10 klo 16Ampumakoepäivät
katso liite radalla

KENNELJAOSTO

Kiekkoammunnat

Toimintakertomus 2017

Toimintasuunnitelma 2018

Kenneljaosto kokoontui 4 kertaa ja lisäksi ottelutoimikunnilla oli omat kokoukset. Pääsimme mukaan
vuonna 2019 järjestettäviin kv-näyttelyihin. Kenneljaosto osallistui ampumaradan kilpailukeskuksen
rakentamistalkoisiin.

Järjestetään:

Ajokoirakokeet
Järjestettiin 3 ajokoetta, joista yksi oli reppukoe ja
Pyhäselän seuran ja alueen mestaruuskoe pidettiin
helmikuussa 2017. Suomenajokoirien 4-seuraottelu
osallistui Tanni-Onnin Jope ja Intolan Jopi. Pyhäselän metsästäjät voitti 4-seuraottelun. Lisäksi seura
osallistui Kettukilvan järjestämiseen.
Hirvikokeet
Ei järjestetty.
Linnunhaukkukokeet
Ei järjestetty.
•
•
•
•
•
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Hirvikoirien paras tulos
Raitapaidan Kitta karkark n 91,00 p. HIRV1
Ajokoirien paras tulos
Mannikarin Humu suoajo u, 87,50 p. AJOK1
Vuoden 2017 eräkoira
Raitapaidan Kitta karkark n, 31 p.
Vuoden 2017 hirvikoira
Raitapaidan Kitta karkark n
Vuoden 2017 valiot
Matkon Hilla suoajo n KVA

•
•
•
•
•

24.2.2018 ajokoe
28.9.2018 ”reppukoe”, ylituomarina Veli-Matti
Nuora, ilmoittautuminen Aki Venäläinen
26.10.2018 ”reppukoe”
marraskuun lopulla ajokoe, Pyhäselän seuran ja
alueen mestaruuskoe
syys-lokakuun vaihteessa 2018 hirvenhaukkukoe

Osallistutaan marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävään karjalankarhukoirien Kuningatar-otteluun, joka järjestetään Maatilamatkailu
Hirvosessa. Järjestetään näyttelykoulutusta huhti-toukokuussa. Järjestetään mahdollisesti ketun ajokoe ja linnunhaukkukoe. Pyritään houkuttelemaan
lisää jäseniä kenneltoimintaan.

Tiistai ja torstai, alkaen
Lauantaisin (ammuntoja ei heinäkuussa)

15.5

klo 17-20
klo 10-15

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

4€/Kierros
6€/Kierros
50€/Jäsen 35€

Toimihenkilöt 2018
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Johtokunnan jäsenet

Jarmo Tanninen
Timo Pöllänen
Pasi Kinnunen

Teppo Kinnunen
Paavo Turunen

Hannu Mustonen

Kenneljaosto

Jari Partanen

Tenho Raatikainen

Edusmiehentie 25

80230 JOENSUU

0500678891

tanninen.jarmo@pyhaselanmetsastajat.fi

Häkkisenkatu 22

80230 JOENSUU

0505509881

timo.pollanen@gmail.com

Suorannatie 187

82220 NIITTYLAHTI

0504139539

karhunkeraajankennel@gmail.com

Karsikonkatu 9A3

80260 JOENSUU

0503752892

teppo.kinnunen@suomi24.fi

Nivantie 23

82200 HAMMASLAHTI

0503419588

paavo.turunen@telemail.fi

Saarenkyläntie 57

82200 HAMMASLAHTI

0503714503

hmustonen74@gmail.com

Voiniementie 24

82200 HAMMASLAHTI

0449815094

jarska80@gmail.com
tenho.raatikainen@outlook.com

Petri Toivanen

petri.toivanen85@gmail.com

Jouni Karppinen

Sihteeri

Rahastonhoitaja

jouni.karppinen@metsakeskus.fi

Teppo Kinnunen
Jarmo Tanninen

Ampuma yhteyshenk. Jouni Tuovinen

Hiekkalantie 11

80170 JOENSUU

0503726430

Pentti Pitkänen

0445152839

siqata@gmail.com

Kivirastintie 51

82200 JOENSUU

0503315675

pentti.j.pitkanen@telemail.fi

Kennel-yhteyshenk.

Jaakko Alastalo

jouni.utra@hotmail.fi
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Tärkeitä päivämääriä
Seuran jäsen- ja pistemaksun sekä
hirvijahtimaksun eräpäivä on 31.5.2018.
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: FI94 4924 0010 3942 57.
Viitteessä tulee näkyä isännän ja vieraan nimi.
Kannatusjäsenmaksu:
Voit halutessasi maksaa vapaaehtoisen
kannatusjäsenmaksun, jonka avulla tuet
Pyhäselän Metsästäjät ry:n toimintaa.
Paino: LaserMedia Oy

Hirvijahtiin ilmoittaudutaan määräaikaan
31.5.2018 mennessä maksamalla 35 €:n
hirvimaksu seuranjäsenmaksun yhteydessä
Pyhäselän Metsästäjät ry:n tilille:
FI94 4924 0010 3942 57.
Ilmoittautumisesi jahtiin rekisteröidään jäsenmaksujen tarkastuksen yhteydessä.

Karhujahtiin ilmoittaudutaan Seppo Puustiselle,
(puh. 050 537 9811) 15.8.2018 mennessä.
Karhuammunnat järjestetään ampumaradalla 15.8.2018.

FI94 4924 0010 3942 57

Pyhäselän Metsästäjät ry

HELSFIHH

Jäsenmaksu
Pistemaksu
Hirvimaksu
Kannatusjäsenmaksu

31.5.2018
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