
Eräviesti 1/2010
Petäjäveden Erämiehet ry

Tiedotuslehtinen maanvuokraajille ja jäsenille

38. vuosikerta

Pilkkikilpailut la 10.4. klo 9 - 12 
 
kokoontuminen Autiosalmi Karikonkylä 
Osallistumismaksu 5 euroa - sisältää makkaran ja limsan 
Tervetuloa!

55-vuotispäivien osallistujia ruokajonossa. Kuva: Pentti Valkeajärvi.



Maire ja Juhani Grönroos saamassa muurinpohjalettuja Jari Koskenrannalta. 
Kuva Pentti Valkeajärvi.

Heinätalkoot 27.6. Heimo Tannerin pellolla. Kuvassa vas. Jari Koskenranta, Heimo 
Tanner, Pentti Valkeajärvi ja Markku Kaarakainen. Kuvanottaja Lauri Ijäs kuorman 
päällä.



Puheenjohtajan tervehdys

Tänä talvena olemme saaneet nauttia kunnon vanhan ajan talvesta jo ehkä liiankin kanssa, 
pakkasta on ollut nyt maaliskuun alkuun mennessä yhteen menoon jo kolme kuukautta 
ja lunta on edellisiin talviin verrattuna ainakin kaksinkertainen määrä. Luonnon kannalta 
vaikutukset ovat hyviä ja huonojakin, kanalinnut ovat päässeet kunnolla kieppiin lämmit-
telemään ja suojaan pedoilta. Saalistavien petojen, kuten ilvesten, tänä talvena käy ehkä 
kylmät, jäniksiä on mutta niiden kiinni saaminen pohjaan saakka upottavassa pulverilumes-
sa on melko mahdoton tehtävä. Pihassa liikkuvista ilveksistä onkin tullut havaintoja ja onpa 
yksi ilves repinyt vanhan navetan oven auki ja hakenut siellä olleet viisi kukkoa ruuakseen. 

Seuramme 55-vuotista taivalta muisteltiin maanvuokraajien, jäsenten ja muiden yhteistyö 
kumppaneiden kanssa Repolassa viime elokuussa. Paikalle oli saapunut noin 70 henkilöä 
nauttimaan Soppa-Koiviston valmistamia antimia, tarjolla oli mm. lohi- ja lihakeittoa ja 
kahvin kanssa nautittiin Jari Koskenrannan paistamia muurinpohjalettuja. Hyvin tekivät 
tarjoamiset kauppansa Petäjäveden Harmonikkojen musiikin soidessa taustalla. Kiitoksia 
osallistumisesta.
 
Seuran talouden osalta mentiin viime vuona miinukselle, mikä oli jo tiedossa budjettia 
tehdessä.  Suurimmat menoerät muodostuivat 55-vuotis päivistä ja Repolaa kunnostettiin 
mm. saunan osalta ja tielle ajatettiin sepeliä neljä kuormaa. Ajamisen teki talkootyönä Harri 
Hanhimäki. Seuran talous on kyllä vahvalla pohjalla ja tänä vuona tehdään taas normaali 
tulos.

Nyt vain jäädään odottamaan kunnon kevättä ja alkukesää että kevättyöt saisi kunnolla 
tehtyä ja kanalintujen kuoriutumisen aikoihin olisi kunnolla lämmintä ja aurinkoista keliä.

Heimo Tanner



Petäjäveden Erämiehet ry. 
Toimintakertomus 2009, 29.01.2010

Seura vietti 55-vuotista toimintavuottaan vireänä ja toimeliaana. Elokuussa järjestettiin 
vapaamuotoinen juhla Repolan kämpällä, jossa tarjolla oli lohikeittoa ja muurinpohjalettuja 
kahvin kera sekä haitarimusiikkia.  Huhtikuussa oli pilkkikilpailut Teerijärvellä. Kilpailuihin 
osallistui 10 henkilöä ja kalaa saatiin yhteensä 6673 g. Vuoden aikana järjestettiin useita 
talkoita mm. polttopuu- ja heinätalkoot.  Repolan kämpällä korjailtiin saunalle vievän sillan 
kansi, tehtiin saunalle uudet portaat, uusittiin saunan piippu ja tehtiin lisävesisäiliö lämpi-
mälle vedelle.

Kesän aikana tehtiin kymmenkunta uutta ruokintakatosta, jotka sijoitettiin maastoon 
talviruokintaa odottamaan. Riistakolmiolaskennat suoritettiin talvella ja kesällä Urrialla ja 
Pengerjoella.   

Johtokuntaan kuuluivat Heimo Tanner (pj), Keijo Ekman (vpj) ja jäseninä Mikko Jutila, Antti 
Mäkinen, Pentti valkeajärvi ja Tarmo Ketola. Sihteerinä toimi Jari Koskenranta, rahaston-
hoitajana Heimo Tanner ja tilintarkastajina Jukka Hokkanen ja Pertti Hiiliaho. Johtokunta 
kokoontui 6 kertaa ja seuran yleisiä kokouksia oli kaksi. 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 115 ja metsästysmaata oli vuokralla  7794,69 ha.

Kilpailutuloksia
 Vuoden 2009 Erämieskilpailu Turkisriistakilpailu 2009
1. Keijo Ekman 2615 p.  1. Kimmo Koivikko 1070 p.    
2. Kimmo Koivikko  1070 p.                     2. Sami Heinäaho 700 p.
3. Jukka Hokkanen 895 p.  3. Ari Mikkola 525 p.

Haulikkomestaruuskilpailu 2009 Pilkkikilpailu 2009
1. Keijo Ekman 22   1. Jari Nieminen 1926 g.
2. Pekka Tuominen 20 (19)  2. Kari Ström 1129 g.
3. Juha Savolainen 20 (18)  3. Juha Niemelä 852 g.

Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet 2009 Maksut 2009
Metso 10 p. (enint. 1/jäsen)  Jäsenmaksu 25 €  
Teeri 4 p. (enint. 2/jäsen)  Liittymismaksu 85 €
Pyy ja jänis 1 p.   RH-korvaus 17€ + 17€ 
Sorsastuskielto Pien-Hetteellä Kausikortti 50€, vuorokausikortti 5€

Joulurauha riistaeläimille 24. – 26.12.

Jari Koskenranta



Riistanhoito vuonna 2009

Yhdistys osallisena riistantutkimuksessaa

Jyväskylän yliopiston teeritutkimus jatkui Petäjävedellä ja lähikunnissa edelleen varsin 
laajana. Seuraavassa tutkija Miina Kovasen raportti kuluneen vuoden toiminnasta:

”Petäjäveden Erämiesten toiminta-alueella sijaitseva Teerijärvensuo oli vuonna 2009 
edelleen yksi keskeisimmistä tutkimusalueistamme Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympä-
ristötieteen laitoksella, Evoluutiotutkimuksen huippuyksikössä toimivan dos. Heli Siitarin 
tutkimusryhmässä. Ryhmän tämänhetkiset tutkimushankkeet käsittelevät mm. seksuaali-
valintaa teeren soidinsysteemissä, teerikukkojen pariutumismenestystä, syntymälevittäy-
tymistä, aikuiskuolleisuuden vaihtelua luonnossa, kanahaukan aiheuttamaa kuolleisuutta, 
syyssoidinmetsästyksen mahdollisia vaikutuksia paikallisten teerikantojen pysyvyydelle sekä 
geneettiselle koostumukselle ja loisten merkitystä teerikantojen vaihtelussa. Tutkimusryh-
mämme on sekä ekologisiin teorioihin kohdistunut tutkimussuunta että riistanhoidollisia 
kysymyksiä selvittävä soveltava tavoite. Aineiston keruu aloitettiin jo 1980-luvun lopulla. 
Teemme yhteistyötä mm. Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.

Ruokimme teeriä kauralla marras-tammikuussa 2008–09 Teerijärvensuon soidinpaikalla vii-
dellä ruokinta-automaatilla. Teerijärvensuolla teeriä pyydettiin neljänä päivänä tammi-maa-
liskuun 2009 aikana. Havainnot soidinpaikalla liikkuvan talviparven koosta vaihtelivat 15–26 
yksilöön, joista koiraita oli arviolta 19 ja naaraita 6-7. Keväällä 2009 pyydettiin yhteensä 18 
kukkoa ja 5 kanaa. Kukoista 12 oli jo aikaisempina tutkimusvuosina rengastettuja aikuisia 
ja 6 uusia nuoria lintuja. Kanoista 2 oli aikaisemmin rengastettuja aikuisia lintuja. Soitimen 
paritteluhuippu ajoittui huhti-toukokuun vaihteeseen. Teerijärvensuolla 6 soidinreviiriä 
puolustavan kukon lisäksi liikkui 3 kukkoa, joilla ei ollut vakiintunutta reviiriä. Tarkkailuiden 
aikana soitimella paritteli 5 kanaa, ja parittelut keskittyivät kahdelle aikuiselle kukolle. 

Seurasimme Teerisuon ympäristössä touko-kesäkuussa yhteensä kolmen radiolähettimellä 
merkityn teerikanan pesintää. Pesistä kaksi tuhoutui saalistuksen vuoksi.

Alhaisemmat yksilömäärät Teerijärvensuolla verrattuna edellisiin vuosiin voivat heijastella 
mm. vuoden 2009 riistakolmioaineistossakin näkyvää teerikannan yleistä laskusuhdannetta 
ja aikuisten yksilöiden suhteellista vähäisyyttä myös edeltäneiden heikompien pesintävuo-
sien jälkeen.Vuoden 2009 joulukuussa toimme Teerijärvensuolle 5 kpl uusia ruokinta-auto-
maatteja sekä aloitimme kauraruokinnan seuraavaa pyyntikautta valmistellen.”

Keski-Suomen metsoparlamentin soidintutkimuksia jatkettiin Tampinpuron soitimella, 
josta on tarkoitus tehdä metsänhoidon osalta metson soitimen  mallialue. Sitä varten 
alueen puusto ja muut maaston ominaisuudet on arvioitu jo aiemmin. Lisäksi alustavia 
alikasvoksen raivauksia on tehty yhteistyössä metsänhoityhdistyksen kanssa. Keväällä Pentti 



Valkeajärvi ja muutamat muut metsoista kiinnostuneet seuran ulkopuoliset henkilöt hiip-
pailivat aamuöisessä maastossa ja telttailivatkin paikalla kartoittamassa reviirien sijaintia ja 
seuraamassa samalla soitimen kulkua.

Ja ihan hyviä tapahtumia siellä koettiinkin. Soidin oli varsin hyvässä iskussa, sillä reviirikuk-
koja oli 8 eli sama määrä kuin muutamana viime vuotena. Koppeloita havaittiin parhaim-
millaan 5 yksilöä. Soitimen huippu ajoittui melko tarkasti vappuyöhön eli normaaliin aikaan. 
Metsokannan heikkeneminen ei vielä näkynyt reviirikukkojen määrässä, mutta nuoret 
reviirittömät hiippailijat puuttuivat kokonaan.

Riistalaskennat

Talven 2010 riistakolmio saatiin hiihdettyä Urrialla vahvassa upottavassa hangessa 22. 
helmikuuta. Tämä oli 22. kerta samalla reitillä. Kuten kuvasta nähdään, jälkimäärät hangella 
ovat vaihdelleet voimakkaasti vuosien saatossa. Alkuvuosina jäniksiä esiintyi jälkien perus-
teella runsaasti, sitten oli niukempia vuosia ja 2000-luvun alussa taas pari vahvaa vuotta. 
Viimeiset neljä vuotta ovat olleet alamäkeä. Nyt tuorein indeksi (29 jälkeä/10 km) viittaa 
laskun pysähtymiseen; jälkiä oli lähes sama määrä kuin edellisenä talvena. Kaukana ollaan 
kuitenkin koko seurannan keskiarvosta, joka on 51 jälkeä/10 km. 

Kettujakin oli Urrian suunnalla viime laskennassa edelleen varsin vähän (1,7 jälk/10 km), 
mikä on noin neljäsosan keskiarvosta.  Niukkoja kettuvuosia on nyt takana kuusi; syynä lie-
nee pääosin onnistunut jahti sekä runsastunut ilveskanta. Näätäeläimissäkin havaittiin sel-
vää laskua; jälkiä alle puolet keskitasosta, kaikki näädän jättämiä. Heikko myyräkanta haittaa 
näitä pikkupetoja kuten pöllöjäkin.  Niitten huhuilua tuskin paljoa kuuluu tänä keväänä.

Oravakanta on parina edellisenä talvena ollut varsin vahva. Nyt Urrialla nähtiin vain yhdet 
jäljet (0,4 jälk/10 km) keskiarvon ollessa 5 jälkeä/10 km. Kanalinnuista laskentareitille osui 
metsokukko, koppelo ja akkateeri.
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Kuva 1. 
Lumijälkien määrät Urrianpe-
rän riistakolmiolla yleisimpien 
lajien osalta vuosina 1989-2010 
(jälkiä/10 km).



Pengerjoen kolmio oli vielä laskematta tätä kirjoitettaessa, mutta kuvassa 2 näkyy tilanne 
kuitenkin talveen 2009 asti. Jäniskanta romahti Pengerjoella viideosaan vuodesta 2008 eli 
alle keskitason (42 jälkeä/10 km). Ketunjäljet hiukan lisääntyivät, mutta vielä jäätiin alle 
keskiarvon (11 jälkeä/10 km). Oravat myös vähenivät lähes keskimääräiselle tasolle (18 
jälkeä/10 km). Näätäeläimet runsastuivat voimakkaasti ja ohittivat keskitason (13 jälkeä/10 
km). Lisäksi nähtiin 40 teeren parvi. 
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Kesäkolmio laskettiin Urrialla ja Pengerjoella elokuussa 2009. Urrian kolmiolta 
tavattiin 8 metsoa, 7 teertä ja 13 pyytä 100 ha:lla. Kanalintuja tavattiin siis yhteensä 28 
neliökilometrillä. Kaikkien lajien kohdalla tapahtui reilua nousua viime vuoteen verrattuna 
(18 yks/100 ha)vastoin riistanhoitopiirin yleistä tilannetta, joka oli aika heikko. Varsin 
vaatimaton lintukanta lopulta syksyllä olikin, kun jahtiin päästiin. 

Urrian kesäkolmio 
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Kuva 2. 
Lumijälkien määrät Pen-
gerjoen riistakolmiolla 
yleisimpien lajien osalta 
vuosina 1989-2009 
(jälkiä/10 km).

Kuva 3. 
Urrianperän riistakolmion 
kesälaskennan tulokset 
vuosina 1988-2009.



Vesilintuja ennätysmäisen vähän

Keväällä 2009 parilaskennoissa lintumäärä oli keskimääräistä pienempi. Ero aikaisempiin 
vuosiin ei kuitenkaan ollut kovin silmiinpistävä.

Poikuelaskennoissa kesällä 2009 havaittu poikueiden yhteismäärä oli laskentajakson pienin. 
Vesilintujen yhteismäärä oli myös laskentajakson alhaisin ollen vain noin kolmasosa huippu-
vuosien määrästä (kuva 4). Laskeva suuntaus yhteismäärässä on nyt jatkunut jo viisi vuotta 
peräkkäin. Lajeista parhaiten näytti vuonna 2009 menestyneen haapana. Telkkien määrä oli 
hämmästyttävän pieni eikä heinäsorsienkaan tilanne ollut paljoa parempi.

Näillä muutamalla kohteella lopputulokseen vaikuttaa merkittävimmin Hetteenlampien 
lintumäärää. Vuonna 2009 laskennoissa Hetteenlammilla vesilintuja oli hyvin vähän, mikä 
vaikutti suuresti lopputulokseen. Syytä Hetteenlampien ”lintukatoon” on vaikea arvioida, 
mutta se voi olla nisäkäspetojen aiheuttamat pesä- ja poikuetuhot. Pois suljettu ei liene 
myöskään suurien haukien aiheuttama suuri poikaskuolleisuus. Selviä näyttöjä kummasta-
kaan ei kuitenkaan ole.
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Riistan ruokinta ja muu jaoston toiminta

Teerien, jänisten ja vesilintujen ruokinta jatkui entiseen malliin. Teerijärvensuon teeret 
kuluttivat kauroja talvella 2008/2009 noin 700 kg. Automaatteja oli suolla 5 kpl. Yliopiston 
projekti kustansi kaurat ja hoiti huoltotoimet. Jänisheiniä tehtiin Sillanpään pellosta noin 
500 kg. Heinät varastoitiin vaihteeksi Repolan latoon, kun metsää ympäriltä oli harvennettu. 
Hyvin heinät nyt säilyivätkin, ja niitä saatiin hyvissä keleissä leviteltyäkin joulun alla juuri 
ennen lumen ja pakkasten tuloa. Hyvin näyttää heinät myös kelvanneen, kun meillä oli 
pitkästä aikaa vanhanajan pakkastalvi. 

Kuva 4. 
Vesilintujen kokonais-
määrät lajeittain vuosien 
2000 -2009 heinäkuun 
poikuelaskennoissa Lah-
najärvellä, Hetteenlam-
milla ja Syrjälammella. 



Erämiehet voitti Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen järjestämän seurojen välisen riistan-
hoitokilpailun kuten niin monesti aiemminkin. Pienempiä ja isompia talkoita järjestettiin 
puolenkymmenkunta kertaa. Eräviesti vastasi pääosin tiedotuksesta jäsenille ja maanomis-
tajille. 

Riistanhoitoa numeroiden valossa (suluissa edellisen vuoden luku)
Riistapeltoja 18 kpl, yhteensä noin 2,25 ha, työtä 34 h (10 kpl, 1 ha).•	
Jänisten heinäruokintapaikkoja 76 (katoksia 55), 110 h (66 kpl, hoitotunteja 90 h)•	
Jänisten haaparuokintapaikkoja 16 kpl – tunteja 46 h (10 kpl, tunteja 10 h)•	
Jänisheiniä tehtiin n. 500 kg ja levitettiin maastoon (sama)•	
Nuolukiviä vietiin maastoon 14 kpl, 11 h (29 kpl)•	
Teeret kuluttivat kauroja 600 kg (600 kg)•	
Riistalintujen pönttöjä vietiin maastoon 31 kpl, tunteja 19 h  (28 kpl, tunteja 30 h)•	
Vesilintujen ruokintalauttoja oli 11 kohteessa, 60 h (16 kpl, 100 h)•	
Riistantutkimusta on avustettu 24 kertaa, 53 h (30 h)•	
Kolmiolaskennassa on käyntikertoja 26 ja tunteja 64 h (72 h)•	
Riistanäytteitä on lähetetty 4 kpl (20 kpl)•	
Riistalintujen pesiä on suojattu 4 kohteessa.•	
Suurpetohavaintojen teko ja ilmoittaminen petoyhdysmiehelle 44 kertaa.•	

•	
Jaoston kokoonpano 2009: Pentti Valkeajärvi (pj), Lauri Ijäs, Heimo Tanner, Tarmo Ketola, 
Keijo Ekman, Pekka Heinäaho.         

Riistanhoitosuunnitelmia vuodelle 2010

Riistantutkimus

Metsoparlamentin ja RKTL:n metsotutkimus jatkuu kohdistuen erityisesti Tampinpuron 
soidinpaikan seurantaan. Myös muiden soidinpaikkojen tilanne kiinnostaa. Erämiesten 
jäsenten toivotaan osallistuvan soidinpaikkojen seurantaan erityisesti Urrian alueella.

Teerijärvensuon ruokintapaikka toimii edelleen yliopiston teeriprojektin kohteena. Teerien 
radiomerkintä jatkuu siellä ja monilla muilla paikoilla läntisessä Keski-Suomessa. Teerien tal-
viruokinnan hoitaa yliopiston porukka, mutta Erämiehet on tarvittaessa valmis avustamaan 
ruokinnan huoltotöissä. Ensi talvi on jo 38. ruokintatalvi Urrianperällä.

Kanalintujen pesien suojausta toivotaan jatkettavan jäsenten toimesta; tiedot suojauksesta 
ja tuloksista tulee ilmoittaa riistanhoitopiiriin 



Riistalaskennat

Riistalaskennat noudattavat totuttua kaavaa. Laskentaan osallistuminen kelpaa luonnollises-
ti riistanhoitotyöksi siinä missä muukin talkootoiminta:

Riistakolmiolaskennat tehdään talvella ja kesällä Urrialla ja Pengerjoella.o 
Kanalintuhavainnot kirjataan kartalle Urrian lohkolla. Havaintojen keruu on o 
keskeytynyt muutamaksi vuodeksi. Kun Tampinpuron metson soidin on nyt tarkemman 
seurannan kohteena, erityisesti metsohavaintojen kirjaamisesta on hyötyä.
Teerijärvensuon teeriparven koosta saadaan tietoa ruokinnan ja tutkimuksen o 
yhteydessä. 
Vesilinnut lasketaan vakiopaikoilla keväällä ja poikueaikaan osana valtakunnallista o 
kantojen seurantaa.

Jänisten talviruokinta
Heinä- ja haaparuokintaa jatketaan katoksista ja avokohteista. Ruokinnan aloitustalkoot 
järjestetään myöhäissyksyllä, jonka jälkeen homma jatkuu omatoimisesti. Uusia ruokintaka-
toksia rakennetaan hajonneitten tilalle, mahdollisesti myös uusiin kohteisiin. Katostalkoot 
pidetään Repolassa. Heinää tehdään Sillanpäässä talven varalle noin 500 kg, ja säilötään 
Repolan latoon. Nuolukiviä hankitaan ja viedään maastoon.

Vesilintujen hoito ja riistapellot
Telkänpönttöjä rakennetaan ja viedään maastoon omatoimisesti. Sorsien ruokintalauttojen 
rakentaminen on myös omatoimista hommaa. Repolan riistapelloissa viljellään kauraa ja 
heinät korjataan Sillanpään pellosta. Omatoimisesti syntynee lisäksi muita riistapeltoja, 
jolloin kokonaisalaksi kertynee ainakin hehtaarin verran. Osallistutaan myös Petäjäveden 
hirvimiesten kanssa Kytömäen riistapellon tekoon. Seura järjestää tarvittaessa siemenet ja 
apulannat.

Pienpetojen torjunta
Kettuja on tällä hetkellä varsin vähän Petäjävedellä. Pienpetojen pyynnin toivotaan jatkuvan 
kuitenkin vireänä ja kohdistuvan niihin lajeihin, joita on enemmän. Supikoiria, minkkejä ja 
näätiä ainakin vielä löytyy. Näätäloukkuja hankitaan seuralle jäsenten käyttöön.  Petobunk-
kerin rakentamisesta on puhuttu jo pitkään. Jospa sellainen saataisiin tänä vuonna aikaisek-
si vaikkapa kämpän tuntumaan minkkien pään menoksi.

Muu toiminta 
Osallistutaan Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen seurojen väliseen kilpailuun sekä Keski-
Suomen  riistanhoitopiirin riistanhoitokilpailuun henkilökohtaisella ja seuratasolla.
Järjestetään erilaisia talkoita riistanhoidon, riistalaskentojen ja kämpän kunnostuksen 
merkeissä riittävä määrä eli hyvinkin 6-7 kpl. Talkoista ilmoitetaan Petäjävesi-lehdessä tai 
kutsutaan porukkaa puhelimella. Kun kotisivut saadaan kuntoon, sieltä löytyy myös ajan-
kohtaista tietoa.



Kenneljaoston toimintakertomus 2009

Jäsenet: Markku Meronen, Sami Heinäaho, Jukka Hokkanen ja Keijo Ekman.

Vuoden 2009 kenneltoiminta oli linnunhaukkukoepainotteinen. Järjestimme ainoastaan 
yhdet linnunhaukkukokeet ja uutena koemuotona luolakoirien metsästyskokeet. Olimme 
mukana järjestämässä linnunhaukun SM-kisoja (Haukkuottelu) Keski-Suomen Punamustat 
ry:n kanssa, ja maastojemme hyvyydestä on osoituksena se että ykkös-, kakkos- ja kuudes 
sija haukuttiin meidän maastoissa. Kaksi jäsentemme koiraa saavutti käyttövalion arvon 
kuluneen vuoden aikana: saksanmetsästysterrieriuros Boss omistaja Sami Heinäaho ja suo-
menajokoiranarttu Kettunurin Piika omistaja Keijo Ekman. Erämiesten vuoden koira tittelin 
saavutti saksanmetsästysterrieri Boss 30p:n tuloksella. Maastojamme on annettu myös 
useiden muiden koejärjestäjien käyttöön menneen vuoden aikana, ja jäsenemme ovat myös 
toimineet oppaina ja tuomareina useissa eri koemuotojen kokeissa. 

Kurssi ja koulutustoiminta
Kuluneen vuoden aikana emme järjestäneet koulutustoimintaa.

Koetoiminta
24.8-4.9.2009 järjestimme linnunhaukun kahdenviikon avoimenluokan kokeen, johon otti 
osaa kahdeksan koiraa. Kokeen voitti  suomenpystykorvauros Manu om. Pertti Harju Joutsa 
AVO2 66p tuloksella.

18.1.2009 järjestettyyn luolakoirien metsästyskokeeseen otti osaa kaksi koiraa, joista  kum-
pikaan ei saavuttanut hyväksyttyä tulosta.

Erämiesten vuoden koira tulokset.

saksanmetsästysterrieriuros Boss 41308/07 30p om. Sami Heinäaho.1. 

suomenajokoiranarttu Kettunurin Piika 35517/00 18p om. Keijo Ekman.2. 

karkeakarvainen saksanseisojanarttu Ferhill´s Haika 22565/05 1p om. Jukka Hokkanen.3. 

suomenpystykorvanarttu Hupelinahon Tyyne 22565/05 1p om. Tommi Suhonen.4. 

saksanmetsästysterrieriuros Pikku-Pirun Hulikaani 36015/06 1p om. Antti Mäkinen.5. 



Kenneljaoston toimintasuunnitelma 2010

Alkaneen vuoden kenneltoiminta pohjautuu linnunhaukkukokeisiin ja tarvittaessa järjestet-
täviin Luolakoirien metsästyskokeisiin.

Kurssitoiminta
Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri kennelorganisaatioiden järjestämiin 
Koulutustilaisuuksiin.

Koetoiminta
Järjestämme linnunhaukun avoimenluokan kahden viikon kokeet elo- syyskuun vaihteessa.
Järjestämme myös tarvittavan määrän luolakoirien metsästyskokeita.

Annamme tarvittaessa koemaastoja muiden kokeenjärjestäjien käyttöön.

Keijo Ekman

Ampumajaoston toimintakertomus vuodelta 2009

Harjoitteluammunnat

Multian ampumaradalla joka toinen torstai-ilta Petäjävetisten vuorolla ja tiistaisin Multian 
vuorolla. 

Petäjäveden Kiuasniemen ampumarata oli vuonna 2009 kovassa käytössä ainakin hylsyjen 
määrän perusteella. 

Koskensaaren radan käyttö oli kovin vähäistä. Ilmahirveä ammuttiin läpi talven.

Kilpailut
Erämiesten haulikkomestaruuskilpailut pidettiin Kiuasniemellä. 

Tulokset:
 
1. Keijo Ekman  22
2. Pekka Tuominen  20 + 19
3. Juha Savolainen   20 + 18
4. Joonas Nokelainen 20 + 17
5. Pekka Airaksinen  19



6. Ari Mikkola  18
7. Jukka Hokkanen   17
8. Terho Niiles  16
9. Pauli Huttunen  13 
10. Kimmo Koivikko  12
(11. Aatu Kytölehto  9)
12. Antti Mäkinen  8
13. Timo Kytölehto   2

Multian haulikkocupissa osakilpailuja oli kuusi ja voittajaksi selvisi Keijo Ekman,  
kakkoseksi Erkki Lampinen Multialta ja kolmanneksi Juha Savolainen. 

Petäjäveden RHY:n haulikkomestaruuskilpailut, Multian ampumarata 4.8.2009
1. Pekka Tuominen 21 + 10 
2. Juha Savolainen 21 + 9
3. Olavi Autio  19 + 6
4. Keijo Ekman 19 + 5
5. Pekka Airaksinen 18
6. Jukka Hokkanen 17

Hirven pitäjänmestaruuskisa 20.9.2009
1. Juha Niemelä  89
2. Pekka Tuominen 88
3. Pekka Airaksinen 86

Keuruu-Multia-Petäjävesi ottelu
Haulikko Hirvi Yhteistulos
1. V Mäkinen K 24 1. T Mäkelä K 97 1. V Rajakangas M183
2. E Lampinen M 23 2. V Rajakangas M 95 2. V Mäkinen K 182
3. P Tuominen P 22 3. Jussi Wallin K 94 3. M Lainen K 181

Kuntaottelu:
1. Keuruu  676
2. Petäjävesi 665
3. Multia   619

Nuoriso-osasto palveli isänmaataan, joten edustusampuminen jäi Ekmanin ja Hokkasen 
harteille. Kotona kerrottiin isoja piirinmestaruuskisoista, joissa metsurissa Jukka oli neljäs 
ja Keijo viides ja Keijo trapin piirinmestari. Viitasaaren katsastuskisoissa Jukka oli toinen 
ja Keijo kolmas sekä Multian karhukisan Keijo voitti. Muista kisoista tultiin kotiin vähän 
pienemmällä metelillä.



Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Vuoden 2010 ampumavuorot ja tapahtumat.
Erämiesten haulikkomestaruuskilpailut to 19.8. klo 18 Kiuasniemellä.

Haulikon harjoitteluvuorot Multialla kesä- elokuussa tiistaisin (Multian vuoro) ja  
torstaisin klo 18.

Metsästyskiväärin kohdistus on luvallista Lautasalossa Kumpusen montussa.
Keskiviikkoisin on reserviläisten ammuntapäivä. 

Hirviammunta: Rhy:n vuorot Koskensaarella kesäkuussa ja elokuussa tiistaisin klo 18.

Ilmahirviammunta talviaikaan IVO:n pommikopilla torstaisin klo 18.

Pitäjänmestaruuskilpailut, haulikko ja hirvi, sekä kolmen kunnan ottelu (järjestäjänä  
Petäjävesi) ilmoitetaan Petäjävesi-lehdessä Rhy:n ilmoituksessa.

Tiedoksi kaikille:  ammunnat lopetettava viimeistään klo 21 ja lauantaina viimeistään klo 
18. Sunnuntaina ei saa ampua ennen klo 12.

Jukka Hokkanen
ampumajaoston puolesta



Pilkkikisoissa 4.4.09 makkaranpaistossa Risto Tomperi, Jari ja Jukka Nieminen 
sekä Kari Ström. Kuva: Pentti Valkeajärvi

Pilkkikisojen voittajakolmikko, vas. Juha Niemelä (3), Jari Nieminen (1.) ja Kari 
Ström (2). Kuva: Pentti Valkeajärvi.

.



Jäniksenruokintakatos ja hirvien nuolukivi Syrjäharjussa. Kuva: Lauri Ijäs.

Talvimaisema Metsä-Piesalantieltä. Kuva: Pentti Valkeajärvi.
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