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Eräviesti 1/2011
Toimittanut: Jari Koskenranta
Tulostus: Digipaino Keuruskopio Oy 

Henkilövalinnat vuodelle 2011
Johtokunta: Heimo Tanner puheenjohtaja, Keijo Ekman varapuheenjohtaja, Mikko 
Jutila, Tarmo Ketola, Antti Mäkinen ja Pentti Valkeajärvi. Sihteerinä toimii Jari 
Koskenranta.

Riistanhoitojaosto: Tarmo Ketola (vetäjä), Pentti Valkeajärvi, Keijo Ekman, Heimo 
Tanner, Lauri Ijäs ja Pekka Heinäaho.

Kenneljaosto: Keijo Ekman (vetäjä), Markku Meronen, Sami Heinäaho ja Jukka 
Hokkanen.

Ampumajaosto: Jukka Hokkanen (vetäjä), Joonas Nokelainen ja Tapio Hokkanen.

Puheenjohtajan tervehdys

Huippulämpimän kesän jälkeen saatiinkin sitten viime vuoden tapaan kova talvi, lunta oli 
lähes ennätysmäärin ja pakkasta riitti yli kolmen kuukauden ajan. Nyt  tilanne on helpottu-
nut ja aurinko lämmittää päivisin jo kelin lämpöasteiden puolelle, ja talven ensimmäinen 
suojakelikin on nyt koettu.

Riistakantojen osalta viimekesä oli hyvä, kanalintupoikueet onnistuivat ja jäniskannat olivat 
hyvät ja tauditkaan eivät nyt pupuja rassanneet. Paksu pehmyt lumikerros on antanut 
hyvän suojan kanalinnuille mennä kieppiin lämmittelemään ja saamaan suojaa pedoilta. 
Tässä meidän ympärillä lennellyt noin 30 teeren parvi on kuitenkin kutistunut 13 yksilöön, 
onkohan parvi hajonnut vai onko talvi ja kanahaukat rassanneet parvesta nuoria ja heikkoja 
yksilöitä pois.

Seuran talous jatkaa vakaalla pohjalla, plussaa tuli jonkin verran ja tämän vuoden näkymät 
näyttävät tilanteen jatkuvan samalla tavalla. Repolan osalta ei ole tarvetta suurempiin rahaa 
vaativiin investointeihin, vaan tarvitaan ennemminkin käsien taitoa ikkunanpokien kunnos-
tamiseen ja maalaukseen.

Hyvää kevään jatkoa Teille toivottaa Heimo Tanner



Toimintakertomus 2010

Seuran toiminta vuonna 2010 painottui riistanhoidollisiin töihin ja Repolan kämpän tal-
koisiin.  Repolan kämpällä uusittiin saunan kiuas ja katto.  Kattotalkoisiin osallistui lähes 
parikymmentä jäsentä. Ranka- ja puutalkoissa oli kymmenkunta osallistujaa. Keväiset 
pilkkikilpailut jouduttiin perumaan huonon jäätilanteen vuoksi.  Keski-Suomen riistahoi-
topiirin suurten seurojen kilpailussa Erämiehet sijoittui kolmanneksi ja henkilökohtaisessa 
kilpailussa Keijo Ekman oli kuudes. Petäjäveden Rhy:n seurojen välisen kilpailun Erämiehet 
voitti jälleen kerran.

Riistakolmiolaskennat suoritettiin Urrialla ja Pengerjoella. Ruokintakatoksiin vietiin ahkerasti 
heiniä ja niitä myös jonkin verran korjailtiin.

Vuosikokouksessa 29.1. valittiin uusiksi jäseniksi Juha-Petri Ahonen, Kimmo Koivikko, Mark-
ku Kivelä ja Jarno Neijonen. Koejäseniksi hyväksyttiin kolme henkilöä. 
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 neljä kertaa ja seuran yleisiä kokouksia oli kaksi.

Kilpailutuloksia 
Vuoden 2010 Erämieskilpailu Turkisriistakilpailu 2010
1. Keijo Ekman         1980 p.  1. Kimmo Koivikko 1570 p. 
2. Kimmo Koivikko  1570 p.  2. Sami Heinäaho     880 p.
3. Sami Heinäaho      880 p.  3. Mikko Jutila           665 p.

Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet 2010 Maksut 2010
Metso  10 p. (enint. 1/jäsen)  Jäsenmaksu 25 €                                                              
Teeri 4 p.  ( enint. 2/jäsen)  Liittymismaksu 85 €                                      
Pyy ja jänis 1p.   RH-korvaus 20€ ja talkoomaksu 20 €   
Sorsastuskielto Pienhetteellä  Kausikortti 80 € ja vuorokausikortti 10 €
Joulurauha riistaeläimille 24. – 25.12.

Jari Koskenranta

Vuosikokouksen 28.01.2011 päätöksiä
Hyväksyttiin maksut vuodelle 2011 seuraavasti:  -jäsenmaksu 25 euroa, liittymismaksu 85 
euroa, vieraskortti 10 euroa/vrk, kausikortti 80 euroa, riistanhoitomaksu 20 euroa ja talkoo-
maksu 20 euroa.
Uusiksi jäseniksi valittiin Heikki Hiiliaho, Aatu Kytölehto, Tommi Koivuperä ja Akseli Kosken-
ranta. Koejäseniksi hyväksyttiin Janne Rautiainen, Jan Liimatainen ja Vili Laajisto. 



Riistanhoitojaoston kuulumisia

Teksti: Tarmo Ketola

On aika summailla yhteen viimeisimmät riistalaskennat. Kesällä 2010 seurattiin jälleen 
vesilintujen kokonaismääriä ja poikuekokoja Lahnajärvellä, Hetteenlammilla ja Syrjälammel-
la. Näistä seurannoista päällimmäiseksi havainnoksi jäi yksilömäärien lievä lisääntyminen 
edellisvuodesta. Siitä huolimatta tavin ja haapanan kannat ovat vielä kovin heikot eikä 
merkkiä elpymisestä ole havaittavissa. Kesän riistakolmiolaskennat antoivat metsäkanalin-
tujenkin tiheydestä varsin masentavan kuvan. Ainoastaan pyyn lukumäärät olivat selvässä 
kasvussa, kun taas teeren ja metson osalta lähenneltiin laskenta-ajanjakson heikoimpia 
tuloksia. Syksyn kohtalainen lintusaalis ja lintuhavainnot maakunnan tasolla kuitenkin antoi-
vat ymmärtää, että riistakolmiolaskentaan oli osunut aimo annos sattumaa mukaan. Talven 
riistakolmiolaskenta tehtiin kuluvan vuoden puolella ja siitä päällimmäisenä havaintona oli 
näädän jälkien suuri määrä. Hyvin todennäköisesti kolmiolla oli kolmen, jos ei neljänkin eri 
näädän jäljet. Olipa yksi näätä saanut metsonkin saaliiksi. Nämä havainnot muistuttavat 
osaltaan riistanhoidon ja pienpetopyynnin tärkeydestä.

Vesilintukantojen seurantaa 
Vesilintukannat paranivat edellisvuodesta. Ainoastaan tavin ja haapanan kantojen alamäki 
ei taittunut, vaan poikuelaskennoissa tavin määrät laskivat edelleen (14kpl) ja haapanapoi-
kueita ei havaittu lainkaan. Sen sijaan heinäsorsien määrä lisääntyi (25kpl). Yhdessä vuo-
dessa noustiin aallonpohjasta selvästi keskimääräistä suurempaan poikasmäärään. Telkän 
(17kpl) ja tukkasotkan (9kpl) lukumäärät lähentelivät laskenta-ajanjakson keskiarvoa. 
Poikuelaskennan tuloksista nähdään myös mielenkiintoinen kannanvaihtelun rytmi. Kun 
tätä pientä aineistoa hieman tutkitaan tilastomenetelmin, havaitaan selvästi että suurin 
osa lajeista on runsaita samoina vuosina. Tämä voi selittyä esimerkiksi sään tai petojen 
vaikutuksella jokaiseen lajiin. Ainoastaan haapanan ja heinäsorsan huipputiheydet osuvat 
vastakkaisiin vuosiin. Näiden kahden lajin välillä voi olla kilpailua elintilasta tai ravinnosta 
niin, että toisen menestyminen heikentää toisen kantoja.    
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Kuva 1. Vesilintujen lukumäärät lajeittain heinäkuun poikuelaskennois-
sa vuosina 2000-2010 Lahnajärvellä, Hetteenlammilla ja Syrjälammel-
la. Kun kanta-arvio on sama kuin laskenta-ajan keskiarvo, suhdeluku on 
nolla. Positiivinen luku kertoo keskiarvoa paremmasta lintuvuodesta.



Metsäkanalinnut 
Vaikka riistanhoitopiirin tasolla teerimäärät (11.5 kpl/100 ha) olivatkin odotettua paremmat 
runsaslumisen talven jäljiltä, kesän kolmiolaskennassa ei havaittu yhtään teertä.  Metsojen 
ja teerien ahdinko näytti jatkuvan edelleen, kun metsollakin kanta-arvio (2.8 kpl /100 ha) 
oli keskimääräistä alempi (riistanhoitopiiri: 4,5 kpl/100 ha). Kuitenkin on muistettava, että 
kanalintukantojen kannanvaihtelu on normaalia ja huippuvuosista (esim. 2005 ja 2006) tul-
laan aina alaspäin. Metsäkanalinnuista ainoastaan pyykannat olivat parantuneet (20.9 kpl 
/100 ha, riistanhoitopiiri: 11.8 kpl/100 ha). Pyitä havaittiin 15 kpl, mikä lähentelee suurinta 
havaittua pyymäärää (16 kpl; 22.2 kpl /100 ha, vuonna 2002,). 

Talvijälkilaskennat
Talven 2011 riistakolmio hiihdeltiin Urrialla vasta maaliskuun puolella. Edellisen vuoden 
lumitalven takia oli jäänyt riistakolmioita paljon laskematta ja  RKTL ehdotti laskennan 
lykkäämistä vaikka maaliskuulle ellei laskentaa saataisi muuten tehtyä. Tämä lievennys tuli 
tarpeeseen: tammikuulla ei lähdetty hiihtämään valtavan lumimäärän takia ja helmikuu 
vilahti ohitse 30 asteen pakkasissa. Poikkeukselliset sääolot, kuten kovat tuulet ja pakkaset 
vaikuttavat myös riistan liikkeisiin, joten ääriolosuhteissa laskentaa ei pitäisi edes suorittaa. 
Tänä vuonna jälkimäärät nousivat selvästi edellisvuosista (yhteensä 116.3 jälkeä/ 10 km). Jä-
niksen (86.3 jälkeä/ 10 km) ja oravan (6.25 jälkeä / 10 km) jälkien määrä oli selvästi noussut 
edellisvuodesta. Laskentareitille osui vain yhdet ketun jäljet (0.4 jälkeä/10km), mutta sitäkin 
runsaammin näädän jälkiä (23.3 jälkeä/10km). Metsäkanalinnuista reitille sattui 14 teertä ja 
yksi pyy.

Riistanhoitotyö
Riistaa hoidettiin entiseen malliin viljelemällä riistapeltoa ja tekemällä heiniä jäniksil-
le. Jyväskylän yliopiston teeritutkimus hoiti teerien ruokinnan Teerisuolla myös vuonna 
2010. Jäsenistön antaman toimintatiedon mukaan, aktiivisuus riistakantojen hoidossa oli 
edellisvuosien tasolla. Esimerkiksi riistalinnun pesiä suojattiin 28 kpl, heinäruokintapaikkoja 
oli 55 kpl ja haaparuokintapaikkoja oli 22 kpl. Saalistietojen perusteella pienpetopyynti on 
jatkunut tehokkaana: mm. supikoiria metsästettiin Erämiesten alueelta 46 kappaletta, mikä 

Kuva 2. Metsäkanalintujen lu-
kumäärä (yks. /100 ha) Urrian 
riistakolmiolla suhteutettuna 
laskenta-ajanjakson keskiar-
voon. Kun kanta-arvio on sama 
kuin laskenta-ajan keskiarvo, 
suhdeluku on nolla. Positii-
vinen luku kertoo keskiarvoa 
paremmasta lintuvuodesta.
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on noin puolet saadusta pienpetosaaliista (80 kpl). Jos saa heitellä toivomuksia ilmaan, niin 
talvilaskennoissa havaittu näätien lukumäärän kasvu olisi saatava taittumaan. 

Riistanhoito vuonna 2011 
Vuoden 2011 riistanhoitoa jatketaan samaan tapaan kuin viime vuosina. Talvi- ja kesäkol-
miot lasketaan ja jänisten ruokinnasta ja riistapelloista huolehditaan. Lisäksi riistanhoi-
tokohteet merkitään elektroniselle karttapohjalle. Tällä hetkellä maastossa lienee satoja 
ruokintapaikkoja, joiden sijainnista ei liene kellään kattavaa kokonaiskuvaa. Ajankohtaisen 
karttapohjan avulla pystytään suunnittelemaan paremmin ruokintapaikkojen sijaintia ja hoi-
toa. Riistanhoitotyöhön kuuluu olennaisena osana pienpetopyynti ja ruokinnan järjestämi-
nen. Riistanhoitoa vauhdittaakseen ja varsinkin nuorien innostamiseksi riistanhoitotyöhön 
Petäjäveden Erämiehet järjestävät nuorille riistanhoitopäivän, jossa pääpaino on käytännön 
hommissa, eli loukkujen ja ruokintalaitteiden teossa. Toki aikuisetkin ovat tervetulleita. 
Vuonna 2010 riistanhoitojaostossa askartelivat Tarmo Ketola (vetäjä), Keijo Ekman, Pekka 
Heinäaho, Pentti Valkeajärvi, Antti Mäkinen ja Heimo Tanner.

Kuva 4. Esimerkki karttapohjalle merkityistä riistanhoitokohteista ja riistakolmiosta (katkoviiva). 
H=jäniksen heinäruokintakatos, N=nuolukivi, P= riistapelto.
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Kuva 3. Riistaeläinten lumijälkien 
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kohden Urrian riistakolmiolla.



Kenneljaoston toimintakertomus 2010

Jäsenet: Markku Meronen, Sami Heinäaho, Jukka Hokkanen ja Keijo Ekman.
Vuoden 2010 kenneltoiminta oli luolakoirapainotteinen, sillä useampi jäsentemme omista-
ma koira otti osaa luolakoirakokeisiin. Parhaiten luolakokeissa pärjäsi kkmu Ruukin Adonis 
saavuttaen KVA-L arvon. Jäsentemme luolakoiria käytettiin aktiivisesti pienpetojen poistoon 
myös Petäjäveden ulkopuolella ja ne ovat saavuttaneet mainetta toimivina luolakoirina. 
Näyttelyissä menestyivät jäsentemme ajavat koirat, suomenajokoirauros Jalo ja dreeveri-
narttu Hotbobber’s Andriana,  saavuttaen Sertin kumpikin. Erämiesten Vuoden koira-tittelin 
saavutti kkmu Ruukin Adonis 32 pisteellä. Maastojamme on annettu useiden muiden 
koejärjestäjien käyttöön menneen vuoden aikana ja jäsenemme ovat toimineet myös op-
paina ja tuomareina useissa eri koemuotojen kokeissa.

Kurssi- ja koulutustoiminta
Kuluneen vuoden aikana emme järjestäneet koulutustoimintaa.

Koetoiminta
Järjestimme linnunhaukun avoimenluokan kokeen 20.8. – 3.9.2010, johon otti osaa kolme 
koiraa. Kokeen voitti spu Manu om. Pertti Harju Joutsa AVO3 59pisteen tuloksella.

Erämiesten Vuoden koira-tulokset:
1. Karkeakarvainen mäyräkoirauros Ruukin Adonis 32 p. om. Keijo Ekman ja Ari Mikkola         
2. Dreeverinarttu Hotbobber’s Andriana 25p. om. Osmo Neijonen
3. Suomenajokoirauros Jalo 15p. om. Jari Koskenranta  
4. Saksanmetsästysterrieriuros Pikku-Pirun Hulikaani 7p. om. Antti Mäkinen
5. Saksanmetsästysterrierinarttu Hantta 3p. om Mikko Jutila                                                                 
6. Saksanmetsästysterrierinarttu Assi 2p. om. Sami Heinäaho    

Kenneljaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2011 

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

Kurssitoiminta
Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri kennelorganisaatioiden järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin.

Koetoiminta
Järjestämme linnunhaukun PM - kokeen 17.9.2011 sekä tarvittavan määrän luolakoirien 
metsästyskokeita. Annamme tarvittaessa koemaastoja muiden koejärjestäjien käyttöön.

Keijo Ekman
                                    



Ampumajaoston toimintakertomus 2010
Jäsenet: Jukka Hokkanen, Tapio Hokkanen, ja Joonas Nokelainen

HARJOITUSAMMUNNAT
Haulikkoammunnat torstaisin Multialla vaihtelevalla innolla. Myös Kuivasmäen hylsypöntöt 
pullistelivat. Koskensaaren hirviradalla oli hiljaista, sillä mitäs sitä harjoittelemaan, kun ko-
keen saa läpi vähemmälläkin. Ilmahirviradalla kisattiin koko talvi yhdestä konjakkipullosta, 
joka meni sitten konjakin päälle vähiten ymmärtävälle eli Keijolle.

KILPAILUT
Keuruu-Multia-Petäjävesi -ottelu jäi taas torsoksi, kun tällä kertaa Multialaiset jänisti. Jouk-
kuekisan voitto Petäjävedelle 598 p, kakkoseksi Keuruu 412 ja Multialta vain yksi ampuja.

Yhdistelmäkisa (haulikko + hirvi) meni Tuomisen Pekalle 154 p, Seppo Puronaho Multialta 
toinen 150 p ja Pekka Airaksinen kolmas 148 p.

Haulikkokisan voitti nuori Kasper Wallin Keuruulta 21 p, kakkonen Pekka Tuominen 19 p. ja 
kolmas Olavi Autio 18 p.

Hirven ykkönen oli Jussi Wallin Keuruulta 97 p, kakkonen Antti Niemelä Keuruulta 95 p. ja 
kolmas Airaksisen Pekka 92 p.

Haulikon pitäjänmestaruuden voitti Keijo Ekman 23, toinen Jukka Hokkanen 22, kolmas 
Pekka Tuominen 20 ja sitten Juha Savolainen 19, Pekka Airaksinen 18 ja Olavi Autio 15.

Hirven pitäjänmestaruus meni Savolaisen Juhalle 95p, toinen Keijo Ekman 92p ja kolmas 
Pekka Airaksinen 88 p. Osallistujia peräti 19. Joukkuekisa Eerojen Erälle 257 p, toinen Petä-
jäveden Hirvimiehet 238 p ja kolmas Koskensaaren jahti 220 p.

Erämiesten haulikkomestaruus meni Pekka Airaksiselle 22, toinen Keijo Ekman 21 ja kolmas 
Joonas Nokelainen 20. Sitten Hokkanen, Tuominen ja Savolainen 19, Kimmo Koivikko 16, 
Pauli Huttunen 15, Harri Lampinen, Olavi Autio ja Ari Mikkola 12 ja Markku Kivelä 11.

Haulikkocup meni Keijolle 101, toinen Airaksinen 83 ja kolmas Hokkanen 75.

MIEHEMME MAAILMALLA
Ohukainen ja paksukainen, nuo ampumaratojen seniilit koluajat ja ikämiessarjojen tragi-
koomiset ritarit kiersivät jälleen pitkin maakuntaa ja mestaruuskilpailuja, aina uudelleen 
ja uudelleen optimistisesti parhaansa yrittäen ja kerta toisensa jälkeen katkerasti pettyen. 
Häpeää tuntematta he jo kotiin palatessaan huomasivat, että tuuli tai aurinko se taas pilasi 
täydellisen suorituksen. 

Pirjonkankaan avajaiskisoissa Keijo voitti ikämiesten metsurin 46 kiekolla, Jukka oli yleises-
sä 21 kiekolla kuudes.

Katsastuskilpailuissa Keuruulla Keijo oli metsurissa (44) ja trapissa (33) kolmas, Hokkanen 
vähän huonompi.  



Piiriottelussa Keski-Suomi vs Pohjois-Savo Jukka oli hirvikisan toinen ja Keijo kolmas.
Haulikossa Keijo sai 17 ja Jukka 16 kiekkoa niin metsurissa kuin trapissakin, ja niillähän ei 
juuri juhlittu.

SML Keski-Suomen piirinmestaruuskisassa Keijo oli haulikon toinen 42 kiekkoa ja Jukka 
viimeinen 17 kiekkoa. Trapissa Keijo sai 17 ja Jukka 14.

Lääninmestaruuskisoissa Keijo ampui metsurissa 22 ja Jukka 21, Trapissa Keijo 19 ja Jukka 
alle puolet. Palkintoja ei annettu.

Riistanhoitopiirin mestaruuskisoissa Jukka oli hirven toinen 86 ja Keijo neljäs 84 p. Metsu-
rissa Jukka sai 21, Keijo 20.

SM-kisoissa Keijo sai haulikossa normituloksen 20 (84) ja Jukka 18 (109). Jokunen huonom-
pikin oli. Loppukilpailuun olisi tarvittu 24 kiekkoa. Trapissa Keijo oli sijalla 30. tuloksella 20, 
Jukka sai vaan 15 ja oli sijalla 92.

Löytyisikö Juurikkaniemestä sisärataa sankareille? Edustavathan he jo (onneksi) KeuSaa, kun 
Erämiehet ei kuulu SML:oon.

Ampumajaoston toimintasuunnitelma 2011 

HAULIKKOMESTARUUSKILPAILUT  pe 19.8. klo 17.30 Kuivasmäki. 

HAULIKKORATA Kuivasmäellä käytettävissä. Lauantaina ei klo 18.n jälkeen, eikä sunnuntaina 
ennen klo 12. Iltaisin lopetettava klo 21.

HAULIKON HARJOITTELUVUOROT Multialla kesä-elokuussa tiistaisin (Multian vuoro) ja 
torstaisin klo 18. Tarkemmat tiedot Jukka Hokkanen 040-7240787.

METSÄSTYSKIVÄÄRIN KOHDISTUS on luvallista Lautasalossa Kumpusen montussa. 
Keskiviikkoiltaisin on reserviläisammuntoja, joten silloin paikka on yleensä varattu. 
Lauantaisin ei saa ampua klo 18. jälkeen eikä sunnuntaina ennen klo 12. Iltaisin tietysti 
lopetettava ennen klo 21.

HIRVIAMMUNNAN rhy:n vuorot Koskensaarella kesäkuussa ja elokuussa tiistaisin klo 18.
ILMAHIRVIAMMUNTA talviaikaan vanhalla kunnantalolla maanantaina ja torstaina klo 18.

Pitäjänmestaruuskilpailut haulikko ja hirvi sekä kolmen kunnan ottelu, ilmoitetaan rhy:n 
ilmoituksessa Petäjävesi -lehdessä.

Suurempiinkin kilpailuihin osallistutaan ja Keijon ja Jukan matkassa ei yleensä tarvitse mu-
rehtia sitä, että jäisi viimeiseksi.

Ampumajaoston puolesta  Jukka Hokkanen



Pilkkikisat Orattilla 2.4.2011
  
1. Pertti Hiiliaho 736 g
2. Pekka Heinäaho 116 
3. Tommi Suhonen 72 
4. Pauli Huttunen 49 
5. Jukka Nieminen 47 
6. Pentti Valkeajärvi 43 
7. Risto Tomperi 27 
8. Kalevi Laajisto 23 
9. Vili Laajisto 17 
10. Martti Heinäaho 0 
 1130 g

Arpajaispullon voitti Pauli Huttunen

Kuvassa Heimo Tanner, sekä kisan voittaja Pertti Hiiliaho.

Kuvat: Pentti Valkeajärvi



Ke
ur

us
ko

pi
o 

O
y 

20
11

Pyypaistia tarjolla. Kuva: Pentti Valkeajärvi

Kuva: Tommi Pahkala

Petäjäveden eteläisen osan kuuden metsästysseuran kesken haettiin ja saatiin yksi ilveksen-
pyyntilupa. Antti Mäkisen hakemaan pyyntilupaan oli osallisena Petäjäveden erämiehet ry, 
Petäjäveden Hirvimiehet ry, Eerojen Erä ry, Koskensaaren Jahti ry, Ruoppaan Hirviseurue ja 
Metsäkulman Erä ry. 
11.12.2010 pidetyssä yhteisjahdissa kaatui 13,5 kg ilvesnaaras. Ilves saatiin saaliiksi jahdin 
ensimmäisenä päivänä.


