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Eräviesti 1/2012
Toimittanut: Jari Koskenranta
Tulostus: Digipaino Keuruskopio Oy 

Henkilövalinnat vuodelle 2012

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), Sami Heinäaho ja Jukka Hokkanen
Ampumajaosto: Jukka Hokkanen (vetäjä), ja Pekka Tuominen

Puheenjohtajan tervehdys

Talvikausi antoi odottaa tuloaan reilusti joulukuun puolelle, ennen kuin tuli kunnon pakkasia 
ja lumisateita, mutta kun talvi alkoi, niin se pysyikin pitkään aika tiukkana pakkasten osalta 
ja lunta on saatu jo reilusti keskiarvon verran. Nyt tätä kirjoittaessa, helmikuun lopulla, on 
ollut ensimmäinen päivä, kun on lämpömittari käynyt plussan puolella, mutta suojasäätä 
se ei vielä saanut aikaan. Riistakantojen kannalta paksu, pehmeä lumikerros on hyvä suoja 
petoja ja pakkasia vastaan. 

Pienriistan kehitys jatkui hyvänä, kanalintukannat vahvistuivat lähes koko maassa ja 
jäniskannat ovat paikoittain hyvinkin vahvat. Paikallisesti joillain alueilla Petäjävedelläkin 
on kuitenkin kanalintujen kuoriutumisen aikoihin ollut epäedulliset säät, sateista ja viileää, 
joten poikastuotto etenkin metsojen osalta on jäänyt heikoksi. 

Havainnot suurpedoista ovat pysyneet lähes ennallaan, paitsi ilvesten osalta, joista ha-
vainnot ovat moninkertaistuneet edellisvuosiin verrattuna.  Kintauden alueella on ilveksistä 
jo harmiakin, 3-4 yksilön lauman pyöriessä pihapiirissä aivan valoisana aikana. Ilvesjahtiin 
tälle kaudelle Petäjävedelle tuli kaksi lupaa, jahtiin osallistui erämiestenkin porukkaa ja 
molemmat kaadot osuivat jäsentemme kohdalle. Suden osalta havaintoja on yhdestä 
parista ja yhdestä yksittäisestä kulkijasta. Karhuhavainnot ovat jonkin verran lisääntyneet ja 
näköhavaintojakin on tullut yksittäisistä yksilöistä ja pennun kanssa kulkeneista karhuista. 
Karhukanta näyttää meillekin jo selvästi vakiintuneen, että kyllä kesällä metsässä liikkuessa 
kannattaa pitää jonkinlaista ääntä, vaikka tiedossa olisi kuinka hyvä marja- tai sienipaikka 
tahansa. 

Seuran toiminta eteni jo totuttuja uomia ja talous oli jonkin verran plussalla. Tämän vuo-
den toimintaan on suunniteltu yhteistä reissua erämessuille Riihimäelle, tästä enemmän 
jäljempänä.

Hyvää kevättä kaikille toivottaa Heimo Tanner



Toimintakertomus 2011

Yleistä
Petäjäveden Erämiehet ry:n toiminta vuonna 2011 oli monipuolista ja erämiestoimintaa 
tukevaa. Riistanhoidollisia toimia olivat riistanruokintatalkoot, loukkujen teko ja niillä pien-
petojen pyydystäminen ja kolmiolaskennat. Kenneljaosto järjesti linnunhaukun pm-kisat ja 
kaksi luolakoirien metsästyskoetta. On myös ilahduttavaa, että seuramme jäsenten koirat 
ovat menestyneet eri kilpailuareenoilla. Ampumajaosto on jälleen saanut tyhjiä hylsyjä 
aikaiseksi monien eri kilpailujen lomassa. Jäsenten ampumataito on siis hyvällä mallilla.  
Talkoina olivat seuraavat: heinänteko ja –jako ruokintakatoksiin, polttopuiden ja loukkujen 
teko. Riistakolmiolaskennat suoritettiin Urrialla ja Pengerjoella.
Petäjäveden Erämiehet ry voitti keski-suomen riistanhoitokilpailun 2010 ja palkinto jaettiin 
Luonto & Erä-messuilla 11.6. Henkilökohtaisessa sarjassa Keijo Ekman oli 8. Kilpailun järjes-
tivät Suomen riistakeskus Keski-Suomi ja Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri. 

Hallinto
Johtokuntaan kuuluivat Heimo Tanner (pj), Keijo Ekman (vpj), Mikko Jutila, Tarmo Ketola, 
Antti Mäkinen ja Pentti Valkeajärvi. Sihteerinä toimi Jari Koskenranta, rahastonhoitajana 
Heimo Tanner ja toiminnantarkastajina Jukka Hokkanen ja Pertti Hiiliaho. Johtokunta ko-
koontui neljä kertaa ja seuran yleisiä kokouksia oli kaksi.

Kilpailutuloksia
Vuoden 2011 Erämieskilpailu Turkisriistakilpailu 2011
1. Keijo Ekman           1995 p. 1. Kimmo Koivikko      1205 p.         
2. Kimmo Koivikko     1305 p. 2. Ari Mikkola                430 p.                                            
3. Ari Mikkola               910 p. 3. Mikko Jutila                410 p.

Saaliskiintiöt ja rauhoitusajat 2011 Maksut 2011   
Metso  10 p. (enint. 1/jäsen) Jäsenmaksu  25 €
Teeri      4 p. (enint. 3/jäsen) Liittymismaksu 85 €
Pyy ja jänis 1 p.  RH-korvaus 20 € ja talkoomaksu 20 €
Joulurauha riistaeläimille 24. - 25.12. Kausikortti 80 € ja vuorokausikortti 10 €

Vuosikokouksen 27.1. 2012 päätöksiä
Uudeksi kunniajäseneksi valittiin Osmo Neijonen. Hän on toiminut pitkään ja aktiivisesti 
seuran toiminnassa mukana osoittaen oikeaa erämieshenkeä kaikessa toiminnassaan.  
Uusiksi jäseniksi valittiin Vili Laajisto, Valtteri Furuholm ja Jarkko Rouvinen. Koejäseniksi 
Joose Hyvärinen ja Ossi Mattila.
Maksut säilyivät edellisellä tasolla.

Jari Koskenranta 



Riistanhoitojaoston toimintakertomus 

Pienriistan ja riistanhoidon tila
Riistanhoitojaosto aloitti vuoden 2011 laskemalla Urrian riistakolmion. Hiihtely sujuikin 
hyvin kantavalla hangella. Olisivatko kantohanki ja lähestyvä kevät innoittaneet näädätkin 
liikkeelle, sillä näädän jälkiä kertyi laskentalomakkeeseen vallan reippaasti (23.3 jälkeä / 10 
km). Jäniskannatkin ovat nyt vahvat (86.3 jälkeä / 10 km), vaikka osasyy suureen jälkimää-
rään voi olla myös hieman normaalia myöhäisempi laskenta-ajankohta (15.3.2011). 

Toukokuulla Petäjäveden Erämiehet järjesti teemapäivän riistanhoidon ympärille. Homma 
keskittyi pienpetopyydysten ja jänisten heinäruokintakatosten rakenteluun. Kesän heinätal-
koot järjestettiin jälleen Sillanpäässä, josta saatiinkin reilusti heiniä jänisten ruoaksi. Jänis-
ten ruokinta onkin seuran tärkein riistanhoitomuoto. Seuran toimintailmoitusten mukaan 
hoidettuja jänisten ruokintakatoksia oli vuonna 2011 58 kpl ja muita ruokintapaikkoja oli 51. 
Tämän lisäksi kaadettiin nuoria haapoja jänisten kaluttavaksi (vuonna 2011, 14 kpl). Kartalle 
näistä ruokintapisteistä on saatu tähän mennessä 54, joista heinänvientitalkoiden tiimoilta 
tuli hoidetuksi suuri osa.  Muita riistanhoitokohteita on yhteensä 5 riistapeltoa (yhteensä 
2,9 hehtaaria), 22 nuolukiveä sekä 7 sorsien ruokintalauttaa. 

Kuva 1. Talven riistakolmiolaskentojen tulokset (jälkeä / 10 km). (Urrian kolmio).

Kesään kuuluu myös riistakolmiolaskenta, jossa keskitytään lintujen määrän arviointiin. Ar-
viointi perustuu näköhavaintoihin laskijoiden edestä ja sivulta karkkoavista linnuista. Urrian 
kolmion päällimmäisenä havaintona oli teerien määrän huomattava kasvu edellisvuodesta 
(13,9 yksilöä/100 ha) ja pyiden (2.8 yksilöä/100 ha) ja metsojen vähyys (1,4 yksilöä/100 ha). 
Kesällä vapaaehtoiset laskevat myös vesilintujen poikue- sekä parimäärät Petäjävetisillä 
vesialueilla, mistä saadaan jotain ajatusta alueen vesilintumääristä. Tämä laskenta on osa 
RKTL: n valtakunnallista vesilintulaskentaa. Poikuelaskennoissa ja parilaskennoissa havaittiin 
eniten telkkiä (poikuelaskenta: 23/ parilaskenta: 23), tukkasotkia (19/14,5), heinäsorsia 
(15/10,5) ja taveja (13/11,5). Vähiten havaittiin haapanoita (5/7). Vaikka lukumääräisesti 
taveja havaittiin melko paljon, on niiden suhteellinen osuus pienentynyt vuosien saatossa, 
ollen poikuelaskentojen osalta 16 yksilöä havaintojakson keskiarvoa matalammalla. Kuvasta 
3 kuitenkin selvästi näkyy että vastaavia parimääriä on havaittu myös vuonna 2002.

Riistanhoitojaoston toimintakertomus  
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Kuva 2. Kesän riistakolmiolaskentojen tulokset (yksilöä 100ha). Aineisto on suhteutettu laskenta-ajan-
jakson lajikohtaiseen keskiarvoon. Keskinkertaisena lintuvuonna indeksi saa arvon nolla. (Urrian kolmio)  

Suuremman riistan perässä
Pienriistan lisäksi metsästäjiä kiinnostaa myös suuremman riistan liikkeet ja lukumäärät, 
koska pienriistasaaliisiin vaikuttaa myös suurpetoihin luettava ilves. Vapaaehtoisten laski-
joiden apuja kaivattiin ilvesten laskennan suuroperaatiossa, jossa tavoitteena oli lähes koko 
maakunnan kaikkien ilvesten laskenta. Maakunnan tasolla tämä tarkoitti satojen metsäs-
täjien panosta yhden päivän aikana ja Petäjävedelläkin laskijoita oli mukana kymmeniä. 
Petäjäveden laskennan organisoinnista vastasivat Keijo Ekman ja Heimo Tanner. Ilveslasken-
ta oli alun perin tarkoitus toteuttaa jo vuoden 2011 puolella, mutta aloitus lipsahti niukasti 
uuden vuoden puolelle. 

Laskennan toteutus nojasi lumisateiden jälkeen syntyneiden ilvesten jälkien etsintään; 
ajelemalla ensin kattavasti alueen autotieverkosto lävitse, jonka jälkeen löytyneiden jälkien 
perusteella oli tarkoitus rajata yksittäiset pentueet toisistaan erilleen. Tähän hommaan 
vaadittiin maastokelpoisia autoja ja siksi hyppäsinkin laskenta-aamuna Heimon maasturin 
kyytiin. Niin kuin muillakin autokunnilla, aamu alkoi ennalta määrättyjen metsäautoteiden 
läpi kahlaamisella. Niin, Heimo ajoi ja minä kahlasin hangessa nostellen maahan taipuneita 
koivuja, pajuja ja leppiä auton tieltä. Työnnyimme Lautasaloon niin pitkälle kuin mahdol-
lista, kunnes totesimme etenemisen mahdottomaksi Kytömäen tasalla. Kävimme vielä 
Salmijärvellä ja Kelloperän mäellä ennen kuin ensimmäiset ilveksen jäljet löytyivät Urrian-
tien korkeimmasta kohdasta Paalulan eteläpuolelta. Tien yli menivät tosiaan yhden ilveksen 
jäljet, mutta nämä olivat selvästi poikasen jäljet. 

Laskijoille oli erikseen teroitettu, että aikuisen jälkiin voivat astua myös poikaset ja siksi 
yksittäiset aikuisen jäljet pitää varmistaa riittävän pitkällä seurannalla, mutta kai myös 
yksittäisen poikasenkin emo pitäisi jostain pystyä löytämään. Ajelimme Urriantietä edes-
takaisin sekä Kelloperään menevää tietä, mutta emme saaneet uutta havaintoa poikasesta 
saati emosta. Poikasen jälkijotos luovi viistosti kohti Tervamäkeä ja päätimme että Heimo 
ajaa Tervamäkeen. Itse lähdin Kelloperästä kävelemään sähkölinjaa myöden Tervamäkeen 
päin.  Näin pystyimme varmistamaan, ettei poikanen ole lähtenyt kovin pitkälle länteen. 
Koska jälkiä ei löytynyt sähkölinjalta, oli aikalailla selvää, että ilves tai ilvekset jäivät nyt 
melko hyvin mottiin Petäjäveden keskustan ja Kelloperänmäen väliin. Rämmittyäni tovin 

Kuva 2. Kesän riistakolmiolaskentojen tulokset (yksilöä 100ha). Aineisto on suhteutettu laskenta-
ajanjakson lajikohtaiseen keskiarvoon. Keskinkertaisena lintuvuonna indeksi saa arvon nolla.   
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Tervamäkeä ja päätimme että Heimo ajaa Tervamäkeen. Itse lähdin Kelloperästä kävelemään 
sähkölinjaa myöden Tervamäkeen päin.  Näin pystyimme varmistamaan, ettei poikanen ole lähtenyt 
kovin pitkälle länteen. Koska jälkiä ei löytynyt sähkölinjalta, oli aikalailla selvää, että ilves tai ilvekset 
jäivät nyt melko hyvin mottiin Petäjäveden keskustan ja Kelloperänmäen väliin. Rämmittyäni tovin 
Tervamäen eteläpuoleiselle tielle soittelin Heimolle ja kyselin hänen tarkempaa olinpaikkaa. Heimo 
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Tervamäen eteläpuoleiselle tielle soittelin Heimolle ja kyselin hänen tarkempaa olinpaikkaa. 
Heimo odottelikin minua Tervamäen tasoristeyksellä, eikä metsäautotiellä, kuten luulin 
sopineemme. Tasoristeykselle olisi ollut vielä samanmoinen rämpiminen, joten päätimme 
että Heimo ajelisi Tervamäestä kohti keskustaa ja itse kävelisin metsäautotietä myöten 
samaan suuntaan. Mikäpä tässä oli kävellessä - hyvässä kelissä ja mielekkäissä hommissa. 
Hetken kävelyn jälkeen näin etelään päin vievän polun yli menevät ilveksen jäljet - olisivatko 
tässä emän jäljet? Jäljet osoittautuivat jälleen poikasen jäljiksi. Poikanen oli seuraillut tietä 
kohti keskustaa pysytellen kuitenkin metsässä tien eteläpuolella. Pian Heimo tulikin autolla 
vastaan ja kertoi, ettei ilveksen jälkiä ei ollut näkynyt metsäautotien yli. Heimo oli kuitenkin 
valtatien varresta havainnut kahdesta kohtaa emän ja poikasen ylitysjäljet. Koska valtatielle 
oli ehkä kilometri matkaa, olisi hyvin todennäköistä että kyseessä olisi saman poikasen jäljet 
- mutta missä oli emo, missä jäljet yhdistyisivät, ja missä ne menisivät metsätien yli. Kaikki 
kysymykset saivat vastauksen, kun kävelimme loputkin metsätiestä. Tiessä näkyi Leppäojan 
kohdalla heikosti isomman kissan ylityspaikka ja puronvartta seurattuani löytyivät kahdet 
ilveksen jäljet: emä oli liikkunut kohti pohjoista puron itäpuolta ja poikanen länsipuolta, 
jonka jälkeen jäljet yhdistyivät metsässä ennen tien ylitystä. Tien oli siis ylittänyt kaksi kis-
saa. Samat ilvekset olivat tehneet myös lenkin Loukkukorpeen, jonne päästäkseen ne olivat 
ylittäneet valtatien ja tehneet ne jäljet, jotka Heimo oli aiemmin havainnut.  

Vastaavia jäljityksiä tehtiin Petäjävedellä yli parikymmentä ja niissä havaittiin noin pari-
senkymmentä aikuista yksittäistä ilvestä. Lisäksi ja alueella arvioitiin olevan viisi ilvespoiku-
etta. Tämä on vielä varmistamaton tieto, sillä virallinen raportti alueiden ilvesmääristä on 
tulossa kesän kynnyksellä. Selvää lienee silti, että ilvesmäärä alkaa olla aika suuri, ja että 
perinteinen havaintoihin keskittyvä arviointimenetelmä aliarvioi ilveskannan kokoa. 

Kuva 3. Vesilintujen lukumäärät lajeittain heinäkuun poikuelaskennoissa vuosina 2000-2011 Lahna-
järvellä, Hetteenlammilla ja Syrjälammella. Kun kanta-arvio on sama kuin laskenta-ajan keskiarvo, 
suhdeluku on nolla. Positiivinen luku kertoo keskiarvoa paremmasta lintuvuodesta

Suunnitelmat vuodelle 2012
Vuosi 2012 on jo potkaistu käyntiin riistakolmiolaskennalla. Seuraavana vuorossa on 
heinätalkoot ja sitten heinäkuussa on riistakolmiolaskennat. Lumien tultua heinät viedään 
katoksiin. 

Tarmo Ketola

Tasoristeykselle olisi ollut vielä samanmoinen rämpiminen, joten päätimme että Heimo ajelisi 
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polun yli menevät ilveksen jäljet - olisivatko tässä emän jäljet? Jäljet osoittautuivat jälleen poikasen 
jäljiksi. Poikanen oli seuraillut tietä kohti keskustaa pysytellen kuitenkin metsässä tien eteläpuolella. Pian 
Heimo tulikin autolla vastaan ja kertoi, ettei ilveksen jälkiä ei ollut näkynyt metsäautotien yli. Heimo oli 
kuitenkin valtatien varresta havainnut kahdesta kohtaa emän ja poikasen ylitysjäljet. Koska valtatielle oli 
ehkä kilometri matkaa, olisi hyvin todennäköistä että kyseessä olisi saman poikasen jäljet - mutta missä 
oli emo, missä jäljet yhdistyisivät, ja missä ne menisivät metsätien yli. Kaikki kysymykset saivat 
vastauksen, kun kävelimme loputkin metsätiestä. Tiessä näkyi Leppäojan kohdalla heikosti isomman 
kissan ylityspaikka ja puronvartta seurattuani löytyivät kahdet ilveksen jäljet: emä oli liikkunut kohti 
pohjoista puron itäpuolta ja poikanen länsipuolta, jonka jälkeen jäljet yhdistyivät metsässä ennen tien 
ylitystä. Tien oli siis ylittänyt kaksi kissaa. Samat ilvekset olivat tehneet myös lenkin Loukkukorpeen, 
jonne päästäkseen ne olivat ylittäneet valtatien ja tehneet ne jäljet, jotka Heimo oli aiemmin havainnut.   

Vastaavia jäljityksiä tehtiin Petäjävedellä yli parikymmentä ja niissä havaittiin noin parisenkymmentä 
aikuista yksittäistä ilvestä. Lisäksi ja alueella arvioitiin olevan viisi ilvespoikuetta. Tämä on vielä 
varmistamaton tieto, sillä virallinen raportti alueiden ilvesmääristä on tulossa kesän kynnyksellä. Selvää 
lienee silti, että ilvesmäärä alkaa olla aika suuri, ja että perinteinen havaintoihin keskittyvä 
arviointimenetelmä aliarvioi ilveskannan kokoa.  

Kuva 3. Vesilintujen lukumäärät lajeittain heinäkuun poikuelaskennoissa vuosina 2000-2011 
Lahnajärvellä, Hetteenlammilla ja Syrjälammella. Kun kanta-arvio on sama kuin laskenta-ajan keskiarvo, 
suhdeluku on nolla. Positiivinen luku kertoo keskiarvoa paremmasta lintuvuodesta 

 

Suunnitelmat vuodelle 2012 

Vuosi 2012 on jo potkaistu käyntiin riistakolmiolaskennalla. Seuraavana vuorossa on heinätalkoot ja 
sitten heinäkuussa on riistakolmiolaskennat. Lumien tultua heinät viedään katoksiin.  
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KENNELJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2011

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

Vuoden 2011 kenneltoiminta oli luolakoirapainotteinen, koska useat seuramme jäsenten 
koirista ottivat osaa luolakoirien taipumiskokeeseen tai luolakoirien metsästyskokeeseen. 
Parhaiten näissä menestyivät saksanmetsästysterriereuros Pikku-Pirun Hulikaani ja karke-
akarvainenmäyräkoirauros Ruukin Adonis, saavuttaen luolakoirien metsästysvalion arvon. 
Näistä jälkimmäinen voitti erämiesten vuoden koirakisan 33p tuloksella. Myös hirviko-
keissa tuli menestystä jäsentemme koirille. Parhaiten näyttelyissä onnistui dreeverinarttu 
Hobobber`s Adriaana saaden toisen serttinsä rodun päänäyttelyssä.

KURSSI JA KOULUTUSTOIMINTA
Kuluneen vuoden aikana emme järjestäneet kurssia tai koulutustoimintaa. Jäsenemme 
ottivat aktiivisesti osaa muiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin eri puolella kennelpiiriä.

Koetuomareita seurassamme on seuraavasti.
Linnunhaukkukokeet: Ylituomari Heimo Tanner ja Keijo Ekman. Palkintotuomareita: Heimo 
Tanner, Jukka Hokkanen, Lauri Ijäs, Tommi Suhonen ja Keijo Ekman.
Ajokokeet: Ylituomari Markku Meronen. Palkintotuomareita: Heimo Tanner ja Keijo Ekman.
Ketunajokokeet: Palkintotuomareita  Ari Mikkola, Heimo Tanner, ja Keijo Ekman.
Dreevereiden ajokokeet: Palkintotuomareita: Heimo Tanner, Osmo Neijonen, ja Keijo 
Ekman.
Hirvenhaukkukokeiden: Palkintotuomareita Jukka Hokkanen ja Keijo Ekman.
Beaklen ajokoe: Ylituomari Markku Kokkonen.

KOETOIMINTA
17.9.2011 järjestimme linnunhaukun piirinmestaruus kisat, johon otti osaa 14 koiraa. ko-
keen voitti Hannu Hyvösen omistama suomenpystykorvanarttu Valkolammen Hilla 87p voi 1 
tuloksella. Ylituomarina toimi Keijo Ekman.

2.1.2011 järjestimme luolakoirien metsästyskokeen, johon otti osaa kaksi koiraa, jotka 
molemmat läpäisivät kokeen hyväksytysti Pikku-Pirun Hulikaani ja Ruukin Adonis. Tässä 
kokeessa toimi ylituomarina Mikko Nissinen Outokummusta.

15.1.2011 järjestimme toisen luolakoirien metsästyskokeen, johon ottivat osaa samat koirat 
kuin edelliseen. Molemmat koirat suorittivat kokeen hyväksytysti ja saavuttivat luolakoirien 
metsästysvalion arvon. Tässä kokeessa toimi ylituomarina Matti Hartikka Pieksamäeltä. 



Ampumajaoston toimintakertomus 2011
Harjoitusinto erämiehillä on vuonna 2011 ollut samaa tasoa kuin aikaisemminkin. Multian 
haulikkoradalla kävi 11 eri ampujaa, ilmahirviradalla 8 ukkoa ja Kiuasniemellä paremmin 
poikasia. Hirviradallahan ei sitten tunkua ollut niinä harvoinakaan harjoitusiltoina.

ERÄMIEHET HAULIKKOMESTARUUSKILPAILUT    11 osallistujaa
 1. Keijo Ekman  18 + 1 
 2. Pekka Tuominen  18 + 0
 3. Kimmo Koivikko  17 + 2
 4. Pekka Airaksinen  17 + 1
     Harri Lampinen  17 + 1 
 
Haulikko Pitäjänmestaruus 10 osallistujaa
 1. Tuominen Pekka 23
 2. Nokelainen Joonas  22
 3. Savolainen Juha 21
 4. Hokkanen Jukka 20

Haulikkocup Multia 11 osallistujaa
 1. Tuominen Pekka  
 2. Ekman Keijo 
 3. Savolainen Juha
 4. Hokkanen Jukka

Petäjäveden Erämiehet ry:n vuoden koira kilpailun voitti ja sai kiertopalkinnon vuodeksi 
haltuunsa Ruukin Adonis 33p tuloksella.
1. Karkeakarvainenmäyräkoirauros Ruukin Adonis 40105/08 33p om. Keijo Ekman ja Ari 
Mikkola.
2. Saksanmetsästysterrieriuros Pikku-Pirun Hulikaani 36015/07 30p om. Antti Mäkinen.
3. Jämtlanninpystykorvanarttu 8p om. Hannu Strömberg.
4. Dreeverinarttu Hotbobber`s Andriana 43956/09 8p om. Osmo Neijonen.
5. Jämtlanninpystykorvanarttu Elimysalon Fani 58826/10 8p om. Jukka Hokkanen.
6. Jämtlanninpystykorvanarttu Kölliviidan Pipsa 39537/09 5p om. Kimmo Koivikko.
7. Saksanmetsästysterrierinarttu Assi 51560/08 2p om. Mikko Jutila.
8. Suomenajokoirauros Jalo39495/08 2p om. Jari Koskenranta.
9. Saksanmetsästysterrieriuros Aatu 1p om. Kimmo Koivikko.       

Keijo Ekman



Ilmahirvi, konjakkikisa kevät 2011, 8 osallistujaa
 1. Savolainen Juha
 2. Ekman Keijo
 3. Hokkanen Jukka
 4. Huttunen Pauli

Ilmahirvi, joulupullo, syksy 2011, 7 osallistujaa 
 1. Ekman Keijo
 2. Hokkanen Jukka
 3. Huttunen Pauli

Hirvi, pitäjänmestaruus, 13 osallistujaa
 1. Niemelä Juha 92 Joukkueet: Eerojen Erä 255
 2. Airaksinen Pekka 89  Hirvimiehet 252
 3. Tuominen Pekka  88  Pengerjoki 218
 4. Mikkola Ari  87  Koskensaari 190

Keuruu-Multia-Petäjävesi
 Joukkue Haulikko Hirvi Yht  
 1. Petäjävesi 664 Pättöjeff  Keu   22 Airaksinen Pet   97 Tuominen     176 
 2. Multia       438 Tuominen Pet  22 Niemelä Keu      94 Airaksinen     173
 3. Keuruu      334 Ekman  Pet       19 Savolainen Pet  93 Puronaho M 162
  
Sitten on vielä ne tulokset, jotka ei oikeasti kiinnosta ketään, mutta jotka tänne uskollisesti 
aina kirjataan.

Katsastukset Keuruu 14.5.
 Keijo Ekman M50 haulikko 4.  19 trap 3.  18
 Jukka Hokkanen M50 haulikko 5.  17 trap 2.  19

Katsastus Konnevesi 21.5.
 Keijo Ekman M50 haulikko 6.  20 trap 1.  21+18
 Jukka Hokkanen M50 haulikko 7.  20 trap 5.  14

Katsastus Konnevesi hirvi 100 m 21.5.
 Keijo Ekman M50 5. 73 + 68
 Jukka Hokkanen M50 3. 84 + 77

Keski-Suomen piirinmestaruus 10.7. Konnevesi
 Keijo Ekman M50 haulikko 10.  18 trap 1.  22 + 22
 Jukka Hokkanen M50 haulikko 8.    22 trap 6.  18



Lääninmestaruus Ikaalinen 12.6.
 Keijo Ekman M50 haulikko 24.  16 trap   9.  20
 Jukka Hokkanen M50    trap 25.  17

Suomen mestaruus Ikaalinen
 Keijo Ekman M50 haulikko 65.  21 trap 88.  16
 Jukka Hokkanen M50 haulikko 62.  21 trap 49.  19

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma

ERÄMIEHET HAULIKKOMESTARUUSKILPAILUT  su 19.8. klo 15.00 Kuivasmäki  

HAULIKKORATA Kuivasmäellä käytettävissä. Lauantaina ei klo 18. jälkeen eikä sunnuntaina 
ennen klo 12.

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. Keskiviik-
koiltaisin 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.

HIRVIAMMUNTA, rhy:n vuorot Koskensaarella kesäkuussa ja elokuussa tiistaisin klo 18.00

ILMAHIRVIAMMUNTA talviaikaan vanhalla kunnantalolla maanantaisin ja torstaisin klo 18.

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

Jukka Hokkanen
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Riistanhoitopäivänä 14.5.2011 tehtiin ruokintakatoksia ja - lauttoja sekä loukkuja.

Keijo Ekman, Tarmo Ketola ja Juhani Grönroos.

Pekka Heinäaho ja Kalevi Laajisto.
       Kuvat: Risto Jutila


