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Eräviesti 1/2017
Petäjäveden Erämiehet ry

Tiedotuslehtinen jäsenille ja maanvuokraajille

45. vuosikerta

Harvassa olivat hyvät metsonsoitimet tänä keväänä. Kuva: Pentti Valkeajärvi
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Eräviesti 1/2017
Toimittanut: Jari Koskenranta
Paino: Printek, Keuruu 2017

Kuva: Pentti ValkeajärviPesän suojaus

Suojaamalla löytämäsi metsäkanalintujen pesät lippusiimalla ja hajusaippualla 
osallistut samalla Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumaan, Sadan pesän savottaan, 
johon Keski-Suomen Metsoparlamentti haastoi kaikki metsästäjät ja muut luon-
nossa liikkujat.

HUOM!  Kun sinun posti- tai sähköpostiosoitteesi muuttuvat, niin ole hyvä ja 
ilmoita siitä jäsensihteeri Jarkko Rouviselle (rouvinen@hotmail.com, puh. 040 
7449157) tai puheenjohtaja Mikko Jutilalle (mikko.jutila@elisanet.fi, puh. 040 
7092425).  Kiitos!

MUISTA! Kun tarvitset vieraskortin, niin ilmoita siitä viimeistään jahtiaamuna 
tekstiviestillä Mikko Jutilalle 040 7092425 ja kerro vieraan nimi/nimet. Maksat 
vieraskortin seuran tilille FI26 5339 0820 0259 98 seuraavan ohjeen mukaan: 
vieraskorttimaksu päivältä on 10 €/hlö lokakuun loppuun ja sen jälkeen 5 €/hlö. 
Alle 18-vuotias pääsee maksutta vieraaksi jäsenen mukaan.
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Puheenjohtajan tervehdys

Talvi 2016-2017 jää varmasti monien mieleen huonona metsästystalvena koira-
kelien suhteen. Kelit sahasi vuoronperään pakkasen ja plussakelien välillä. Ken-
nel puolella ajokokeitakin peruttiin luultavasti ennätysmäärä jäisten hankikelien 
vuoksi. Talvet vain taitavat muuttua entistä enemmän eurooppalaiseen suuntaan. 
Ilmaston muutos vaikuttaa luontoon ja riistalajistot tulevat muuttumaan. Yksi mikä 
saattaa leutojen talvien vuoksi siirtyä pohjoisemmaksi on villisika. Keski-Suomessa 
on jo alkanut havaintoja villisioista kertymään. Myöskin sorsat saattavat talvehtia 
pohjoisempana, jos sulaa vettä on jatkossa enemmän. Pienet hirvieläimet (Kauris 
ja valkohäntäpeura) runsastuvat. Jänis ja metsäkanalinnut ovat niitä, jotka kärsivät 
jos talvien lumipeite käy ohuemmaksi. Pidetään peukkuja, että nyt tulisi normaali 
kevät ja metsäkanalintujen pesintä onnistuisi, eikä tulisi kylmää ajanjaksoa poikas-
ajalle. 
Muutoin seuran toiminta on mennyt vanhoja uria seuraten. Talkoita ja erilaisia ta-
pahtumia riistanhoitoon liittyen on järjestetty useampia. Porukkaa näissä on ollut 
vaihtelevasti. Ja onhan tietenkin myös metsästetty. Lajistoa hieman kun katselee, 
niin ylivoimaisesti eniten metsästetään supikoiria, peräti 265kpl.  Osa toki muualta 
kuin Erämiesten alueelta. Seuraavaksi tulee kyyhky ja kolmantena heinäsorsa ja 
listaa eteenpäin, varislinnut, kettu, näätä ja minkki. Kanalintuja ei juuri ollenkaan. 
Petäjäveden riistanhoitoyhdistys on panostanut viime vuosina huomattavasti 
ampumaratojen kunnostukseen. Koskensaaren hirvirataa on kunnostettu ja Kui-
vasmäen haulikkorata uusittuine heittimineen on nykyaikaisessa kunnossa.  Näitä 
kannattaakin hyödyntää ja käydä harjoittelemassa omaa ampumataitoa.
Muistakaa ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot seuran jäsensihteerille, jotta seuran 
tiedotteet ja postit löytää perille.

Nähdään kesän ja syksyn talkoissa/tapahtumissa. Ja jos jotain tulee mielenpäälle 
niin soita ihmeessä.

-Mikko Jutila (040-7092425)
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TOIMINTAKERTOMUS  2016
    
Hallinto
Seuran puheenjohtaja toimi Mikko Jutila ja varapuheenjohtajana Keijo Ekman, li-
säksi johtokunnan jäseninä olivat Pentti Valkeajärvi, Antti Mäkinen, Arto Huttunen 
ja Tarmo Ketola.  Rahastonhoitajana toimi Heimo Tanner, sihteerinä Jari Kosken-
ranta ja seuran kotisivuja, tilastoja ja laskutusta hoiti Jarkko Rouvinen.

Seura piti kaksi yleistä kokousta (5.2. ja 18.8), joihin osallistui hyvin seuran jäseniä 
ja johtokunta kokoontui kolme kertaa valmistellen yleisten kokousten asioita ja 
erilaisia seuran tapahtumia

Yleistä

Kevään aikana suoritettiin riistakolmiolaskennat ja pidettiin pilkkikilpailut 25.3. 
Karikolla sekä  julkaistiin seuran tiedotuslehti Eräviesti. Polttopuutalkoita pidettiin 
kahdet 23.4. ja 17.9. Riihimäen Erämessuille järjestettiin linja-automatka lauan-
taina 11.6.  Ennen Juhannusta erämiehet toimittivat koivun oksia vanhainkodin 
väelle ja olivat mukana itse vastojen teossa. Jänisheinätalkoita pidettiin kahdet ja 
riistapeltoja tehtiin Kytömäkeen, Onnelaan, Urrialle ja Tilsalaan. Kiuasniemen hau-
likkoradalla pidettiin yleiset opastetut harjoitukset lauantaina 2.7.  Elokuussa 13.8.  
vietettiin perhepäivää hirvimiesten kodalla monenlaisten esittelyjen ja opastusten 
muodossa.  

Syksyn aikana ulkoilutettiin aseita ja koiria sekä metsästettiin ahkerasti. Joulurauha 
riistaeläimille oli 24.-25.12. 

Kilpailutuloksia

Keski-Suomen riistanhoitokilpailussa 2015 Petäjäveden Erämiehet ry. voitti oman 
sarjansa pisteillä 18385 ja henkilökohtaisessa sarjassa Kimmo Koivikko oli kolmas 
pistein 3215. Menestystä täydensivät Mikko Jutila (6.), Ari Mikkola (7.), Timo Kytö-
lehto (8.) ja Jari Notkonen (10.).

Vuoden 2016 Erämieskilpailu Turkisriistakilpailu 2016
1. Kimmo Koivikko 2795 p.  1. Kimmo Koivikko 679 p.
2. Mikko Jutila   2775 p  2. Mikko Jutila   406 p.
3. Keijo Ekman   2315 p.  3. Antti Mäkinen   196 p.

Saaliskiintiöt
Vuoden 2016 saaliskiintiöinä ja pisteinä olivat seuraavat:   Yksi kanalintu/jäsen/
koejäsen ja jäniksille ei rajoitusta..

Maksut
Seuran jäsenmaksu oli 40€, liittymismaksu 85€, rh-korvaus 20€ talkoomaksu 20€. 
Kausikortti maksoi 80€ ja vuorokausikortti 10€.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Pidetään vuosikokous ja kesäkokous sekä tarvittava määrä johtokunnan kokouk-
sia. Helmikuussa lasketaan riistakolmiot jos lumitilanne sen sallii. Kevään aikana 
julkaistaan Eräviesti ja pidetään pilkkikilpailut. 

Talkoilla olisi tarkoitus kunnostaa ruokintakatokset (57 kpl), tehdä sorsille keino-
pesiä, toimitetaan vanhainkodille vastantekoa varten koivun oksia ja tehdään tar-
vittavat puuhommat. Kesällä pidetään heinätalkoot ja syksyllä/alkutalvesta heinät 
viedään maastoon. Kesällä Erämiehet osallistuu jollain tavalla Suomi 100-vuotta 
tapahtumiin. Elokuussa lasketaan riistakolmiot.  Elokuussa  haulikkokisat ja kolmio-
laskennat.  Syksyllä saa pitää vähän vapaata, mutta voi myös metsästää.

Vuosikokouksessa 10.2. valittiin uusiksi jäseniksi (vas.) Harri Kosunen, Harri Lätti, Veli-Pekka 
Kivioja, Veijo Honkanen, Elina ja Raimo Tarttanen sekä Antti Koivula (puuttuu kuvasta).
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Riistanhoitojaoston toiminta v. 2016

Riistanhoitojaosto järjesti Urrian riistakolmion laskennat talvella ja kesällä. Heinät 
tehtiin tälläkertaa paaliin. Paaliheinän menekki näytti olevan melkoisen hyvä joten 
voi olla että tulevaisuudessa heinätalkoot jäävät historiaan. 

Riistakolmiolaskennoista ei todellisia yllätyksiä löytynyt. Muutamasta kolmiolle 
eksyneestä sattumametsosta en isosti riemua repisi. On hyvä muistaa että yksit-
täinen kolmio on arka satunnaisille havainnoille. Lintujen alamäki jatkuu vääjää-
mättä, ja hälyttäväksi tilanteen tekee se että aamuisin ei ole edes soitimen ääniä 
kuulunut. Myös jänisten määrä on laskusuunnassa. 

Kuluvan vuoden 2017 toimintaan kuuluu muunmuassa sorsien keinopesien teke-
mistä, riistapeltojen hoito ja muun riistaruokinnan jatkaminen. Kesäkokouksessa 
puntaroidaan varmastikin mihin suuntaan lintukato metsästystämme vie.

Riistanhoitojaoston puolesta Tarmo Ketola.

Kuva 1. Urrian riistakolmion talvilaskentojen tulokset vuosilta 1989-2016

Riistajaoston toiminta v. 2016 
 
Riistanhoitojaosto järjesti Urrian riistakolmion laskennat talvella ja kesällä. Heinät tehtiin 
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Kuva 2. Urrian riistakolmion kesälaskentojen tulokset vuosilta 1989-2016

Sorsanpesät odottavat Repolassa vientiä rannoille.

 
Kuva 2. Urrian riistakolmion kesälaskentojen tulokset vuosilta 1989-2016 
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Ampumajaoston toimintakertomus vuodelta 2016

Ampumajaoston vetäjä Pekka Airaksinen
Heinäkuun toinen päivä järjestettiin Kiuasniemen haulikkoradalla jäsenille ilmai-
nen haulikko- harjoitteluvuoro, jonka kiekot kustansi seura. Harjoituspatruunoita 
oli mahdollisuus lunastaa paikanpäältä. Paikalle tuli kuitenkin vain muutama har-
joitusta kaipaava seuran jäsen. Harjoitella sai aivan omaan tahtiin tai halukkaat sai-
vat opastusta kuinka välttää pahimmat virheet kiekon särkemisessä (kiitos Jukalle).
Erämiesten haulikko kisat paukuteltiin 11.8. sateen ja kirkkaan auringonpaisteen 
värittämässä kelissä. Kaikki kiekot saatiin hienosti ilmaan lingottua. Tulokset kaikki-
en mutinoiden jälkeen:
 1.   J.Savolainen 22
 2.   P.Airaksinen 19
 3.   J.Hokkanen 18
       J.Tuominen 17
       H.Lampinen 17
       K.Koivikko    17
       M.Kuosmanen 10
       E.Kuosmanen   8 

Kesäaikana Kuivasmäen radalla oli rhy:n viikottaiset haulikko harjoitteluvuorot. 
Hirviammuntaa kiväärillä taas pääsi ampumaan rhy:n vuoroilla tiistaisin kesä- ja 
elokuussa Koskensaaren ampumaradalla. Talvikaudella Ilmakiväärillä liikkuvan 
hirven ampumaharjoittelu mahdollisuus vanhassa kuntalassa  marraskuusta 
eteenpäin. Tungosta harjoittelu vuoroilla ei ollut, josta johtopäätös: Petäjävedellä 
on loistavia ampujia.

Ampumajaoston apuri: Mikko Jutila

Ampumajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toiminta jatkuu entiseen malliin. 
Järjestämme haulikkoampumaharjoitukset ja haulikkokisat. 
Osallistutaan rhy:n järjestämiin haulikko- ja kivääriratojen kunnostustalkoisiin.
Otetaan vastaan ideoita jäseniltä eri ampuma kilpailuista ja harjoituksista.
Tiedotetaan sähköpostilla ja nettisivuilla oman kylän ja lähiseudun ampuma kilpai-
luista ja harjoituksista
Toivotaan aktiivista osallistumista seuran ja rhy:n järjestämiin ampuma tapahtu-
miin. 

Ampumajaoston apuri: Mikko Jutila
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Kenneljaoston toimintakertomus 2016

Jäsenet: Sami Heinäaho, Jukka Hokkanen, Keijo Ekman ja Antti Mäkinen

Vuoden 2016 kenneltoiminta oli jossain määrin vilkasta jäsenten koirien koe- ja 
näyttely käyntien osalta muutamaan edellisvuoteen verrattuna. Parhaiten vuoden 
aikana jäsentemme koirista menestyi  Harri Kosusen omistama weimarinseisoja 
narttu Metsätien Pohjantähti FI37889/13. Maastojamme on annettu muiden koe 
järjestäjien käyttöön ja jäsenemme ovat toimineet oppaina ja tuomareina eri 
koemuotojen parissa.

Kurssi- ja koulutustoiminta

Emme järjestäneet koulutustoimintaa.

Koetoiminta

Emme järjestäneet kokeita. Repolan kämppä maastoineen oli elokuussa spanieli-
järjestön koepaikkana, kun siellä pidettiin spanieleitten taipumuskokeet. 

Erämiesten vuoden koira tulokset:

1. Weimarinseisoja Metsätien Pohjantähti FI37889/13 31p om Harri Kosunen
2. Labradorinnoutaja Siipiveikon Myrsky Ulapalla FI50844/14 10p om Joonas 
Nokelainen
3. Sk Saksanseisoja Myräkkälän Remu FI22443/14 9p om Ari Mikkola
4. Kk Kettuterrieri Kierroksen Manta FI43297/15 9p om Ari Mikkola
5. Suomenajokoira Hakatien Miko FI10856/14 8p om Teppo Sirniö 
6. Suomenpystykorva Valkolammen Iitamaria FI33497/15 3p om Tommi Suhonen
7. Suomenajokoira Reporallin Ramona FI27497/11 1p om Keijo Ekman

Kenneljaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Alkaneen vuoden kenneltoiminta pohjautuu muiden järjestöjen järjestämien ken-
neltapahtumien avustamiseen ja tarvittaessa järjestämme luolakoirien metsästys-
kokeita.

Kurssitoiminta

Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri kennelorganisaatioiden  jär-
jestämiin koulutustilaisuuksiin.

Koetoiminta

Järjestämme tarvittavan määrän luolakoirien metsästyskokeita.  Annamme maas-
tojamme muiden kokeiden järjestäjien käyttöön.

Petäjävesi 7.2.2017 
Antti Mäkinen
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Taste of Game – ruokaseikkailu Pöllöwaarissa

Pitihän tämäkin kokea. Pitkään on ollut mielessä, että jossakin paremmassa 
ravintolassa pitäisi käydä ammattilaisten riistaruokia maistelemassa. Toki jossakin 
yhteydessä yksittäisiä aterioita on tullut syötyä, mutta koko illan menu, se voisi 
olla kokemus. Kun joulun maissa Jutilan Mikolta tuli viesti, että Metsästäjäliitto 
on järjestämässä riistaillallisen yhteistyössä muutaman jyväskyläläisen ravintolan 
kanssa, niin tuumasta toimeen. Ei tarvinnut paljon markkinoida tätä kulinaariret-
keä, Pirjon sekä Annen ja Veijon kanssa päätettiin tuo elämys hankkia. 

Helmikuisen lauantai-illan tapahtumapaikaksi valikoitui Pöllöwaari kolmesta mah-
dollisesta, sillä myös Harmooni ja Naissaaren ravintola järjestivät talven mittaan 
samantapaisen tilaisuuden, luultavasti vähän erilaisella menulla. Ravintolaan men-
nessämme vitsailtiin, että pitäisiköhän syödä jotakin etukäteen, ravintola-annosten 
pienuus kun tiedetään, mutta ei sentään moiseen sorruttu. 

Riistaillallinen osoittautui suosituksi, sillä ravintola oli täynnä riistahenkistä po-
rukkaa. Tarjoilija arveli tilaisuuden kestävän kolmen ja puoli tuntia, mutta neljä 
siinä taisi mennä. Pieni miinus pitkästä kestosta, mutta ei aika kuitenkaan pitkäksi 
käynyt, sillä juttua riitti meidän ja naapureitten kesken. Asiaan liittyvää ohjelma-
puoltakin oli, sillä Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jani Nuijanmaa sekä kalastaja 
Juha Manninen kertoilivat omia kokemuksiaan jahdeista ja riistaruokien laitosta.

Ruokalajeja oli ohjelman mukaan neljä: tarjolla oli peuraa, tavia ja hirveä sekä 
jälkiruoka. Joka ruoalle oli oma viininsä, ja niistä kerrottiin meille seikkaperäisesti 
aina alkajaisiksi. Samoin ruoista, jotka sisälsivät pääraaka-aineen ohella monia 
lisukkeita, tehtiin selkoa kiitettävästi. Tämä oli tietysti hyvä ja kiinnostava seikka, 
sillä olimmehan myös opintomatkalla. Vaikka riistasta meilläkin ihan makoisa 
juhla-ateria (se on aina juhlaa, koska sitä on melko harvoin) saadaan aikaan, niin 
aina voi parantaa.

Muistin varassa tätä kirjoittelen muutama viikko tilaisuuden jälkeen, muistiinpa-
noja ei tullut tehtyä vaikka hyväksi olisi ollut. Kuohuviinilasien jälkeen ensimmäi-
seksi eteen tuotiin ylimääräinen alkupala, ehkä pitkästymisen torjumiseksi. Se oli 
reilun kynnen kokoinen hippunen jotakin ruokahalua kiihottavaa, kuusenkerkällä 
terästettynä. Sitä piti hetki ihmetellä, ennen kuin sen hotkaisi. Ihan hyvää, tokka 
kai.

Varsinainen alkupala oli Urjalasta pyydettyä peuranlihaa, josta oli tehty sushia eli 
raakaa lihaa hyvin maustettuna ja kahden pienen lihapullan muotoon pyöritel-
tynä. Se oli uusi kokemus ja todella maukas alkupala. Nautittiin punaviiniä palan 
painikkeeksi, taisi olla unkarilaista. Sitten pitkähkön odottelun jälkeen eteen kan-
nettiin väliruoka, tavia talon tapaan, tai mikä nimi lie ollutkaan. Tavit oli kuulemma 
ammuttu Hankoniemellä, ja haulien mahdollisuudesta varoitettiin. Kovin pieneltä 
näytti tavin rinta lautasella, vai olisikohan ollut vain neljännes. Makoisaa napostel-
tavaa tämäkin oli, jonkun pöytäseuralaisen mielestä illan parasta. Vähän ihmetytti, 
kun sorsassa ei ollut nahkaa mukana. Olen riistaruokakirjoista oppinut, että sorsat 
pitää kyniä, kypsentää ja tarjota nahan kanssa. No, suosituksiahan voi aina antaa, 
ja minäkin yleensä nyljen saamani vesilinnut.

Pääruokana oli Kannonkoskelta pyydettyä hirveä, ja se oli parasta hirveä, mitä olen 
syönyt. Pari pienehköä pihviä, vähän juuresmuusia, puolukkahilloa ja hyvää kasti-
ketta, niistä se herkku muodostui. Tarjoilija kaatoi taas uutta viiniä laseihin, mutta 
mikä karahvi, siinä oli ainakin puolen metrin kaatonokka. Hyvä tovi tätäkin annosta 
nautittiin ja maisteltiin, piti ihan pitkittää nautintoa.
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Jälkiruokana oli lusikallinen katajanmarjajäätelöä ja lakkahyydykettä vähän enem-
män. Tämä kruunasi loistavan ateriakokonaisuuden ja makuelämyksen riistaruo-
kien ystäville. Tokihan menun hinnalla viineineen olisi jokainen meistä syönyt 
paremmanpuoleisen luonaan viikon ajan, mutta onhan tämä AIVAN eri asia. 

Kadulle astuessamme Veijo ehdotti, että nyt mennään vielä Alibabaan olusille, se 
on tässä matkan varrella. Sepä ei onnistunutkaan, paikka oli jo sulkeutunut. Mutta 
Versobaari eli entinen Hoviraitti oli auki, ja siellä vetäisimme vielä yömyssyt Jyväs-
kylän myöhäisillassa.

Pentti Valkeajärvi

Peuran sushia Pöllöwaarin tapaan – eipä tule kotona tehtyä. Kuvat: Pentti Valkeajärvi

Tavinrintaa väliruokana – 
pienessä linnussa olivat aromit kohdallaan.

Hirven sisäfileen pinta oli vähän rapea ja 
sisus murea – ei paremmasta väliä.
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Suurriistavirka-apu  SRVA

Suomessa tapahtuu vuositt ain yli 5000 hirvieläin onnet-
tomuutt a liikenteessä, lisäksi kolareissa osapuolena  voi 
olla myös suurpeto (Karhu, susi, ilves tai ahma) tai villisika. 
Suurimmassa osassa onnett omuuksista selvitään onneksi 
ilman henkilövahinkoja, mutt a kolarin toiseen osapuoleen eli 
hirvieläimeen tai suurpetoon auto tai juna aiheutt aa lähes 
aina tuskalliset vammat.

Tänä päivänä, kun viranomaisilla on eritt äin niukat resurssit, 
ei poliisilla ole mitään mahdollisuuksia hoitaa tällaisia loukkaantuneen eläimen 
lopetuksia saati kka jäljityksiä. Poliisi onkin ulkoistanut tämän tehtävän, ja tehnyt 
sopimuksen Riistanhoitoyhdistyksien kanssa. Riistanhoitoyhdistyksiin kuuluvat 
vapaaehtoiset metsästäjät autt avat näissä kolareissa loukkaantuneiden hirvien ja 
suurpetojen jäljityksessä/lopetuksessa. Lisäksi sopimukseen kuuluu myös suurpe-
tojen karkotustehtävät pihoista ja taajama-alueilta ym.

Suurriistavirka-apu eli lyhennett ynä SRVA toimii aina poliisin luvalla ja poliisin joh-
dolla. Loukkaantunut eläin pyritään poistamaan tehokkaasti  ja turvallisesti . SRVA 
tehtävässä ei aina voida noudatt aa metsästyslakeja ja asetuksia. Joskus loukkaan-
tunut eläin voidaan joutua lopett amaan hyvinkin lähellä asutusta.

Kun kolari sa� uu.

Riistanhoitoyhdistys on nimennyt muutaman hengen, paikallisista metsästäjistä 
koirineen koostuvan ryhmän, joka lähtee selvitt ämään, kuinka kolarissa olleelle 
eläimelle on käynyt. Tarvitt aessa nämä henkilöt kutsuvat apuvoimia paikalle. Eläin-
tä seurataan aluksi kytketyllä koiralla jälkiä seuraten, etsitään verijälkiä, makuu-
paikkoja, kaikkea mistä voidaan päätellä, onko eläin loukkaantunut ja kuinka pa-
hasti . Koira voidaan myös laskea vapaaksi, kun varmistetaan, ett ä sotkeutumisen 
vaaraa väärään eläimeen ei ole. Kun koira saa eläimen haukkuun, sitä seurataan 
haukussa jonkin aikaa, jott a saadaan havaintoja eläimen vammoista. Tarvitt aessa 
eläin lopetetaan.

Tämä vapaaehtoisista henkilöistä koostuva ryhmä lähtee aina kelillä kuin kelillä ja 
mihin vuorokauden aikaan hyvänsä selvitt ämään ja hoitamaan viranomaisilta saa-
mansa tehtävän, jott a loukkaantunut eläin saadaan pois kärsimästä. Joskus nämä 
tehtävät vaati vat aikaa runsaasti kin. Yksi hirvikolari voi vaati a jopa 50 miestyö-
tunnin ajankäytön, ennen kuin tehtävä saadaan hoidett ua. Joten kyse on eritt äin 
mitt avasta vapaaehtoistyöstä.

Hirvieläinkolarista pitäisi aina ilmoitt aa hätäkeskukseen, vaikka tuntuisikin, ett ä 
eläimelle ei käynyt pahasti . Voi olla, ett ä eläin saa pienestäkin osumasta sisäisiä 
vammoja tai vaikkapa leukaluu murtuu. Olisi tärkeää, ett ä SRVA-henkilö käy asian 
tarkistamassa kolaripaikalla. SRVA-henkilöiden työtä kolaripaikalla voi helpott aa 
paljonkin ilmoitt amalla kolaripaikan mahdollisimman tarkasti  hätäkeskukseen ja 
lisäksi merkkaamalla paikan esim. muovipussilla aurausviitt aan, oksaan tai muulla 
näkyvällä merkillä.

-Mikko Juti la
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Kolarikauris.

Kolarihirvi

Kuva: Mikko Jutila.

Kuva: Mikko Jutila.
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PILKKIKILPAILUT 1.4. Karikkojärvellä (meteoriittijärvi)

Erämiesten ja Metsäkulman Erän yhteiset pilkkikisat pilkittiin lauantaina 1.4. kraat-
terijärvellä. Pilkkiaika oli klo 9-12. Pilkkijöitä oli saman verran kun viime vuonna, 
elikkä 21 henkeä.

Tulokset olivat seuraavat:

1.    Pienmäki Hannu Metsäkulman Erästä 472g 
2.    Nieminen Jari 366g
3.    Hiiliaho Pertti 172g
4.    Koivikko Kimmo 161g
5.    Hiiliaho Pekka 135g
6.    Valkeajärvi Pentti 64g
7.    Rauhala Voitto 51g
8.    Grönroos Jussi 39g
9.    Järvinen Arto 22g
10. Kuitunen Eikka 17g

Ja seuraavat sai vähemmän tai ei ollenkaan                          
Seurojen välinen kiertopalkinto lähti tällä kertaa Metsäkulmalle.

Pilkki 2017 Karikolla                   Kuva: Pentti Valkeajärvi.
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Talkoilla keinopesiä sorsille

Maaliskuussa kymmenen innokasta Erämiestä kokoontui Repolaan tekemään sor-
sien keinopesiä. Kovasti suosiota saaneiden tekopesien rakentamiseen innostut-
tiin, kun maailmalta ja Petäjävedeltäkin oli saatu positiivisia kokemuksia. Sinisorsa, 
tavi ja haapana voivat hyvin ottaa tarjotun pesimisalustan käyttöön ja voi siihen 
telkkäkin pujahtaa, tällaisia kokemuksia on maailmalta kertynyt. Siispä pitäähän 
näitä meidänkin kokeilla.
 
Pesäpaikkoja vesilinnuille varmasti löytyy rantametsistä, mutta pienpedot ovat 
ainainen riesa. Jos tällä riistanhoitotavalla pystytään pelastamaan edes muutama 
pesä, työ ei ole mennyt hukkaan. Varsinkin minkit ja supikoirat ovat rantojen kulki-
joita ja kyllä sinne kettukin jälkensä jättää. Toppien varassa olevia pesiä pedot eivät 
hevin älyä, ja jos varsi on liukas, pesälle ei myöskään kiivetä.

Keinopesiin munituista ja haudotuista munista kuoriutuu jonkin arvion mukaan 
jopa 80 prosenttia, kun taas luonnonpesistä keskimäärin alle puolet säilyy haudon-
nan loppuun asti. Jokainen säilynyt pesä on palkinto riistahoitajalle ja toiveiden 
herättäjä metsästäjälle.

Pesäputkilo on kätevä rakentaa metrin levyisestä aitaverkosta, kuten meidän 
talkoissa. Verkkoa rullataan kuin kääretorttua, muottina voi käyttää 30-35 sentin 
paksuista rumpuputken pätkää. Verkkokerrosten väliin laitoimme vanhoja jänis-
heiniä, tulipahan niillekin käyttöä. Myös putkeen pitää laittaa vähän pehmikettä. 
Keinopesää kohti verkkoa kuluu runsas pari metriä. Lisäksi tarvitaan metrin pätkä 
lautaa, jonka reunoihin hakataan muutama aspi tai muu koukku puolelleen. Tämä 
lauta kiinnitetään pesähökötyksen alapuolelle nippusiteillä tai rautalangalla ja 
koko laite naulataan tai ruuvataan kahteen pystypaaluun. Laudan voi naulata ensin 
tolppiin ja sen jälkeen sitoa pesä kiinni. Jos tarvikkeet ovat kasassa, sorsan keino-
pesä syntyy nopeammin kuin telkänpönttö. 

Pesiä tehtiin talkoissa 26 kappaletta, runsaassa tunnissa. Suurin osa saatiin vie-
tyä rannoille ennen jäiden lähtöä. Keinopesän paikalleen asentaminen voi olla 
työläämpi tehtävä kuin itse rakentaminen. Ensinnäkin pitää valita hyvä paikka ran-
nalta, jossa sorsanpojille on kuoriuduttuaan suojaa, sekä raahata tarpeet paikalle. 
Virityksen voi pystyttää yhden tai useamman tolpan varaan, kunhan siitä tulee tu-
keva. Jäältä käsin pystyttäminen käy kätevämmin kuin kiikkerästä veneestä. Tietysti 
pesän voi pystyttää rantahetolle myös kesällä maalta käsin. Vedenpinnan vaihtelu 
pitää tietysti ottaa huomioon, jotta munat eivät kastu. Jos vielä kiinnityspaaluina 
käyttää liukasta putkea tai laittaa reilun pätkän putkea paalujen varteen, niin eipä 
minkin kynnetkään pidä.

Sorsan keinopesät kuten telkänpöntötkin pitäisi vuosittain huoltaa: jäät voivat rik-
koa pystytolpat, kuivikkeet hupenevat joka tapauksessa tai myrsky voi heittää koko 
komistuksen rantalepikkoon.

Pentti Valkeajärvi
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Kunnon kerros heiniä verkkokerrosten väliin ja hyvä tulee.

Runsaat parikymmentä keinopesää saatiin talkoilla tehdyksi.
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Jääkelit kannattaa käyttää hyväksi sorsan keinopesien pystyttämisessä.

Keinopesä pitäisi saada tukevasti paikoilleen, siinä voi olla haastetta.
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Kyllä tähän kelpaa sorsan munat pyöräyttää. Heti tuoreeltaan parannuskeinona voisin 
todeta, että tolpat saisivat olla paksummat ja mieluummin havupuusta, niin olisivat pit-
käikäisemmät. Pitää seurata, miten tämä viritystä pysyy paikallaan.



19

Jukka opastaa Mikkoa kiekkojen särkemisessä ja alakuvassa näyttää, että näin särkyy.

Kuvat: Pentti Valkeajärvi.



20

Riistakolmion kesälaskentaan startataan yleensä Kyläsepän pihasta.

Perhepäivänä nuorisokin pääsi ampumaan laseraseella.                    Kuvat: Pentti Valkeajärvi.


