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Tiedotuslehtinen jäsenille ja maanvuokraajille,

49. vuosikerta
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HUOM! 
Kun sinun posti- tai sähköpostiosoitteesi muuttuvat, niin ole hyvä ja 
ilmoita siitä 
 » jäsensihteeri Harri Lätille (harri.latti@gmail.com), puh. 040 188 3770 tai
 » puheenjohtaja Mikko Jutilalle (mikko.jutila@elisanet.fi), puh. 040 709 2425,
 » hirvijaoston vetäjä Veli-Pekka Kiviojalle (veli-pekka.kivioja@btg.com),              

puh. 040 731 4738.

Kiitos!

MUISTA! 
Kun tarvitset vieraskortin, niin ilmoita siitä viimeistään jahtiaamuna tekstiviestillä 
Mikko Jutilalle (puh. 040 709 2425) ja kerro vieraan nimi/nimet. Maksat vieraskor-
tin 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. 

Jäsenlaskut 1.6.2021 
Jos et ole saanut jäsenlaskua kesäkuussa, ota yhteyttä jäsensihteeri Harri Lättiin 
(kts. yhteystiedot yläreunassa).

Eräviesti 1/2021
Toimittaneet Veijo Honkanen ja Pentti Valkeajärvi

Taitto: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy, paino: Kirjaksi.Net Jyväskylä
Kuva ylhäällä: Hannu Heikkinen, etu- ja takakansi: Pentti Valkeajärvi
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Puheenjohtajan tervehdys
Mikko Jutila

Tervehdys maanomistajille ja jäsenille. Tässäpä 
tuumailua puheenjohtajan näkökulmasta men-
neestä koronavuodesta. 

Talkootoiminta oli ja on yhä isommissa määrin 
jäissä koronan vuoksi. Talkoita on kyllä tehty pie-
nemmillä porukoilla ja jäsenet ovat myös runsaas-
ti itsekseen puuhailleet. Kesäkokous onnistuttiin 
pitämään Repolan kämpällä ulkona turvavälejä 
noudattaen. Vuoden 2021 vuosikokouksen aika-
taulu on venynyt kokoontumisrajoituksen vuoksi. 
Vuosikokous on kuitenkin se paikka, missä jokaisel-
la jäsenellä on parhaiten mahdollisuus tuoda nä-
kemyksiään esille ja vaikuttaa seuran toimintaan.  
Pidetään vuosikokous heti, kun koronatilanne rau-
hoittuu niin, että kaikki voivat tautitilannetta miet-

timättä hyvillä mielin tilaisuuteen saapua. On tärkeää, että kokouksessa olisi runsaasti 
jäseniä asioista keskustelemassa.

Repolan kämppä Metsä-Piesalantiellä on mahtava paikka käydä välillä paistamas-
sa makkarat tai vaikkapa lämmittää hyväksi kehuttu sauna. Siellä on iltaisin antoisaa 
kuunnella hiljaisuutta. Nyt, kun seurat saatiin yhdistettyä, niin ”uudet” jäsenetkin ovat 
mukavasti löytäneet kämpän. Hienoa, että kämpällä on käyttöä ja toimintaa yhä enem-
män. Kämpälle on tehty pidemmän ajan kehityssuunnitelmiakin. Pikkuhiljaa kehitel-
lään ja rakennellaan, ja jos sinulla on ideoita, niin vinkkaa vaan siitä meille!
  
Nuoria jäseniä on saatu mukavasti Erämiehiin mukaan. Petäjäveden Erämiehet ja riis-
tanhoitoyhdistys ovat yhdessä saaneet hienosti erilaista toimintaa järjestettyä. Var-
sinkin nuorisolle suunnattuja tapahtumia saatiin aikaiseksi kuten ampumatoimintaa. 
Turvallista aseen käsittelyä on harjoiteltu ja monta muuta juttua. Muistetaan, että nuo-
rissa on tulevaisuus!! Heitä tarvitaan tulevaisuudessa muun muassa metsästyksen ja 
SRVA -toiminnan saralla.
 
Olipa mukava nähdä pitkästä aikaa hyvää nousua kanalintukannassa, vaikka näätä vei-
kin munat koppelon pesältä Verkkalassa. Riistakamera tallensi tämän tapahtuman. 
Siitä videon pätkää löytyy Erämiesten nettisivuilta osoitteesta: Kanalintujen pesien 
suojauksesta – Petäjäveden Erämiehet (petajavedeneramiehet.fi)

Itsellä kuluva jahtikausi meni nuoria ajokoiria kouluttaen. Supikoirien jäljitystä ja ke-
tunajoja harjoiteltiin. Plottinajokoira Maikki 2v. näytti lupaavia merkkejä jäljitys- ja 
ajorintamalla, veljensä Mörön syksy meni korvia sairastellessa. Korvat Mörölle saatiin 
kuntoon, ja ensi syksyn jahtikautta odotellaan. Vanha Plotti Miina (9v) oli metsässä ah-
kerasti, ja saalista sille saatiin ihan mukavasti. Vallankin supikoiran ja karhun pyynnissä 
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Hirvieläinten metsästys 2020
Keijo Ekman

Metsästyskaudella 2020 elettiin historiallisia hetkiä, sillä Erämiesten kautta aikain en-
simmäinen hirvijaosto aloitti toimintansa ja hirvieläimiä myös metsästettiin. Metsästys 
tapahtui entisen Eerojen Erän hirviporukan voimin ja heille jo tutuilla vuokramailla. 
Hirvijahtiin otti osaa kaksitoista hirvijäsentä. Heidän vierainaan olivat nuori neitokai-
nen Senja Puttonen sekä Jussi Sulasalmi. Senjaa ei vielä jahdissa onnistanut, mutta 
lähellä kaatotilanteetkin olivat. Jussi on ollut tuttu vieras jo vuosia.
 
Porukalla oli hirvijahdissa kolme koiraa käytössä: nuori vasta aloitteleva pohjiksen ja 
suomenpystykorvan risteytys Alpo, jo kokeneempi jämtlanninpystykorva Ahti ja suo-
menpystykorva Sessi. Alpo osoitti jo taipumusta hirvityöskentelyyn ja sille ammuttiin-
kin muutama hirvi. Mikä parasta, niin isäntä Pasi Kelanderkin pääsi kaatamaan hirven 
Alpolle. Ahdin työskentelyä häiritsi jokin aikaisemmin tapahtunut pelottava juttu, josta 
koira ei ole vielä päässyt yli. Meillä on kuitenkin uskoa, että riistaveri, jota Ahdin suo-
nissa virtaa, voittaa muiston tästä ikävästä tapahtumasta. Sessi puolestaan on jo vanha 
tekijä hirvikoirana. Toivottavasti siitä on iloa vielä useiksi vuosiksi.
 
Metsästysmaat halkaiseva valtatie 23 on koirille jatkuva uhka. Kuluneena syksynä hir-
vet ylittivät valtatien aikaisempia vuosia useimmin ja haukut olivat joskus ihan tien 
varressa. Mutta vielä ollaan vahingoilta vältytty. Tosin lähellä se oli Sessin kohdalla ihan 
muusta syystä, kun se hirvipäivän loppupuolella yhytti supikoiran. Sessi ei saanut su-
pia pysymään maanpinnalla, vaan se luiskahti jääkauden muodostamaan henkilöauton 
kokoisista kivistä muodostuneeseen kivikasaan. Sessi tietysti pienikokoisena koirana 
perään, eikä isännän pyynnöistä ja maanitteluista huolimatta malttanut jättää supia. 
Tutka kertoi, että se työsti supia iltayön lopputunneille asti, kunnes väsyi ja jäi kivik-
koon. Ei ilmeisesti päässyt sieltä pois tai ei malttanut. Ennen vuorokauden vaihtumista 
hirviporukan hermot pettivät ja kettumiehillä vahvistettuna pelastuspartio lähti paikal-
le. Kovan työn ja kivien kaivamisen ja siirtelyn jälkeen Teemu sai Sessin pannasta kiinni 
ja vedettyä koiran vapauteen syvältä louhikosta. Tämän jälkeen supi pääsi hengestään 
ja kaivuujäljet korjattiin.

Veli-Pekka Kivioja toimi metsästyksenjohtajana, niin hirven kuin pienten hirvieläinten 
metsästyksessä. Hirvenmetsästys sujui luonnikkaasti ja jahti tapahtui ainoastaan vii-
konloppuisin. Silloin kaikki halukkaat saattoivat ottaa osaa hirvijahtiin. Saaliiksi saatiin 
neljä aikuista ja kuusi vasaa. Ruhot nyljettiin ja paloiteltiin Raiskilan tilalla, josta Timolle 
kiitos.

se on kunnostautunut. Luolakoirat saksanmetsästysterrierit Iitu ja Jymykin pääsivät 
töihin. Pennutuksen jälkeen Iitu pääsi taas valloilleen ja Jymy kunnostautui enemmän 
pienten sorkkaeläinten jäljityksessä sekä ajossa kuin luolassa.
 
Mukavaahan tuolla on touhuta. Tytärkin on innostuneena kolmatta kauttaan mukana. 
Sielu lepää luonnossa ollessa.
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Osa hirvijäsenistä osallistui pienten hirvieläinten porukka- ja kyttäysjahtiin. Porukka-
jahti tapahtui ajavan koiran avulla tai miesajona keleistä riippuen. Ajavana koirana toi-
mi beagle Vilma.  Kyttäysjahti tapahtui ruokintapaikoilta, joita porukalla on kymmenen 
kappaletta. Valkohäntäpeuroja ammuttiin kuusi aikuista ja kolme vasaa. Kauriita kaatui 
kaksi aikuista ja kolme vasaa.

Kun kaikki osuu kohdalleen... Kuva: Jaakko Pirinen.

Hirville vietiin metsään 19 nuolukiveä vuoden aikana. Pienille hirvieläimille vietiin 
kymmenelle ruokintapaikalle 8 m3 kauraa, 12 pikkupaalia heinää ja 240 kiloa kaupan 
ylipäiväisiä juureksia ja hedelmiä. Jäsenet kustansivat ruoat itse heinäpaaleja lukuun 
ottamatta. Näitä ruokintapaikkoja hyödynsivät tietysti niin jänikset kuin pikkulinnut ja 
myös supit.

Talkoita pidettiin hirvijaoston toimesta kahdet. Ensimmäiset Repolan kämpällä, jossa 
pilkottiin puita ja tehtiin ruokintakatos. Toisissa talkoissa raivattiin vanhan radan tien-
vartta ja tehtiin kolme hirvitornia Jussilanperäntien varteen. Osallistuttiin myös Kos-
kensaaren hirviradan kunnostustyöhön, johon porukkamme jäsen Jaakko Pirinen lah-
joitti merkittävän määrän painekyllästettyä lankkua mahdollistaen kulkusiltojen teon.
Harjoitusammunnoissa kävi kukin oman intonsa mukaan. Valvoimme kesäkuun ajan 
rhy:n ammuntoja Koskensaarella. Kokouksia jaosto piti vuoden aikana kolme. Perin-
teiset maanomistajille suunnatut peijaiset jäivät pitämättä ensimmäisen kerran, syynä 
koronapandemia.

Tulevaksi kaudeksi on haettu seitsemän hirven ja saman verran valkohäntäpeuran 
pyyntilupia osana pitäjän yhteislupaa. Pyrimme pitämään muutamat talkoot kesän 
aikana.
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Toimintakertomus 2020
Harri Lätti

Hallinto

Puheenjohtajana toimi Mikko Jutila, varapuheenjohtajana Keijo Ekman. Hallituksen 
jäseninä toimivat Tarmo Ketola, Ville Pätynen, Veijo Honkanen ja Veli-Pekka Kivioja. 
Rahastonhoitajana toimi Heimo Tanner ja sihteerinä / jäsensihteerinä Harri Lätti.

Yleistä

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana yhteensä viisi kertaa, käsitellen ja valmistel-
len vuosi- ja kesäkokousasioita, uusien jäsenten valintaa, jäsenmaksujen maksutilan-
netta, sekä yhdistyksen taloustilannetta.

Hallituksen kokouksessa 26.1.2020 hyväksyttiin Eerojen Erästä 33 henkilöä jäseneksi, 
sekä Kintauden Eränkävijöistä 18 henkilöä. Tässä menettelyssä saatettiin päätöksen 
edellä mainittujen seurojen yhdistyminen Petäjäveden Erämiehiin.

Vuoden 2020 osalta leimasi toimintaa yleisellä tasolla Covid-19 epidemia, joka kokoon-
tumisrajoituksineen kavensi merkittävästi mahdollisuuksia yhteisten tekemisten osal-
ta. Kesäkokous järjestettiin, edellä yksilöidyistä rajoituksista johtuen ulkotiloissa, varsin 
mainiossa säässä. Paikalle saapui yhteensä 36 jäsentä, joka tilanteen huomioon ottaen 

Riistapeltoa konevoimin. Kuva: Kati Jutila.

Pentin ja Hannun tekemä Eerojen Erä ry 1952–2019-historiikki on jatkossa luettavissa 
yhdistyksen kotisivuilta.
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Koronavuoden 2020 kesäkokous Repolassa. Kuva: Pentti Valkeajärvi.

on varsin hyvä määrä.

Kesäkokouksessa 14.8.2020 käsiteltävinä asiakohtia olivat mm. kolmiolaskentojen tu-
lokset, saaliskiintiöt, metsästysajat kaudelle 2020/2021, sekä koemaastot ja metsäs-
tysrajoitukset.

Saaliskiintiöt

Saaliskiintiöt olivat seuraavat; kaksi teertä ja yksi metso per metsästäjä, viisi pyytä, 
riekko oli rauhoitettu. Edellisten lisäksi todettiin, että jänikselle ei aseteta kiintiötä.

Metsästysajat

Metsästysajoissa päädyttiin noudattamaan valtion metsästysaikoja.

Kilpailujen tuloksia

Pienpetokilpailun pisteet:

1. Siiri Jutila  216 
2. Antti Mäkinen 97
3. Mikko Jutila  80
4. Teemu Kortelainen 75
5. Toni Nieminen 71
6. Ari Mikkola   63
7. Pekka Tuominen  50
8. Keijo Ekman  49
9. Perttu Karjalainen 44
10. Sami Heinäaho 30

Vuoden Erämies kilpailun pisteet:

1. Keijo Ekman   1760
2. Siiri Jutila  1650
3. Teemu Kortelainen 1395
4. Mikko Jutila  1355
5. Antti Mäkinen 1020
6. Sami Heinäaho  675 
7. Pekka Tuominen  635
8. Ari Mikkola   555
9. Pekka Heinäaho 520
10. Toni Nieminen 355
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Toimintasuunnitelma 2020
Harri Lätti

Alkaneen vuoden toimintaa ohjaa vahvasti vallitsevan Covid-19 epidemian aikaansaa-
mat kokoontumis- ja muut rajoitukset. Yhteistä toimintaa pyritään aktivoimaan edellä 
yksilöityjen rajoitusten salliessa siten, että erilaiset talkoo-, koulutus- ja koetoiminta 
mahdollistuisivat.

Kokoontumisrajoitusten salliessa pyritään järjestämään sääntömääräinen kesäkokous.
Nuorisotoiminta nähdään myös Petäjäveden Erämiehet ry:ssä keskeisenä osana toi-
mintaa, jotta seuralla olisi osaltaan mahdollisuuksia ohjata nuorisoa terveen ja liikun-
nallisen harrastuksen pariin, luonnosta nauttimaan.

Talkoita tultaneen järjestämään riistaeläinten tukiruokintatoimia tukemaan, sekä Re-
polan kämpän kunnostukseen ja ylläpitoon, vuosittain totuttuun tapaan.

Riistanhoitojaoston toimintakertomus –  
riistalaskennat ja saalistilasto
Tarmo Ketola, Lauri Ijäs ja Pentti Valkeajärvi

Kolmiolaskennat

Petäjäveden Erämiesten riistanhoitojaoston toiminta rajoittui koronavuonna 2020 riis-
takolmioiden ja vesilintukohteiden laskemiseen sekä omatoimiseen ruokintapaikkojen 
hoitoon. Lisäksi esittelemme saalistietoja viime vuodelta.

Riistakolmiot laskettiin Urrialla kesällä ja talvella. Yleinen päätelmä on, että kaikkien 
tärkeimpien riistalajien osalta ollaan edelleen melko alhaisissa lukemissa koko Keski- 
Suomessa. Selvimmin nousua havaittiin teerikannassa sekä paikallisesti että maakun-
nallisesti. 

Riistakolmioiden tietoja tulkittaessa on aina suhtauduttava varauksella yksittäisen 
kolmion arvioon. Moni seikka voi johtaa siihen, että sattumalla on osuutta yksittäi-
seen havaintoon tai sen puuttumiseen. Ehkä selkeimmin asiaa havainnollistaa hirvi-
havainnot. Kaikki varmasti uskovat hirvien olevan melko yleisiä alueella, kertoohan 
siitä runsaat hirvikärpäsmäärätkin. Yleisyydestä huolimatta hirvi ei ole jokavuotinen 
havainto riistakolmiolla, vaan aineistossa niiden jälkiä esiintyy harvakseltaan. Sattu-
malta alueella talvehtiva pieni hirvilauma on sattunut olemaan laskentaa edeltävinä 
vuorokausina liikkeellä ja päätynyt kirjatuksi laskentalomakkeeseen. Toisina vuosina 
hirvet ovat olleet muualla tai ovat olleet laskentareitillä muutamaa päivää aiemmin 
tai myöhemmin. Samankaltainen sattuma toimii muidenkin lajien osalta. Yksittäisellä 
kolmiolla sattuman vaikutus on suurimmillaan. Kun laskentaa tehdään usealla kolmiol-
la tasoittuvat havainnot lähelle oikeaa keskimääräistä tiheyttä koko maakunnan ja vii-
meistään Suomen alueella. 
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Sattuman lisäksi yksittäisen kolmion havainnot voivat kertoa myös paikallisista maan-
käytön muutoksista, kuten hakkuista tai onnistuneesta pienpetopyynnistä. Valitetta-
vasti sattumaa ja oikeaa paikallista muutosta on yhden vuoden aineistosta mahdoton-
ta erottaa ja meidän on hyväksyttävä se, että paikallinen tieto sisältää aina sattuman 
osuuden. Samoin on myös ymmärrettävä, että koko Keski-Suomen tieto sisältää myös 
yli 100 kilometrin päässä tapahtuneita isoja muutoksia, jotka eivät oikeasti kuvaa ti-
lannetta täällä. 

Nyt, kun laskentaa on tehty Urrian kolmiolla jo kymmeniä vuosia, alkaa aikasarja ole-
maan jo niin pitkä, että aineistosta voi laskeskella kaikenlaista. Vertailin aikani ratoksi 
sitä, kuinka hyvin vuosittaiset kanta-arviot koko Keski-Suomen aineistossa ja Urrian 
aineistossa vastaavat toisiaan. Korrelaatiokertoimella, joka voi vaihdella -1 ja 1 välillä 
voidaan yksinkertaisesti, yhdellä luvulla, kuvata sitä ovatko havainnot samankaltaiset 
(korrelaatio on positiivinen), onko yhteyttä ollenkaan (korrelaatio on nolla), tai ovatko 
havainnot päinvastaiset (korrelaatio negatiivinen). Mitä lähempänä korrelaatio on ää-
riarvojaan (-1 tai 1) sitä voimakkaampi yhteys arvioilla on.

Kahdenkymmenen vuoden havaintoja verrattaessa parhain samankaltaisuus Urrian ja 
Keski-Suomen arvioiden välillä oli teerellä (korrelaatio oli 0,49), pyyllä (0,35) ja metsä-
jäniksellä (0,34). Huonoin vastaavuus oli metsolla (0,15). Kun kerran yksittäisen kolmi-
on laskentatulos on herkkä sattumalle, ja koko Keski-Suomen arvio sisältää myös kau-
kaisten kolmioiden vaikutuksen, niin mihinkä Petäjäveden Erämiesten tulisi perustaa 
arviot riistan määristä?

Oman riistanhoitoyhdistyksen sisällä lasketaan monta kolmiota, joten toki näiden kol-
mioiden laskennallinen tulos kertoisi Petäjäveden asioista melko hyvin. Ongelmana 
on, että silti näitä kolmioita on melko vähän, mikä edelleen nostaa sattuman osuutta 
huomattavasti. Tiedämme oikein hyvin, että myös Keuruulla lasketaan kolmioita, Jäm-
sässä ja Multiallakin, eikä monikaan näistä kolmioista ole kovin kaukana pitäjän rajasta. 
Näiden lähikolmioiden tiedot ovat myös tärkeitä arvioidessa Petäjävetistä riistakantaa. 
Luonnonvarakeskus tuottaakin jokaiselle riistanhoitoyhdistykselle arvion, joka perus-
tuu omien kolmioiden tuloksiin, mutta myös lähialueiden kolmioiden arvioihin (aina 
50 km etäisyydelle saakka). Kauempana sijaitsevien kolmioiden vaikutusta arvioon pie-
nennetään, mitä kauempana ne sijaitsevat. Näin saadaan paikallisesti painotettua tie-
toa alueen riistamääristä riittävän suurelta alueelta ja riittävän useasta riistakolmiosta.

Summa summarum: Vaikka kanalintukannoissa ei suurta hurraamista ollut, niin tilanne 
ei suinkaan kaikilta osin ollut huono. Edellä kerrotun laskentatavan mukaan Petäjäve-
den rhy:n alueella metsokanta vahvistui 26 % ja teerikanta peräti 61 %, mutta pyykanta 
taantui 23 %. Maakunnan tasolla muutokset olivat saman suuntaisia, mutta eivät yhtä 
voimakkaita. Noususta huolimatta metsotiheys 3,4 yks/km2 on alle pitkän ajan keski-
arvon (4,0), mutta teeren tiheys 9,2 yks/km2 on lähellä keskitasoa (9,0). Pyitä oli 5,2 
yks/km2, mikä on todella alhainen keskiarvoon (8,8) verrattuna. Näitä riiistanhoitoyh-
distyksille laskettuja tiheysarviota kannattaa pitää verotussuunnitelman pohjana, eikä 
tuijottaa liiaksi muutaman oman kolmion tuloksia.
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Miksi lämmin kesäkuu ei auttanut pyitä menestymään, sitä voimme ihmetellä. Pyyllä 
syvin notkahdus tapahtui jo 2014, ja sen jälkeen kanta on pysynyt keskitason alapuo-
lella. Teerellä selvä taantuma kesti vain neljä vuotta. Teerikannan voimistuminen on 
näkynyt nättinä parvina talven mittaan ja myös Teerijärvensuon syyssoitimella. Siellä 
oli kymmenkunta kukkoa pulisemassa ja nuoria lintuja toinen mokoma, kun viime vuo-
sina suolla on nähty vain pari kolme kukkoa.

Metsäkanalintujen tiheydet Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen alueella 1988–2020.

Syyssoidin vauhdissa Teerijärvensuolla. Kuva: Pentti Valkeajärvi.
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Isokoskelopoikue Könkköjoella. Kuva: Lauri Ijäs.

Vesilintuseuranta tehostui entisestään

Petäjävedellä vesilintukantojen seuranta on tehostunut merkittävästi parina viime 
vuonna. Vuonna 2020 laskentoja tehtiin yhteensä 24 kohteella, kun vuotta aiemmin 
kohteita oli 20. Laskennoissa päävastuun kantavat Erämiesten jäsenet. Yhdeksästä las-
kijasta seitsemän on seuran jäseniä. Petäjävedellä laskennassa on nyt rehevien lintu-
järvien lisäksi karuja metsälampia ja isojen järvien lahtia eri puolilla pitäjää.

Laskentakohteiden entistä suurempi määrä antaa paremman mahdollisuuden tar-
kastella vuosien välisiä eroja. Seuraavassa on verrattu poikuelaskennan lintumäärää 
20 kohteessa vuosina 2020 ja 2019. Vesilintujen kokonaismäärä oli kohteissa vuoden 
2020 poikuelaskennoissa 140 yksilöä kun vastaava määrä oli vuotta aiemmin 129. La-
jeittain määrät jakautuivat seuraavasti: sinisorsa 32 (39), tavi 19 (10), haapana 30 (24), 
telkkä 47 (48) ja tukkasotka 12 (8). Jatkossa seuranta kannattaa tehdä vastaavalla ta-
valla sekä pari- että poikuelaskennoista.

Petäjävedellä pitkään seurannassa olleiden kohteilla (Hetteenlammet, Syrjälampi, Lah-
najärvi ja Saarijärvi) vuoden 2020 laskentatulos oli heikko. Pesimäkanta näytti melko 
lievää laskua, suurin lasku oli telkällä. Poikuelaskennassa sinisorsan ja tavin pesintä-
tulos oli poikkeuksellisen heikko, mikä johti selvästi viimevuotista huonompaan ko-
konaislintumäärään. Vesilintujen kokonaismäärä oli jopa alle puolet edellisvuoden 
määrästä. Tulosten perusteella näiden ns. rehevien lintujärvien vesilintutilanne näyt-
tää hyvin huolestuttavalta. Luonnonvarakeskuksen vesilintutiedotteissa on myös valta-
kunnallisesti tuotu julki huoli poikastuoton laskusta pitkällä aikavälillä kaikilla lajeilla.
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Ei mennyt hukkaan tämäkään jahtipäivä. Kuva: Pentti Valkeajärvi.
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Mossen ensimmäinen metso. Kuva: Keijo Ekman.
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Seurojen yhdistyminen näkyi saaliissa

Tässä mainitut saalistiedot koskevat vain Erämiesten jäsenten Petäjävedeltä saamaa 
saalista. Edellisen vuoden tapaan eniten ammuttiin sepelkyyhkyjä (161), mutta lähes 
yhtä paljon saatiin ilmoitusten mukaan heinäsorsia (158). Telkkiä tuli eräksi kymmen-
kunta ja taveja sekä haapanoita puolet siitä. Metson sukua tipahti vain 4, mutta tee-
risaaliissa näkyi jo kannan kasvu, pudotuksia kun oli 27 kpl. Se on tuplasti edelliseen 
vuoteen, mutta on otettava huomioon, että seuran pinta-alakin kasvoi merkittävästi ja 
jäsenmäärä useilla kymmenillä. Kahdeksan saalispyytä on todella vähän, ja ehkä hyvä 
niin, mutta ei pyyjahti kaikkia edes kiinnosta.  

Metsäjäniksiä kellistyi 28 ja rusakoita 39. Rusakoitten saaliissa on kasvua yli 50 %, ja 
siitä huolimatta niitä on näkynyt keväällä pelloilla jopa laumoittain (jos 6 on lauma). 
Pienpedoista ykkössijaa pitää edelleen supikoira 105 eläimellä, kun edellisenä vuotena 
saalis Petäjävedeltä oli 73 yksilöä. Kettusaaliissa 32 repoa on kasvua yli 40 %, näätäsaa-
lis 13 otusta osoitti myös selvää kasvua.

Pienriistasaalis käsitti kaikestaan 681 eläintä, kun vuonna 2019 saatiin 600 otusta. Kas-
vu johtunee suureksi osaksi jäsenmäärän kasvusta. Alueittain tarkasteltuna eniten eli 
248 eläintä ammuttiin Muu Petäjävesi -lohkolta, mikä tarkoittanee seuran uusia alueita 
Kintaudella sekä seuran maiden ulkopuolelta saatua saalista. Pengerjoelta saalis oli 
202 riistaeläintä, joista suuri osa oli sepelkyyhkyjä ja vesilintuja. Kirkonkylältä ammut-
tiin 121 eläintä, etenkin vesilintuja, Urrialta 95 ja Huttulasta ja Syrjäharjusta vajaat 
kymmenen riistaeläintä.

Seurojen yhdistymisen jälkeen metsästysmaiden lohkojako ei vastaa nykypäivää, joten 
sitä on selkeytettävä. Kintauden suunnalle tarvitaan ehkä kaksi lohkoa, ja vanhoja osit-
tain repaleisia alueita kannattaa ehkä yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Saalis-
palautelomakketta kannattaa myös kehittää karsimalla meillä harvinaisia lajeja pois. 
Siinä mietittävää johtokunnalle.

Persot herneillä. Kuva: Pentti 
Valkeajärvi.
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Alpon haukusta kaadettu hirvi. Kuva: Ville Pätynen.
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 Kaatajan on helppo hymyillä. Kuva: Hannu Heikkinen.

Kenneljaoston toimintakertomus 2020
Keijo Ekman
Jaostossa lisäksi Tommi Suhonen pj, Ari Mikkola, Maija Haltsonen ja Niina Koivula.

Koronavuoden toiminta on painottunut seuran jäsenten omatoimiseen kenneltoimin-
taan. Kokoontumisrajoitukset ovat estäneet kokonaan isommat tapahtumat. Jaosto on 
pitänyt yhden kokouksen vuoden aikana.

Nuorisotoiminta

Nuorisotoiminta on estynyt kokonaan pandemian johdosta. Tämä on harmillista sillä 
nuorisotoiminta takaa harrastuksen jatkumisen kenneltoiminnassakin.

Koe- ja näyttelytoiminta

Näyttelytoimintaa ei ollut kuluneena vuonna koko maassa, ja näin ollen emme mekään 
voineet sitä harjoittaa. Koetoimintaa sitä vastoin voitiin järjestää, joskin muihin vuosiin 
nähden hillitymmin. 5.9.2020 järjestimme linnunhaukkukokeen ” valintakoe lohkoon”. 
Kokeeseen otti osaa 9 suomenpystykorvaa. Kokeen voitti spn Retkirekun Utsu 79 p lint 
1 tuloksella. Om. Jari Niskanen. Ylituomarina ja valitsijamiehenä toimi Keijo Ekman.
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Jäsentemme koirista rodunmestaruusotteluihin olivat selvinneet Ari Mikkolan Myräk-
kälän Hc Remu Riistakoiraan ja Keijo Ekmanin Hakojen Sessi Hirviherraan. Kumpikaan 
koira ei saavuttanut menestystä kyseisissä kokeissa.

Käyttövalion arvon saavutti kolme jäsentemme koiraa.  KVA-M arvon (luolakoirienkäyt-
tövalion metsästyskoe) saavuttivat Mikko Jutilan Petovihan Holo ja Ari Mikkolan Ada. 
KAER KVA:n arvon (kanakoirienerikoiskokeen käyttövalio) saavutti Ari Mikkolan Myräk-
kälän Hc Remu. Remun saavutus oli historiallinen, sillä ainoastaan viisi lyhytkarvais-
tasaksanseisojaa saavutti koekauden aikana käyttövalion arvon, ja näistä vain Remu 
oli uros, muut narttuja. Tämä osoittaa kuinka vaikea ja ison työn takana on saavuttaa 
koiralleen KAER KVA:n arvon.

Remu saavutti käyttövalion arvon. Kuva: Keijo Ekman.

Useita muitakin jäsentemme koiria kävi koirakokeissa vuoden aikana, mikä näkyy Vuo-
den koirakilpailun tuloksissa.
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Vuoden koira -kilpailun tulokset:

1. Lyhytkarvainensaksanseisoja Myräkkälän Hc Remu Fi 22443/14 30p om. Ari Mikkola.
2. Labradorinnoutaja Varjoahon Belle Starr Fi 52751/16 20p om. Maija Haltsonen.
3. Saksanmetsästysterrieri Petovihan Holo Fi53797/17 10p om. Mikko Jutila.
3. Karkeakarvainenmäyräkoira Ada Fi39485/17 10p om. Ari Mikkola.
5. Norjanharmaahirvikoira Nokituvan Eki Fi22793/18 8p om. Teppo Honkonen.
6. Jämtlanninpystykorva Onnentien Digi Fi28894/17 5p om. Sauli Sunnari.
7. Pohjanpystykorva Kelometsän Kuksa Fi37080/15 3p om. Timo Auhtola.
7. Suomenpystykorva Hakojen Sessi Fi28233/14 3p om. Keijo Ekman.
8. Labradorinnoutaja Aika-Koneen Mustaparta Fi18818/15 2p om. Niina Koivula.

Kenneljaoston toimintasuunnitelma 2021
Keijo Ekman

Alkavan vuoden kenneltoimintaan vaikuttaa voimakkaasti maassamme riehuva pan-
demia. Jos kokoontumisrajoituksia helpotetaan kesään mennessä, niin pyöräytämme 
toiminnan käyntiin. Erityisesti nuorille suunnattuja tapahtumia pyrimme järjestämään 
yhdessä Petäjäveden rhy:n kanssa. Jäsenemme kilpailevat omatoimisesti koirineen eri 
koemuodoissa. Pyrimme auttamaan jäseniämme maastojen saannissa kuin myös koe-
tuomareiden hankinnassa.

Tulevat tapahtumat:
- Metsästyskoirien jäljestämiskoulutus.
- Lintua haukkuvien ja seisovien koirien koemuotojen esittely.
- LUME-kokeita järjestämme tarvittavan määrän.
- Näyttelykoulutusta jäsenten koirille.
- Kiharakarvaisten noutajien tapahtuma kämpällä. Järjestää alan harrastajat.

Luovutamme koemaastoja eri koemuotojen käyttöön tarpeen mukaan. Tulevien ta-
pahtumien ajankohdista tiedotamme Erämiesten kotisivuilla ja sähköpostilla.

Ampumajaoston toimintakertomus 2020
Joonas Nokelainen

Vuosi 2020 mahtoi olla ampumajaoston kiireisempiä miesmuistiin. Tapahtumia ja tal-
koita järjestettiin aktiivisesti koko kesä.
 
Vuosi alkoi toukokuussa Kiuasniemen ampumaradalla rhy:n kanssa järjestetyillä tal-
koilla. Talkoissa haulikkoradalle rakennettiin uusille siirrettäville heittimille paikkoja 
ja viriteltiin heittimiä käyttöön. Myöhemmin syksyllä rakennettiin vielä lisää paikkoja 
heittimille. Kevään talkoisiin osallistui mukavasti porukkaa. 
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Nuorten ampumakoulutusta Kiuasniemen ampumaradalla. Kuva: Pentti Valkeajärvi.

Talkoiden jälkeen 2.6.2020 järjestettiin haulikkoradalla opastusilta uusiin heittimiin. 
Tämäkin tapahtuma yhteistyössä rhy:n kanssa. Tapahtumaan osallistui oikein muka-
vasti porukkaa. 

Heinäkuussa ampumajaosto järjesti yhteistyössä rhy:n kanssa nuorille suunnattua 
opastusta / koulutusta haulikkoammuntaan. Nuorten kanssa ammuttiin kolmena ilta-
na heinäkuussa. Koulutuksiin osallistui yhteensä viisi nuorta, ikähaarukaltaan 11-13 
vuotiaita. Oli hienoa huomata, että ammunta kiinnostaa Petäjäveden nuoria. Rhy on 
jatkanut nuorten kanssa ammuntaharrastusta koko talven ja heille on ollut tarjolla il-
mahirviradalla säännöllinen ampumavuoro.

Syksyllä ohjattua ammuntaa järjestettiin myös Petäjäveden kunnan työntekijöille. 

Erämiesten haulikkokilpailut järjestettiin Kiuasniemen ampumaradalla 26.7.2020. Ta-
pahtuma sujui mallikkaasti ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.  Erämiesten am-
pumajaosto kiittää kaikkia kilpailuihin osallistuneita. 

Kilpailun tulokset:
1. Joonas Nokelainen 23
2. Jukka Hokkanen 22
3. Juha Savolainen 20
4. Pekka Airaksinen 17
5. Terho Niiles 16
6. Keijo Ekman 14
7. Ari Vulli 9
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Vuonna 2020 Petäjäveden Erämiehillä oli edustus myös Nokialla English Sporting- 
kilpailuissa sekä Laitilassa SML:n Kyyhkys Compak Sporting -kilpailuissa. Valtavaa me-
nestystä kilpailuista ei tullut, mutta kokemusta sitäkin enemmän.

Vuonna 2020 Petäjäveden Erämiehet ry osallistui ensimmäistä kertaa seurana myös 
rhy:n järjestämiin hirviammunnan pitäjänmestaruuskilpailuihin. Kilpailut pidettiin Kos-
kensaarella 7.8.2020. 

Tulokset:
1. Pekka Airaksinen 88 p.
2. Mikko Jutila 88 p. 
3. Teppo Honkonen 84 p.

Joukkueet
1. Petäjäveden Hirvimiehet ry
2. Petäjäveden Erämiehet ry
3. Metsäkulman Erä ry

Hetki ennen laukaisua. Kuva: Pentti Valkeajärvi.
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Ampumajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Joonas Nokelainen

 » Keväällä 2021 tulemme järjestämään Kiuasniemen haulikkoradalla talkoot yh-
teistyössä Petäjäveden rhy:n kanssa. Talkoissa ohjelmassa mm. uusien heittimien 
asennusta ja kulkusiltojen tekoa helpottamaan ammuntaa. 

 » Erämiesten haulikkokilpailut, jonne kaikki rohkeasti tavoittelemaan Erämiesten 
selvästi tavoitelluinta ja arvostetuinta titteliä Haulikkomies 2021. Aika ilmoite-
taan sähköpostitse.

 » Nuorille suunnattu ampumakoulutus tullaan järjestämään myös 2021. Aika 
ilmoitetaan sähköpostilla. Rhy:n suunnasta on tiedusteltu, onnistuisiko samanlai-
nen koulutus myös naisampujille. Tämä tullaan mahdollisesti toteuttamaan myös 
2021.

Ampumajaosto suosittelee osallistumaan rhy:n järjestämiin haulikko- ja kivääriratojen 
kunnostustalkoisiin sekä ammuntakilpailuihin.

Mikäli et pääse seuran järjestämiin ampumailtoihin, mutta olet kiinnostunut saamaan 
ohjattua opastusta haulikkoammunnassa, suosittelen ottamaan rohkeasti yhteyttä al-
lekirjoittaneeseen.

REKRY!
Petäjäveden Erämiesten ampumajaostossa olemme kuulleet huhuja riistanhoitoyhdis-
tyksen suunnalta. Rhy:n hirvi- ja haulikkokilpailujen järjestäminen oltaisiin siirtämässä 
osaksi Erämiesten ampumajaoston tehtäviä. Ampumajaoston hommat ovat tällä het-
kellä täysin yhden miehen harteilla. Ampumajaosto siis etsii joukkoon toista aktiivista 
kaveria, joka voisi olla kiinnostunut esimerkiksi enemmän hirvikivääriammunnasta. 
Kilpailujen järjestäminen on sinänsä simppeliä puuhaa eikä mahdottomia vaadi. Tar-
koituksena ei ole missään tapauksessa sysätä kaikkia hommia jollekin muulle, vaan 
toiminnassa olisi hyvä olla myös vähän varmuutta. Minulla on kalenterissa paljon mui-
takin kilpailuja ensi kesälle ja sen verran voin salaisuutena paljastaa, että nämä kylän 
omat kisat eivät ole päätavoitteena. Tällä siis varmistettaisiin, että kilpailut saataisiin 
järjestettyä sovittuina aikoina, eikä peruutuksia tulisi niin paljoa. Paljolti on itsestä kiin-
ni, mitä haluaa harrastuksen parissa itse touhuta ja mitä järjestää muille.
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SRVA-toiminta, mitä se on?
Mikko Jutila

SRVA eli suurriistavirka-apu on poliisin pyynnöstä tapahtuvaa kolareissa loukkaan-
tuneiden, talojen pihoihin tulleiden hirvieläinten ja suurpetojen jäljitys-, lopetus- ja 
karkotustoimintaa. Petäjävedellä tällaisia tehtäviä on ollut tyypillisesti reilut 30 kpl 
vuodessa. Tosin SRVA-tehtävämäärät ovat pienoisessa nousussa johtuen pienten hir-
vieläinten (valkohäntäpeura ja metsäkauris) kantojen noususta. Toiminnan pyörittä-
misestä vastaa Petäjäveden riistanhoitoyhdistys ja aktiivinen joukko rhy:n kokeneita 
metsästäjiä.
 
Vuonna 2020 sattui törmäyksiä hirven kanssa 6 kpl, valkohäntäpeuran kanssa 7 kpl 
ja metsäkauriin kanssa 10 kpl. Sattuipa kolari myös karhun kanssa. Tässäpä tarinaa 
marraskuussa tapahtuneesta valkohäntäpeuran törmäyksestä auton kanssa. Henkilö-
vahingoilta onneksi vältyttiin.

Marraskuun 15. päivänä sunnuntai-iltana noin klo 18 aikoihin puhelin pirahti. Näytössä 
luki SRVA HÄLYTYS. Poliisi kertoi minulle puhelimessa osoitteen, missä kohtaa törmäys 
oli sattunut ja antoi autoilijan yhteystiedot. Kamat kasaan ja kohti tapahtumapaikkaa. 
Noita kamoja onkin aika paljon: koira, tutkapanta koiralle, jäljitysliina koiralle, otsavalo, 
taskulamppu, kivääri ja patruunat, valo kivääriin, huomio / heijastin liivit ja radiopu-
helin. 

Vilman jäljittämä valkohäntä-
peura. Kuva: Ville Pätynen.
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Soitin kotoa kolarin ajaneelle autoilijalle, joka kertoi törmänneensä sarvipäiseen valko-
häntäpeuraan. Hän kertoi myös laittaneensa keltaisen muovikassin aurausviittaan ko-
laripaikalle sille puolelle tietä, mihin eläin pakeni. Poliisi antaa luvan autoilijalle poistua 
kolaripaikalta siinä tapauksessa, jos henkilövahinkoja ei ole sattunut. Autoilija toimi 
tässä tapauksessa esimerkillisesti kolaripaikan merkkauksen suhteen. Autoilijalta kyse-
lin hieman myös auton vaurioista. Näistä voi hieman päätellä mihin kohtaan ko. eläin 
on mahdollisesti loukkaantunut.

Seuraavaksi soitin Mikkolan Arille joutaisiko lähtemään kaveriksi peuraa etsimään. 
Tällaisissa loukkaantuneen eläimen jäljitystehtävissä tarvitaan hyvin usein vähintään 
kaksi henkilöä. Usein enemmänkin SRVA-väkeä joudutaan soittelemaan paikalle. Ajoin 
kohteelle noin 12 kilometriä. Saavuimme kolaripaikalla Arin kanssa lähes yhtä aikaa. 
Ensiksi tutkittiin merkatulta penkalta jäljet. Autosta hain seuraavaksi saksanmetsäs-
tysterrieri Jymyn ja lähdettiin liinaamaan. Lunta ei maassa ollut ja pimeyskin toi oman 
mausteensa jäljestämiseen.

Jymy otti kolaripaikalta heti vainun ja lähdin koiraa seuraamaan. Saman tien kuitenkin 
pyörähdettiin takaisin pikitielle ja tästä tien toiselle puolelle. Koira veti innoissaan ta-
kajäljelle, kun tuuli kävi lähtiessä selän takaa. Otettiin uusi lähtö kolaripaikalta hieman 
koiraa enemmän liinassa jarrutellen. Koira ottikin uuden jäljen. Yhdessä Arin kanssa 
jälkiä tutkimme lampunvalossa ja totesimme olevamme oikealla jäljellä. Lähdin jatka-
maan Jymyn kanssa liinaamista Arin palattua autolle seuraamaan tilannetta. Jälkien 
perusteella totesin, että peura oli jatkanut hypyllä pakoa kolaripaikalta. Liinasin noin 
300-400 metriä. Laskin koiran irti, kun tuntui tarttuvan niin hyvin jälkeen. Melko pian 
kuitenkin jäljitys tyssäsi ja Jymy jäi pyörimään pientä ympyrää. Kävelin autolle ja ajoin 
lähemmäksi katsomaan mikä tuli. Kynnöspeltoon loppui koiran jäljitys. Muokatun 
maan ja lietteen haju sotki peuran jäljen tuoksun täydellisesti. Lähdin koiran kanssa 
kävelemään peltoa. Jäljet näkyivätkin kynnöksellä. Pellon reunassa taas jälki hukkui, 
eikä koirakaan sitä vainunnut. Lietteen vahva haju tuppaa sotkemaan koiran kuonon 
hetkeksi aikaa.

Aikamme pyörittyämme kytkin Jymyn kiinni ja lähdin liinaamaan pellon vierustaa kul-
kevaa tietä eteenpäin. Oletin tämän kulkevan saman suuntaisesti, kun missä viimeinen 
varma jälki peurasta oli (tässä vaiheessa ollaan noin 1.5 km kolaripaikalta). Tietä liina-
sin eteenpäin noin 500 metriä. Jälkeä ei löytynyt. Palasin hieman takaisin päin ja päätin 
katkaista tieltä menevän polun, joka päättyi järveen. Polkua etenin noin 300 metriä. 
Yhtäkkiä koira innostui uudelleen ja alkoi antamaan ääntä hihnassa. Siitä tiesin peuran 
olevan todella lähellä. Jälkihän se siitä löytyi. 

Laskin Jymyn irti ajon lähtiessä saman tien. Ilmoitin radiopuhelimella Arille tilanteen. 
Ari oli ajon etupuolella tiellä. Hän hyppäsi autostaan ulos tarkkailemaan. Koira tuli tiel-
le mutkan takaa jatkaen jäljitystä. Menimme molemmat toteamaan tilanteen. Siinä 
olivat peuran jäljet. Nopea kartan tutkiminen ja sovimme suurin piirtein passipaikat. 
Itse ajoin edellä ja menin noin kilometrin koiraa edelle. Ari jäi välille. Tutkasta seurasin 
tilanteen kehittymistä. Huomasin ajon kaartavan minun ja Arin väliin. Otin kiväärini 
selästä ja lähdin juoksemaan takaisin päin. Juoksin 200 - 300 metriä, kunnes kuulin 
laukauksen. Ari ilmoitti radiolla sarvipäisen peuran menneen hänen edestään noin 100 
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metrin päästä hieman ontuen. Ampumatilanne oli todella haastava ja nopea, jonka Ari 
totesi ohilaukaukseksi. 

Nopea kartan luku ja uudet passit. Edessä oli peltoaukea, järvi ja tie, minkä kiilaan 
peuran oli lähes pakko tulla. Siirryttiin autolla pari kilometriä. Ari otti tien ja minä juok-
sin pellolle. Pääsin pellon puoleen väliin. Rinne oli nouseva, joten ampuminen olisi 
turvallista. Hetken aikaa odoteltuani sytytin kiväärin asevalon ja aloin haravoimaan 
valolla peltoa. Kohta pellolle tuli peura ontuen. Peura pysähtyi noin 130 metrin pää-
hän. Aloitin tähtäämisen. Näkyvyys kiikarin läpi oli todella huono, peura juuri ja juuri 
erottui. Päätin ampua. (Normaalissa metsästystilanteessa ei tuollaiseen paikkaan edes 
ammuttaisi. Tällaisen loukkaantuneen eläimen lopetustilanteessa ampumakynnys on 
hieman matalampi turvallisuus kuitenkin huomioon ottaen). Kiväärin suuliekin väläyk-
sen jälkeen meni hetki, että näkyvyys palautui.
 
Mitä ihmettä, peura kävelee kohti! Ohi meni minultakin. Uutta paukkua putkeen. Ei 
onnistu, kiväärin lukko aivan jumissa! Ei aukea! Peura tuli 40 metrin päähän ja lähti nil-
kuttaen eteenpäin. Ilmoitin tilanteen radiopuhelimella Arille ja tarkan suunnan, mihin 
peura siirtyi. Meni kaksi minuuttia ja kuului kaksi laukausta. Ari ilmoitti radioon, että 
peura nurin. Kello oli tuolloin 22.30. Tuli työvoitto!! Lähdin kävelemään kaadolle, jonne 
saavuimme Jymyn kanssa yhtä aikaa. Rapsuttelin ja kehuin koiraa työstä. Tilanteesta 
ilmoitimme Petäjäveden Hirvimiehet ry:n Kytölehdon Timolle, joka hoitaa seuran puo-
lesta joukkuetta vajalle ruhoa laittamaan.

Kartalta katselin, että tämä peura eteni reippaat 5 kilometriä kolaripaikalta. Autoon 
osumisesta peuran takajalka oli vammautunut pahasti. Hyvä, että saimme tämän pois 
kärsimästä. 

Tilanne saatiin tältä osin onnellisesti maaliin. Peura nostettiin yhdessä auton perään ja 
veimme nylkypaikalle. Siellä olikin jo Strömbergin Hannu odottelemassa. Hannu siivosi 
peuran riiputuskuntoon. Petäjäveden Hirvimiehet ry hoitaa kolarieläinten käsittelyn ja 
myyntikuntoon laittamisen pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla.

Me lähdettiin siitä Arin kanssa kotiin varusteita ja koiraa huoltamaan. Seuraava päivä 
oli kuitenkin työpäivä. Tulihan siinä päivälle mittaa.

Ruho päätyi aikanaan riistanhoitoyhdistyksen järjestämään huutokauppaan ja myyn-
tirahat menivät riistanhoitoyhdistyksen kassaan. Kaikki kolarihuutokauppojen tuotot 
menevät rhy:lle. Rahat käytetään muun muassa paikallisten ampumaratojen ylläpi-
toon, koulutus- ja nuorisotoimintaan, kouluille annetaan stipendejä, lahjoitettiinpa 
Kintauden koululle tänä vuonna riistakamerakin. Rhy pyrkii toimimaan kaikkien met-
sästäjien ja paikkakuntalaisten hyväksi.

Tällaista on SRVA-toiminta.
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Haavakot haltuun noutajan avulla
Pentti Valkeajärvi

Metsällä sattuu ja tapahtuu. Ei ole harvinaista, että riistalintua ei heti löydä pudottami-
sen jälkeen. Näin sattui käymään viime syksynä myös Honkasen Veijolle. Teeri meinasi 
jäädä metsän hyväksi eli raanaan. Mies oli yksin liikkeellä Kintauden suunnalla, käve-
li aukon reunaa sormi liipaisimella toivoen, että teeri ponnahtaisi lentoon sopivalta 
matkalta. Eipä aikaakaan, kun teeripoikue löytyi, haulikko puhui ja nuori kukkoteeri 
tipahti aukolle. Helppo tapaus, tuoltahan se löytyy, tuumi jahtiveijo. Osumakin vaikutti 
hyvältä. 

Löytyihän se lintu, mutta siinä oli sen verran vielä eloa, että onnistui räpiköiden pa-
kenemaan ja piiloutumaan. Uuttera haravointi ei tuottanut tulosta, vaikka kummoisia 
piilopaikkoja ei ihan vieressä ollut. Yksin ei Veijo lintua löytänyt, ja niinpä hän päätti 
kilauttaa kaverille. Siinä vaiheessa astuin remmiin mukaan. Pohdittiin tilannetta ja pää-
dyttiin siihen, että tarvitaan noutaja apuun, siis koira. Ensin soitin Ekmanin Keijolle, ei 
itse joutanut apuun, mutta kysypäs kenneljaoston naisilta, Keijo vinkkasi. 
 
Jo rupesi lyyti kirjoittamaan. Haltsosen Maija vastasi jostakin tienpäältä ja oli heti 
valmis auttamaan. Elettiin iltapäivää. Sovittiin tapaamispaikka tunnin päähän ja siitä 

Kolaripeuran kärsimykset ovat päättyneet. Kuva: Mikko Jutila.
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Sani osoitti noutajan taitonsa. Kuva: Pentti Valkeajärvi.

eteenpäin opastin Maijan tapahtumapaikalle. Veijo näytti niitä mättäitä, joissa linnun 
oli viimeksi nähnyt. Maija laittoi labradorinnoutaja Sanin jäljille ja koira kävi hakutyö-
hön. Se hakee ja hakee, nuuskii kaikki heinätuppaat monen aarin alalta, vaan ei ala 
lintua löytymään. Uudestaan pitää koiraa rohkaista, kyllä se teeri jossakin lähistöllä 
täytyy olla. Näin uskomme, koska lentoon se ei päässyt. 

Varmaan varttitunnin Sani pyörii aukolla, kunnes häviää parinkymmenen metrin pääs-
sä olevaan reunametsään. Hyvä, se onkin vielä tarkistamatta. Kestää ja kestää, koira on 
lopulta kateissa ainakin toisen vartin, ja ehdimme jo ihmetellä sen viipymistä. Mutta 
turhaan se ei ole ollut poissa. –Tuoltahan se tulee ja teeri on hampaissa, huokaisee 
Maija helpottuneena. Ja niin huokaisee Veijokin, riistapaisti on turvattu ja haavakko 
pois kitumasta. Nätisti luovuttaa Sani teeren, joka on vielä hengissä. Ilmankos oli eden-
nyt jonkin matkaa, vaikka siihen oli osunut useita hauleja, kuten nylettäessä selvisi.  
– Upeaa toimintaa, kehumme kuorossa Sania.

Koirattomien miestenkin on mielenkiintoista seurata kokeneen ohjaajan ja koiran työs-
kentelyä. Myös koiran omistajalle on palkitsevaa nähdä koiran toimintaa tosi tilantees-
sa. Todella tervetullutta tällainen yhteistyö molemmin puolin.

Vastaavissa tilanteissa ottakaa empimättä yhteyttä seuran kenneljaoston väkeen, sieltä 
kyllä apua löytyy. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta https://petajavedeneramiehet.fi/
toiminta/kenneltoiminta/ Haavakoita ei suin surminkaan pitäisi jättää maastoon.  Met-
sästäjällekin se voi olla jopa syksyn ainoa pudotukseen päätynyt jahtitilanne. 
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Pönttöäijän kokemuksia 
Keijo Ekman

Olen useampana keväänä rakennellut erilaisia pesäpönttöjä kolopesijöille. Kolopesi-
jöistä ehkä telkkä on meille metsästäjille tärkein lintu. Kerron tässä muutamia omia 
kokemuksiani telkänpöntön rakentamisesta ja sijoituksesta maastoon.

Pöntönhän voi rakentaa lähes mistä puutavarasta hyvänsä. Itse olen tuonut raken-
nustyömailta hukkavaneria, leveää lautaa tai hirsirakentamisessa käytettävää liimale-
vyä. Olen niin tuttu näky jätepuulavoja kollatessa, että työntekijät siitä jopa vitsaile-
vat. Myös ontoista puupökkelöistä saa hyviä pönttöjä, mutta itse en ole niitä tehnyt. 
Kaikkien pönttöjen teko-ohjeet ja koot löytyvät vaivattomimmin BirdLifen sivuilta. Jos 
käyttää sileäpintaisia pönttöaineita, on ehdottomasti muistettava karhentaa pöntön 
sisäpuolelta lentoaukon alapuolinen seinämä. Sitä pitkin kiipeämällä poikaset lähtevät 
pöntöstä jo parin päivän ikäisinä. Itse teen karhennuksen katkaisusirkkelillä viillellen 
ikään kuin tikapuita poikkisuuntaan.

Luonnossa kulkiessa ja vanhoja pönttöjä katsellessa olen huomannut, että lähes poik-
keuksetta pönttö halkeaa lentoaukon alapuolelta. Vanerista tehty pönttö ei tätä tee, 
mutta muut harmittavan usein. Tällainen halkeama on pöntöstä poistuville poikasille 
vaarallinen, koska kiivetessään ylös ne helposti jäävät jalastaan kiinni halkeamaan. Tätä 
halkeamista olen omissa pöntöissä yrittänyt ehkäistä vanerisista hukkapaloista tehty-
jen suirujen avulla, jotka olen kiinnittänyt ruuveilla vahvikkeeksi lentoaukon alapuolel-
le. Mikäli pönttömateriaalissa näyttää olevan jo alkavia halkeamia, olen laittanut näitä 
vahvikkeita pöntön joka sivulle. Kauniitahan semmoiset pöntöt eivät ole, mutta telkkä 
ei ole kauneuden perään pesäpaikkaa valitessaan.

Pönttöön olen rakentanut avattavan katon, josta sen voi tarvittaessa puhdistaa. Asi-
antuntijat kyllä sanovat, ettei sellaista pönttöä saa puhdistaa, jossa pesintä on onnis-
tunut, sillä telkkänaaras käy tutkimassa pönttöjä keväisin ja valitsee usein sellaisen, 
jossa on onnistuneen pesinnän jäljet. Mutta kuoriutumattomat munat ja muu törky 
kannattaa putsata pois. Ennen luontoon viemistä valmiiseen pönttöön täytyy laittaa 
pehmikkeeksi noin viisi senttimetriä kuivia puruja, sillä telkkä ei juurikaan rakenna pe-
sää kantamalla sinne tavaraa, vaan nyhtää itsestään untuvia pehmikkeeksi. Itse olen 
käyttänyt paaleissa myytävää, eläinten kuivikkeeksi tarkoitettua kutterinlastua pöntön 
pohjalla.

Kun sitten vie pöntön luontoon, vientiin olisi hyvä olla maanomistajan lupa. Pönttö on 
myös kiinnitettävä niin, että se ei vahingoita puuta, johon se kiinnitetään. Itse käytän 
pienempien pönttöjen kiinnitykseen sähkömiesten käyttämää ML kuparilankaa. Pieni 
pönttö pysyy yhdellä langalla puussa, mutta jos käytän samaa lankaa telkänpöntön 
kiinnitykseen, laitan sen kahdella kiinni. Myös vanhat taakan sidontaan tarkoitetut lii-
nat ovat hyviä kiinnitystarpeita. Liinasta vaan sopiva pätkä ja ruuvilla pönttöön kiinni.

No mihin sitten sijoittaa telkänpönttö maastossa? Olen vesilintujen parilaskennan 
yhteydessä todennut, että telkkäpareja on hyvinkin karuilla suolammilla keväisin ja 
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Tässä on paras paikka telkänpöntolle. Kuva: Keijo Ekman.
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siksi veinkin pönttöjä ensi alkuun niille. Vaikka näillä lammilla aikuiset viihtyivätkin, 
niin pöntöt ovat olleet jo useamman kesän ilman asukkaita. Lieneekö poikasille ra-
vintotilanne näillä lammilla huono? Viime vuosina olen vienyt pöntöt näille meidän 
isoimmille järville ja näihin on lähes poikkeuksetta löytynyt asukas. Pöntön voi laittaa 
rantaviivasta vähän kauemmaksikin metsään, kunhan sinne vain on esteetön lentoreit-
ti. Kauemmas sijoitettu pönttö ei niin paljon houkuttele rantaviivaa kiertävää mikkiä 
kuin ihan rannassa oleva. Pönttöpuun alunen pitäisi olla mahdollisimman pehmeä, 
koska poikaset ovat pöntöstä hypätessään lentokyvyttömiä ja kovalla alustalla voivat 
vahingoittua. Pöntön voi asentaa kyllä ihan rantapuuhunkin, mutta senkään edessä ei 
saa olla oksia tai muita lentoesteitä.

Mikko on laittanut tiedossa olevat telkänpöntöt B-barkin kartalle. Kartalta näkee, mis-
sä niitä on ja missä ei. Kummunkylän suunta näyttäisi olevan sellainen, johon pönttöjä 
kannattaa viedä. Pönttöjä ei kannata laittaa kahta enempää rantakilometrille. Telkkä 
on lintu, jolla on taipumus loismunia toisten pönttöihin, jos niitä on liian tiheään. Lois-
muninta lisää pesän hylkäysriskiä suuresti. Koskaan ei ole liian myöhäistä sijoittaa ko-
lopesijöille pönttöjä. Kaikki, joilla työkalut pysyvät kädessä, joukolla pönttötalkoisiin!

Keväistä aherrusta myös majavalla. Kuva: Mikko Jutila.
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Eräviestin juhlavuosi (50) lähestyy. Kuvissa historian tuulahdus lumiselta talvelta 1987.  
Makkaranpaistossa pilkkikisan porukkaa Mustajärven rannalla.
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Nauttikaamme kesäisestä 
luonnosta!


