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Eräviesti 1/2015
Petäjäveden Erämiehet ry

Tiedotuslehtinen maanvuokraajille ja jäsenille

43. vuosikerta

Petäjäveden Erämiehet ry:n uudet kunniajäsenet: Pentti Valkeajärvi ja Lauri Ijäs
(kuva Jari Koskenranta)
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Vuosikokoukseen saapui paljon aktiivisia erämiehiä.
(kuvat Jari Koskenranta)

Kuvassa puheenjohtaja Mikko Jutila, Veeti Toivola (uusi jäsen) ja uudet koejäsenet
Tapani Viitanen ja Teppo Honkonen.
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Eräviesti 1/2015
Toimittanut: Jari Koskenranta
Tulostus: Digipaino Keuruskopio Oy 

Puheenjohtajan tervehdys

Tervehdys maanomistajille ja seuran jäsenille. Vuosi 2015 on menossa hyvää vauhtia 
kevättä kohti. Luonto alkaa pikkuhiljaa heräilemään talviunilta. Mennyt talvi oli sentään taas 
ihan oikea talvi. Suksille oli taas käyttöä. 

Seuramme vuosikokous helmikuun alussa teki päätöksen johtokunnan esityksen pohjalta 
Suomen Metsästäjäliittoon liittymisestä. Hyvä näin. Tällä hetkellä se on ainoa järjestö, joka 
tekee edunvalvontaa ja vaikuttaa aktiivisesti metsästysharrastuksen puolesta Suomen ja 
Euroopan päättävissä elimissä. Suurin osa uusista laista tulee EU:sta, joten on oltava vaikut-
tamassa jo lakien suunnitteluvaiheessa. Lakia ja asetuksia laativat ihmiset jossain kaukana, 
jotka eivät tunne meidän vahvaa suomalaista metsästysperinnettä. Metsästäjät ovat tunne-
tusti hiljaista, vähän huomiota harrastuksestaan haluavaa porukkaa, joka herkästi vetäytyy 
taka-alalle julkisuudessa. Yhdessä metsästäjät saavat äänelleen enemmän painoarvoa. Siksi 
liityimme Metsästäjäliittoon.

Viime vuosi oli seuratoiminnassa toiminnan täyteinen. Pilkkikilpailu, Erämessu-matka, 
talkoita, perhepäivä tapahtuma ja huipennuksena seuran 60-vuotisjuhla. Juhlat sujuivat 
hyvässä hengessä, kiitos tästä maanvuokraajille, seuran jäsenille ja juhlapuhujille. Myöskin 
Erämessu-matka oli varmasti mukana olleille mieleenpainuva.

Petäjäveden Erämiehet on ollut kautta aikojen tunnettuja riistanhoitotyöstään ja riistan-
tutkimuksen avustamisesta. Vuosikokouksessa myönsimme pitkäjänteisestä työstä riistan 
hyväksi kunniajäsenyydet Pentti Valkeajärvelle ja Lauri Ijäkselle. Nämä miehet ovat olleet 
suunnannäyttäjiä riistanhoitosaralla Petäjäveden Erämiehissä. Tästä iso kiitos Pentille ja 
Laurille.

Nähdään taas kevään ja kesän talkoissa ja muissa tapahtumissa.
Mikko Jutila 040-7092425
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TOIMINTAKERTOMUS  2014
    

Hallinto
Seuran puheenjohtaja toimi Mikko Jutila ja varapuheenjohtajana Keijo Ekman, lisäksi johto-
kunnan jäseninä olivat Pentti Valkeajärvi, Antti Mäkinen, Sami Heinä-aho ja Tarmo Ketola. 
Rahastonhoitajana toimi Heimo Tanner, sihteerinä Jari Koskenranta ja seuran kotisivuja ja 
tilastointia kehitti Jarkko Rouvinen.

Seura piti kaksi yleistä kokousta, joihin osallistui hyvin seuranjäseniä (34+13) ja johtokunta 
kokoontui kuusi kertaa valmistellen yleisten kokousten asioita, erilaisia seuran tapahtumia 
ja 60-vuotisjuhlaa.

  
Yleistä
Kevään aikana suoritettiin riistakolmiolaskennat ja pidettiin pilkkikilpailut 22.3. Teerijärvel-
lä. Seuran tiedotuslehti Eräviesti julkaistiin keväällä ja Riihimäen Erämessuille järjestettiin 
linja-auton renkaita koetteleva matka kesäkuun alussa. Kesän aikana johtokunta valmisteli 
la 9.8. pidettyä 60-vuotisjuhlaa ja metsästysseuran perhepäivää, joka pidettiin la 16.8. Tupa-
mäen koululla rastitehtävien ja erilaisten eräaiheisten esittelyjen muodossa. Syksyn aikana 
erämiehet olivat ahkerasti metsällä, mutta samalla hoidettiin jäniksille heiniä maastoon. 
Kokonaisuutenaan vuosi 2014 oli seuran toiminnassa erittäin aktiivista aikaa

60-vuotisjuhla
Seuran 60-vuotisjuhlaa vietettiin lauantaina 9.8. klo 15 – 18 auditorio Miilussa. Juhlan 
tervetulosanat lausui Erämiesten puheenjohtaja Mikko Jutila. Juhlassa oli kolme esitelmää: 
”Poimintoja Erämiesten historiasta kuvin ja sanoin (Lauri Ijäs), ”metson soidinpaikat siir-
tyvät ja uusia syntyy” (Pentti Valkeajärvi) ja ” karhu Keski-Suomessa ja Petäjävedellä” (Jari 
Päivärinta). Juhlan musiikista vastasi Marjatta Öhman kahdella esityksellä ”Yiruma: River 
Flows in You ja Oskari Merikanto: Valse Lente”. Juhlaan osallistui noin sata henkeä ja siitä 
uutisoitiin haastattelujen kera Petäjävesi-lehdessä.
Esitelmien jälkeen siirryttiin Masuniin nauttimaan maittavaa hirvipaistia kakkukahvien kera. 
Juhlan yhteydessä palkittiin ansioituneita seuran jäseniä seuraavasti:
Elämäntyö palkinto  Heimo Tanner, Pentti Valkeajärvi ja Lauri Ijäs
SRVA työstä Ari Mikkola, Juha Savolainen ja Kimmo Koivikko
Sihteerin työstä Hannu Strömberg, Antti Ruoranen, Tommi Suhonen ja Jari Koskenranta

Herkullisen ruuan ja kakkujen valmistamisen sekä tarjoilun hoiti Pia Taipale apulaisineen. Vi-
rallisen osuuden jälkeen juhlaväellä oli illalla mahdollisuus rentoutumiseen seuran kämpällä 
Repolassa saunoen ja seurustellen.

Kilpailutuloksia

Vuoden 2014 Erämieskilpailu  Turkisriistakilpailu
1. Kimmo Koivikko  3390 p.  1. Kimmo Koivikko 3290 p.
2. Mikko Jutila 1055 p.  2. Antti Mäkinen 920 p.
3. Antti Mäkinen   940 p.  3. Mikko Jutila 775 p.
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Saaliskiintiöt
Vuoden 2014 saaliskiintiöinä ja pisteinä olivat seuraavat: Metso 1/10 pistettä. , teeri 2/4 
pistettä, pyy ja jänis 1 piste. Jäsen 30 pistettä, kausikortti 10 pistettä ja vuorokausikortti 8 
pistettä

Maksut
Seuran jäsenmaksu oli 25€, liittymismaksu 85€, rh-korvaus 20€, talkoomaksu 20€. Kausi-
kortti maksoi 80€ ja vuorokausikortti 10€.

TOIMINTASUUNNITELMA 2015
Pidetään vuosikokous ja kesäkokous sekä tarvittava määrä johtokunnan kokouksia. Kevään 
aikana lasketaan riistakolmiot, julkaistaan Eräviesti ja pidetään pilkkikilpailut. Talkoilla 
touko-/kesäkuussa tehdään pönttöjä pöllöille, telkille ja pikkulinnuille. Repolan kämpän hei-
nätallia on tarkoitus kunnostaa, joko siirtämällä tai nykyisellä paikalla saada tuuletusta pa-
remmaksi. Kesällä pidetään heinätalkoot ja syksyllä/alkutalvesta heinät viedään maastoon. 
Mahdollisesti Repolan kämpällä siivous- ym. talkoita. Elokuussa lasketaan riistakolmiot.

Aktiivista osallistumista tapahtumiin tai omatoimisiin talkoisiin toivoo johtokunta.

Vuosikokouksen 6.2. tekemiä päätöksiä.

Vuosikokouksessa luovutettiin Petäjäveden Erämiehet Ry:n kunniajäsenyys Lauri Ijäkselle ja
Pentti Valkeajärvelle.

Vuosikokous valitsi uusiksi jäseniksi Henri Howen, Mikko Hyvärisen ja Veeti Toivolan (maan-
vuokra). Uudet koejäsenemme ovat Teppo Honkonen ja Tapani Viitanen. Kokous päätti 
liittymisestä Metsästäjäliittoon, josta tarkempi juttu toisaalla lehdessä. Tämä tietää sitä, että 
jäsenmaksu on 40 € ja riista- ja talkoomaksut (20€+20€) päälle. Liittymismaksu on 85 € ja 
kausikortti 80 € sekä vuorokausikortti (-vieraskortti) 10 €.

  HUOM! Muutos vieraskorttijärjestelmään

  Vieraskorteista aiheutuvan työmäärän vuoksi jäsenten vieraille ottamia vieraskortteja
  ei enää laskuteta jäsenmaksun yhteydessä. Syksystä 2015 lähtien toimitaan niin, että kun  
  jäsen tarvitsee vieraskortin vieraalleen, hän lähettää tekstiviestin Mikko Jutilalle (puh. 040- 
  7092425), jossa on vieraan nimi /päivämäärä ja jäsen itse hoitaa vieraskorttimaksun 
  (10€/kpl) seuran tilille.

  Petäjäveden Erämiehet ry FI39 4768 1020 0134 23 
  Maksun viestikenttään: vieraan nimi ja vieraskortin päivämäärä.

  Terveisin johtokunta
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KUVASATOA 60-VUOTISJUHLISTA

Puheenjohtaja Mikko Jutila toivotti juhlavieraat tervetulleiksi.            Kuva: Pentti Valkeajärvi

Juhlayleisö kajautti K-S:n kotiseutulaulun auditorio Miilussa.               Kuva: Pentti Valkeajärvi
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Juhlaväelle oli tarjolla runsaasti riistapitoista ruokaa                             Kuva: Pentti Valkeajärvi

Mikko Jutila (vas.) Luovutti Elämäntyö-palkinnot Pentti Valkeajärvelle, Lauri Ijäkselle ja 
Heimo Tannerille.         Kuva: Pirjo Mikkelson
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Pia Taipale tarjoili juhlan lopuksi kakkukahvia juhlaväelle.                    Kuva: Pirjo Mikkelson

Illalla saunottiin ja seurusteltiin Repolan kämpällä.                 Kuva: Pentti Valkeajärvi
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Riistanhoito ja riistalaskennat 2014

Pentti Valkeajärvi ja Tarmo Ketola
Petäjäveden Erämiesten riistanhoito eteni viime vuonna tuttuja latuja. Painopiste oli jänis-
ten ruokinnassa sekä riistalaskennoissa. Jäniksiä varten tehtiin Sillanpäässä heinää traktori-
kuormallinen, joka vietiin Repolan latoon. Kostean syksyn vuoksi heinät olivat aika nahkeita 
ja pölysivät ankarasti talvella, kun niitä katoksiin kuljetettiin.  Siitä huolimatta ne tekivät 
monin paikoin kauppansa. Heinä- ja haaparuokintapaikkoja oli kaikilla metsästyslohkoilla 
yhteensä satakunta. Jäsenten hoidossa oli muutama riistapelto ja myös telkänpönttöjä 
kunnostettiin ja uusia rakennettiin. 

Erilaisiin ruokintatöihin käytettiin aikaa 190 tuntia ja elinympäristöjen parantamiseen 108 
tuntia. Pienpetopyynnin tuloksellisuutta voi arvioida saalistiedoista, joita on toisaalla tässä 
Eräviestissä. Erilaiset riistanhoitotyöt ja muut aktiviteetit on pisteytetty. Näitä pisteitä seu-
ran jäsenet keräsivät yhteensä 11 409 kpl. Näillä pisteillä osallistutaan Suomen riistakeskuk-
sen Keski-Suomen alueen riistanhoitokilpailuun. Siinä ollaan usein oltu palkintosijoilla.

Riistan kolmiolaskentoja tehtiin vuonna 2014 aiempien vuosien tapaan kahdella reitillä, 
Urrianperällä ja Pengerjoella. Kummallakin reitillä tehtiin sekä kesä- että talvilaskenta. 
Koska talven 2015 laskennan tulokset ovat käytettävissä, tarkastelemme tässä siitä saatuja 
tuoreimpia tuloksia sekä viime kesän kanalintutilannetta. Kesälaskennan tarkoitushan on 
arvioida ennen kaikkea kanalintukannan runsautta syksyn metsästysaikojen säätämistä 
varten. Talvella lasketaan linjan poikki menevien eläinten jäljet lumikon ollessa pienin 
laskettava eläin. Myös näköhavainnot mm. kanalinnuista merkitään muistiin.

Urrian reitin kanalintujen yhteistiheys elokuun alussa 2014 oli 11 lintua/km2. Se on kol-
manneksi pienin lukema 27-vuotisen laskentahistorian aikana. Keskiarvo on 26 lintua/km2. 
Kahdentoista kilometrin reitillä tavattiin vain 2 metsoa, 2 teertä ja 4 pyytä.   Tätä heikompi 
tulos on saatu vain vuosina 1990 ja 1991. Paras vuosi on ollut 2005, jolloin lintuja pakeni 
kävelijöiden edestä yhteensä 44 kpl. Erot ovat huimia vuosien välillä. Kuten ennenkin on 
todettu, yksittäisen kolmioon tuloksiin ei pidä liikaa tuijottaa, sillä siihen vaikuttaa sattuma 
paljon. Tosiasia kuitenkin on, että lintukanta romahti edellisestä vuodesta, kun maakunnan 
kaikki riistakolmioiden tulokset otetaan huomioon. 
Pengerjoen riistakolmiolla tavattiin elokuun alussa 6 metsoa, 5 teertä ja 6 pyytä eli yhteen-
sä 17 lintua. Tuplasti enemmän kuin Urrialla.
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Metson, teeren ja pyyn tiheydet Urrian riistakolmioreitillä vuosina 1989-2014.

Urrianperän talvikolmio hiihdettiin 15. helmikuuta 2015. Lunta oli reilummin kuin edel-
lisenä talvena ja laskentapäiviä sen puolesta vähän enemmän valittavaksi. Neljän miehen 
urakointi tuotti seuraavan kokonaistuloksen: jänis 53, kettu 10, näätä 5 ja orava 1 jälkeä.   
Lisäksi havaittiin yksi ukkoteeri. Aikasarjakuvasta (jäljet/10 km) nähdään, että jänistiheys 
on lähellä keskitasoa (48 jälkeä/10 km) ja on nelinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna, 
mutta alle puolet parhaista vajaan kymmenen vuoden takaisista lukemista. Ketun jälkimää-
rä tuplaantui viime vuodesta ja ylitti keskiarvon (6,5). Näätäeläimiä oli vähän keskitasoa 
vähemmän, kaikki tosin näätiä, ei yhtään lumikkoa tai kärppää. Oravat ovat jokseenkin 
hukassa Urrian suunnalla. Kolmioreitin metsät eivät ole hyviä oravametsiä eli kuusikoista, 
sillä suurin osa reitin metsistä on nuoria männiköitä. Edellisenä talvena 2014 tavattiin 
runsaasti supikoiran jälkiä, ja myös 2013 niitä löytyi, itse asiassa ensimmäisen kerran tällä 
kolmioreitillä. Lauha talvi oli tuolloin saanut supit liikkeelle, mutta nyt, vaikka talvi oli 
lauha, niitä ei havaittu.
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Riistan lumijälkiä Urrian kolmioreitillä vuosina 1989–2015.

Pengerjoen riistakolmion talvilajisto on aina ollut monipuolisempi kuin Urrialla, niin nyt-
kin. Koko reitillä tehtiin seuraavat jälkihavainnot: jänis 35, kettu 8, ilves 3, orava 2, hirvi 2 ja 
metsäkauris 2. Lisäksi nähtiin 10 teeren parvi ja 2 metsoa. Onhan siinä lajistoa kerrakseen. 
Jäniksen, ketun ja oravan jälkitiheys on jonkin verran keskiarvoa pienempi (jänis keskimää-
rin 41 jälkeä(10 km). Ilveksiä on havaittu joskus aiemminkin. 

Pienriistasaalis

Metsäkanalintujen saaliit vähenivät selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Seuran alueilta 
ammuttiin saalispalautteen perusteella vain 3 metsoa, 3 pyytä ja 15 teertä. Pesinnän epä-
onnistuminen viime kesänä leimasi koko lintujahtia. Nuoria yksilöitä ei paljoa ollut ja van-
hojakin suositeltiin ammuttavan säästeliäästi, joskin kiintiön sallimissa rajoissa. Teerikiin-
tiötä laskettiinkin elokuun kokouksessa kolmesta kahteen lintuun. Kuvasta näkyy saaliiden 
voimakas vuosien välinen vaihtelu. Lintukantojen vahvuuteen suhteutettuna Erämiesten 
verotusaste on hyvin maltillinen. 
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Erämiesten metso-, teeri- ja pyysaalis seuran mailta vuosina 1971–2014.

Jäniksiä Erämiesten saalistilastoon kertyi vuonna 2014 yhteensä 36 eläintä, mikä on kym-
menen enemmän kuin vuonna 2013. Jäniskanta taitaa olla vahvistumassa, siihen viittaa 
myös päättyneen talven lumijälkilaskenta. Rusakon kohdalla vastaavaa ei havaittu; saalis 
oli kaksi rusakkoa, kun pitkän ajan keskiarvo on 9 otusta. Metsäjäniksen keskiarvo on 42 
pupua. 

Lauri pudotti viime syksynä Sessin haukusta teeren, koiran ensimmäisen.
Kuva: Pentti Valkeajärvi
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Pienpetojen kohdalla huomio kiinnittyy supikoiraan. Saalis lisääntyi edelleen voimakkaasti  
kuten kuvasta näkyy; 225 eläintä kaivettiin viime vuonna luolista tai saatiin muuten hengil-
tä. Kettukanta osoittaa vahvistumisen merkkejä ja saaliiksi saatiinkin 23 repolaista. Näätä-
jahti polkee todella paikallaan, saalis oli vain 4 kultakurkkua. Kyllä näätiä piisaa, rautoja vain 
virittelemään.

Erämiesten kettu-, supikoira- ja näätäsaalis Petäjävedellä vuosina 1971–2014.

”Jaa, tämmöinenkö se otus oli, jolle annoin kyytiä, tuumii Jalo”.          Kuva: Pentti Valkeajärvi
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Perhepäivän askarteluja Tupamäen koululla.        Kuva: Kati Avikainen

Metsästäjäliiton valtakunnallista perhepäivää vietettiin Tupamäen koululla. Siellä lapsilla 
riitti ihmeteltävää.       Kuva Pentti Valkeajärvi

PERHEPÄIVÄN TAPAHTUMA 16.8.
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PETÄJÄVEDEN ERÄMIEHET RY

Ampumajaoston toimintakertomus vuodelta 2014

Kilpailut

Erämiesten haulikkomestaruuskilpailut pidettiin Kiuasniemellä. (10 os) 

1. Pekka Airaksinen 21 + 2

2. Juha Savolainen 21 + 0

3. Pekka Tuominen 19 + 2

4. Jukka Hokkanen 19 + 1

Hirven Pitäjänmestaruuskisa pidettiin Koskensaarella. (13 os.)

1. Pekka Tuominen 91

2. Juha Niemelä 89

3. Juha Savolainen 88

4. Pekka Airaksinen ja

   Jukka Hokkanen 87

Joukkuekisan tulokset:

1. Pengerjokiset 255

2. Hirvimiehet 239

3. Eerojen Erä 234 

Haulikon Pitäjänmestaruuskisat pidettiin Multialla.

1. Jukka Hokkanen 24

2. Juha Savolainen 23

3. Keijo Ekman 19 + 4

4. Pekka Airaksinen 19 + 2

Multian haulikkocup ja Ilmahirven viikkokisa ei innostanut ampujia niin paljoa, että 

tuloksia olisi juurikaan laskettu.

Keuruu-Multia-Petäjävesi -ottelu jäi tänä vuonna kokonaan järjestämättä.

Jukka ja Keijo kävi taas kisoissa että roikaa. Jämsä, Keuruu Konnevesi ja Karstula 

katsastuskisat, Viitasaari PM -kisat ja Ikaalinen SM -kisat. Jukka voitti trapin 

piirinmestaruuden, muuten jäi kannatuksen puolelle.

Petäjävesi 2. helmikuuta 2015

Jukka Hokkanen

Jukka Hokkanen

ampumajaosto
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PETÄJÄVEDEN ERÄMIEHET RY

Ampumajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kilpailut

Erämiesten haulikkomestaruuskilpailut pidetään Kiuasniemellä

keskiviikko 19.8.2015 klo 17.00 alkaen.

Haulikon Pitäjänmestaruuskisat pidetään Multialla

torstaina 27.8.2015 klo 18.00 alkaen.

Hirven Pitäjänmestaruuskisat pidetään Koskensaarella

tiistaina 22.9.2015 klo 18.00 alkaen.

Kolmen kunnan ottelun järjestelyvuoro on Keuruulaisilla, ajankohtaa ei ole vielä 

kerrottu.

Multian haulikkocuppia ammutaan taas kesä – elokuussa torstaisin klo 18. 

Harjoittelut

Ilmahirvi vanhassa kuntalassa ma ja to klo 18 huhtikuulle saakka. Ampuminen on 

ilmaista.

Haulikko torstaisin klo 18. Multialla kesä – elokuussa. Tiistaisin Multialaisten  

järjestelyvuoro ja sinne Petäjävetiset ovat tervetulleita. Kierroslippuja saa Jukalta.

Kiuasniemen haulikkoradan ja Lautasalon montun harjoittelupaikat kuten ennenkin.

Huom: ei iltaisin klo 21 jälkeen, ei la klo 18 jälkeen, ei su ennen klo 12.

Petäjävesi 2. helmikuuta 2015

Jukka Hokkanen

Jukka Hokkanen

ampumajaosto
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Kenneljaoston toimintakertomus 2014
    

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

Vuoden 2014kenneltoiminta painottui luola-  ja ajokoiriin. Seuramme jäsenet ovat ottaneet 
uusia koiria kasvamaan, joten tulevaisuus näyttää kenneltoiminnan suhteen hyvältä. Par-
haiten vuoden aikana jäsentemme koirista menestyi Keijo Ekmanin suomenajokoira-  narttu 
Reporallin Moona FI 27497/11. Maastojamme on annettu muiden koejärjestäjien käyttöön 
menneen vuoden aikana ja jäsenemme ovat toimineet oppaina sekä tuomareina eri koe-
muotojen kokeissa.

Kurssi ja koulutustoiminta

Emme järjestäneet koulutustoimintaa.

Koetoiminta

Emme järjestäneet kokeita.

Erämiesten Vuoden koira tulokset:

1. Suomenajokoira Reporallin Ramona FI27497/11  11 p om. Keijo Ekman
2. Suomenajokoira Hakatien Miko FI10856/14 6 p om. Teppo Sirniö
3. Saksanmetsästysterrieri Mustikkaharjun Rymy FI34309/11 5 p om. Antti Mäkinen
4. Saksanmetsästysterrieri Kuku FI39456/13 3 p om. Mikko Jutila

Kenneljaoston toimintasuunnitelma 2015

Alkaneen vuoden toiminta pohjautuu muiden järjestöjen järjestämien kenneltapahtumien 
avustamiseen ja tarvittaessa järjestämme luolakoirien metsästyskokeita.

Kurssi ja koulutustoiminta

Pyrimme aktivoimaan jäseniämme osallistumaan eri kennelorganisaatioiden järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin.

Koetoiminta

Olemme järjestämässä K- S Puna- mustat Pystykorvayhdistys ry:n jäsenten linnunhaukun 
mestaruuskoetta  Petäjävedellä  22.8.2015.  Kokeen  pääpaikkana  toimii  Repolan  kämppä.

Järjestämme tarvittavan määrän luolakoirien metsästyskokeita. Annamme tarvittaessa 
koemaastoja muiden koejärjestäjien käyttöön.

Antti Mäkinen

Reporalli Ramona  Kuva: Keijo Ekman
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Erämiehet liittyivät Metsästäjäliittoon
    

Suomalaisessa metsästyskulttuurissa ollaan eräänlaisessa murrosvaiheessa. Metsästykseen 
ja ammuntaan liittyvä sääntely kiristyy ja metsätilojen omistajuus periytyy ihmisille, joilla ei 
ole enää pysyviä yhteyksiä paikkakuntaan, jossa maat sijaitsevat. Tämä on osa luonnollista 
kehittymistä yhteiskunnassamme. Samalla, kun harrastusturvallisuus paranee ja metsäs-
täjät ottavat laajasti vastuuta eläinkantojen hyvinvoinnista, mahdollisuudet harrastaa ovat 
vaikeutumassa. Uhkana on meidän metsästäjien ohittaminen poliittisessa päätöksen teossa.

Turvataksemme itsemme ja lapsiemme metsästysharrastusmahdollisuudet, haluamme 
osaltamme olla vaikuttamassa päätöksentekoon eduskunnassa sekä laajemmin EU-tasolla. 
Tähän suora ja luonnollinen kanava on Suomen Metsästäjäliiton kautta. Mitä suurempi osa 
metsästäjiä kuuluu liittoon, sitä isompi vaikuttaja se neuvottelupöydissä on. Sitä useammin 
metsästäjiä kuunnellaan mm. kun tehdään päätöksiä Natura-alueista, aselaista, tuulivoima-
alueilla metsästämisestä, suurpetopolitiikasta, ja taloudellisen tuen jakamisesta nuoriso-
työhön sekä ympäristöjen ennallistamiseen.

Petäjäveden Erämiesten hallitus punnitsi vuoden 2014 lopulla Metsästäjäliiton kuulumisen 
hyötyjä sekä kuluja seuralle ja etuja yksittäisille jäsenille. Seuran hallitus päätyi esittämään 
liittymistä seuran 2015 vuosikokouksessa. Kokouksessa jäsenistö kannatti yksimielisesti 
asiaa ja liittymisestä tehtiin päätös. Tämän johdosta seuran jäsenmaksua joudutaan hieman 
korottamaan, jotta liitolle maksettava jäsenistömaksu voidaan kattaa vaarantamatta seuran 
muuta toimintaa. Kokonaiskorotukseksi päätettiin 15 euroa/vuosi/jäsen, joka on hieman 
vähemmän kuin vuotuinen liiton jäsenmaksu per seuramme jäsen, mutta ylijäämällä kom-
pensoidaan muuta yleistä hintojen kasvua.

Mitä Sinä seuramme jäsen sitten itse hyödyt Metsästäjäliittoon kuulumisesta? Ehkä näkyvin 
asia on korkealaatuisen Jahti-metsästyslehden ilmestyminen postilaatikkoosi viisi kertaa 
vuodessa. Siinä missä Metsästäjä-lehti on Suomen riistakeskuksen neuvonta- ja koulutusvä-
line, on Jahti-lehti kattava ja mielenkiintoinen lukupaketti metsästyksestä, riistanhoidosta 
sekä eläimistä niin suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella.

Sinulle myös postitetaan vuosittain Metsästäjäliiton jäsenkortti, jolla saat listahintoja edulli-
semmin polttoainetta, vakuutuksia, risteilyjä, hotelliöitä ja kotisivupalveluita. Tarkasta ajan-
tasaiset edut Metsästäjäliiton verkkosivuilta. Lisäksi Metsästäjäliiton jäsenenä voit päästä 
kilpailemaan metsästysammunnassa aina SM-, PM- ja EM-tasoilla asti. Liiton jäsenenä olet 
myös vakuutettu kilpailuissa. Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen ja jäsenseuroille neuvontaa 
metsästykseen, riistaan ja seuratoimintaan liittyvissä asioissa. Kysymyksiä käsitellään myös 
Jahti-lehdessä, Lakipalstalla ja Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla. Kannattaa lukea noita, 
hyvin mielenkiintoisia tarinoita ja tapahtumia elävästä elämästä. Edut Metsästäjäliittoon 
kuulumisesta eivät rajoitu yksilötasolle, vaan tästä on selkeää hyötyä myös meille seurana 
sekä etenkin seuran vastuuhenkilöille. Suurimpana asiana on liiton tarjoama nettijäsenre-
kisteri. Tämän kautta tulemme jatkossa hoitamaan keskitetysti jäsenlaskutuksen. Käytän-
nössä siis Metsästäjäliitto lähettää Erämiesten jäsenmaksulaskun, hoitaa maksumuistutuk-
set ja maksuvalvonnan. Harva jäsen on ehkä tietoinen asiasta, mutta vuosittainen laskutus 
ja jäsenmaksuvalvonta on oikeasti iso ponnistus seuran sihteerille, vieden aikaa ja voimia 
muilta seuratoimintaa edistäviltä asioilta. Keskitetyn laskutuksen myötä postitus-, 
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tulostus- ja materiaalikulut myös vähenevät. Jäsenrekisteri on yhteydessä Postin osoitetie-
toihin ja näin meillä on käytettävissä aina ajantasaiset osoitteet jäsenten tavoittamiseen. 
Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä asiana on, että saamme Metsästäjäliiton jäsenseurana 
lisämaksuttoman seuratoiminnan vastuuvakuutuksen, talkoovakuutuksen sekä nuorisotoi-
minnan tapaturmavakuutuksen. Maltti on ollut valttia Erämiesten tapahtumissa ja onnetto-
muuksilta on vältytty ja toivottavasti vakuutuksille ei ole tarvetta jatkossakaan, mutta hyvä 
nämäkin asiat on kunnossa olla.
Metsästysseuramme elää mukana yhteiskunnan muutoksissa. Siinä missä aikaisempina 
vuosikymmeninä asiat hoidettiin kynällä ja paperilla, yhdistystoiminnan ”sähköistyminen” 
on tätä päivää. Liittymällä Metsästäjäliittoon varmistamme, että hallinnollinen taakka pysyy 
vastuuhenkilöillä kohtuullisena ja aikaa voi käyttää enemmän toiminnan kehittämiseen ja 
seuramme asioista tiedottamiseen maanomistajille sekä jäsenille. Yhteistyö ja avoimuus 
on avain onnistumiseen, niin tässäkin harrastuksessa kuin työelämässä, ja tällä askeleella 
edistämme näitä seurallemme tärkeitä arvoja.

Jarkko Rouvinen
jäsensihteeri

Erämessumatka koetteli renkaita ja niiden vaihtajia.           Kuva: Mikko Jutila
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Jousella metsästys

Jousimetsästys on viimevuosina kasvattanut suosiotaan ja lajin harrastajia on arviolta
Suomessa noin 10000. Petäjävedeltäkin lajin harrastajia löytyy muutama.
Jousimetsästyksessä monia kiehtoo haasteellisuus, koska metsästettävää riistaa on päästävä 
lähelle ampumamatkojen ollessa keskimäärin alle 20 metriä. Näin ollen kokenutkin
ruutiaseilla metsästänyt voi saada aivan uuden näkökulman ja haasteen metsästykseen.
Lisäksi jousiaseen lyhyet varoetäisyydet ja hiljainen ääni mahdollistavat metsästyksen myös 
sellaisilla alueilla, joilla tuliaseiden käyttö ei ole turvallisuuden tai meluhaittojen vuoksi 
mahdollista.

Metsästyksessä käytettävät jouset ovat perinteiset vastakaari ja pitkäjousi sekä modernim-
pitaljajousi. Metsästysasetuksen 20§:n mukaan jousen jännittämiseen tarvittavan voiman 
on oltava vähintään 180 Newtonia, paunoiksi pyöristettynä 40,5 paunaa. Varsi- eli jalkajou-
sella ei saa Suomessa metsästää. Lisäksi metsästyksessä käytettävän nuolen kärjen tulee 
olla heti tappava, niin sanottu leikkaava kärki.
Suomessa jouselle sallittua riistaa ovat tällä hetkellä pienriista, pienpedot sekä kauris ja 
majava. Majavaa metsästettäessä on nuoli kytkettävä siimalla tai muulla vastaavalla keinolla 
jouseen, mikä mahdollistaa majavan ampumisen myös veteen. Jousen tehot kyllä riittävät 
isommankin riistan metsästämiseen esim. Amerikassa ja Afrikassa jousella saa metsästää 
kaikkea riistaa, mitä ruutiaseillakin saa metsästää.

Lisätietoa jousella metsästyksestä ja sen säännöistä löytyy osoitteesta:
www.jousimetsästys.fi
Tekstin kirjoittaja: Arto Huttunen

Kuva: Manu Mäkinen


