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  TOIMINTAKERTOMUS 2010  

 
1. HALLINTO 

 
HALLITUS 
 
Puheenjohtaja  Ilkka Leppänen 
Varapuheenjohtaja Jukka Lintunen 
Jäsenet                                Arto Hoppula 
                                           Päiviö Ikonen 
                                           Teuvo Leppänen 
  Matti Leppämäki 
                      Jaakko Tarvainen 
      
Toiminnanohjaaja Kari Kunelius 
Rahastonhoitaja Jukka Lintunen  
 
Tilintarkastajat Jukka Nikkilä 
 Rainer Setälä 
Varalla Eero Venemies 
                                           EljasVanhala

  
 
Hallituksella oli 6 kokousta, riistanhoitoyhdis-
tyksellä yksi kokous. 
 
Edustajana riistanhoitopiirin kokouksessa oli 
hallituksen päätöksellä Jaakko Tarvainen, 
koska kumpikaan vuosikokouksen päättämis-
tä edustajista ei päässyt osallistumaan. 
 
Riistanhoitopiirin toimeenpanemissa neuvot-
telutilaisuuksissa edustivat yhdistystä pu-
heenjohtaja ja toiminnanohjaaja (riistanhoi-
toyhdistysten puheenjohtajien ja toim. ohjaa-
jien neuvottelupäivät Keuruulla). Suurpetoyh-
dysmiesten koulutuspäiville osallistui avusta-
via petoyhdysmiehiä Ranta- Hännilän Erä-
veikoista. Samat henkilöt osallistuivat Tassu- 
järjestelmän perehdyttämistilaisuuteen Piis-
palassa. 
 
 

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO 
 
Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestettiin 
seitsemän kertaa. Tutkinnon suoritusyrityksiä 
oli 87 kpl (edellisvuonna 39). Hyväksymispro-
sentti oli 36% (41). 

 

 

 

 

 

3. AMPUMAKOE 
 
Yhdistyksen ampumaradalla oli ampuma-
koetilaisuuksia kahdeksan kertaa. Saarijärven 
rhy järjesti niistä viisi. Yksi ampumakoe jär-
jestettiin viikolla, muut perinteisesti lauantai-
sin.  Suoritusyrityksiä oli 198 (ed. vuosi 167) 
ja hyväksymisprosentti oli 72% (ed. vuosi 
73%). 
 
 

4. KOULUTUS, NEUVONTA  
 (koulutustilaisuudet, kurssit jne.) 

 
Koulututusta ja neuvontaa annettiin 3 tilai-
suudessa. Osallistujamäärä oli 113 henkilöä. 
Neuvontaa järjestettiin mm. hirvenmetsästäjil-
le. Koulutusta saivat myös tulevat metsästä-
jät. SRVA- toimintaan osallistuneille järjestet-
tiin neuvonta- ja saunailta Sarvelassa. 
 
Nuorisotyö 
 
Kolme iltaa kestäneeseen metsästäjätutkinto-
koulutukseen osallistui 45 henkilöä, pääosin 
12–16 vuotiaita nuoria. Osa koulutuksesta oli 
ampumaradalla eli käytäntöpainotteista. Osal-
listujat olivat ympäri Keski-Suomea eli tarve 
koulutukseen oli ilmeinen. 
 
 
 

5.RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN 
(elinympäristöjen hoito,  vahinkojen estotoimenpiteet, 
pyyntikurssit jne.) 

 
 Hirvilupien anojille pidettiin suunnittelupala-
veri. Aktiivisimmille pienpetopyytäjille arvottiin 
palkintoja vuosikokouksessa.  
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6. RIISTAKANTOJEN HOITO 
 
Hirvieläinkantojen seuranta 
 
Kantaa seurattiin jahdinaikaisella havain-
noinnilla. Riistanhoitopiirille kerättiin välitieto 
jahdin etenemisestä. Havaintokorteista las-
kettiin mm. kaatojen ajoittuminen ja jahdin 
kesto seuroittain. Saalistilastot tehtiin myös 
hirvitalousalueittain/seurueittain ja niihin ke-
rättiin tietoja mm. jahtipäivien tehokkuudesta. 
Laadittiin myös tietokonemalleja hirvikannan 
tunnusluvuista talousalueittain pohjaksi kan-
nan seurannalle ja verotuksen suunnittelulle.  
 
 
Pienriistalaskennat  
(riistakolmiot, vesilintujen pistelaskenta jne.) 

 
Metsästysseurojen toimintakertomusten mu-
kaan riistakolmiolaskennan toteutti kesällä ja 
talvella Horon Erämiehet. Kesälaskennan 
suorittivat lisäksi Jokimaan Ms, Lanneveden 
Jahti, Pyhämäen Erä ja Ranta-Hännilän Erä-
veikot. Muita laskentoja on tehty mutu- tun-
tumalla omaan käyttöön.  
 
 
Suurpetokantojen seuranta 
Useassa metsästysseurassa on oma peto-
vastaava. Suurpetojen raportoinnin tarkkuus 
ja kattavuus ovat paranemaan päin. Varmat 
pentuehavainnot pitäisi saada rekisteröityä 
paikallisten ja petoyhdysmiehen yhteistyöllä. 
Kaikki havainnot eivät kirjaudu rekisteriin 
koska luotettavuus ei aina toteudu. Rhy kou-
lutti lisää avustavia petoyhdysmiehiä, joilla on 
oikeudet Tassu- järjestelmään. Erityisen kat-
tavaa havainnointi oli alueella Ranta-Hännilä, 
Hännilä, Lannevesi. Rhy:ssä tiedot kokosi ja 
havainnot tarkisti Ilkka Leppänen.   
 
Muuta riistakantojen seurannasta 
 
Riistakolmioverkosto on alueella kattava (6 
kpl). Yhteismitallisten seurantamenetelmien 
(riistakolmiot, suurpetoseuranta) toteuttami-
sessa on vieläkin parantamisen varaa. Erityi-
sesti ilveksen pentuehavaintojen ilmoittamat-
ta jättäminen on puute, joka vaikuttaa riista-
kantojen tulevaisuuteen. Osa rhy:n alueesta 
on erittäin toimivan seurannan piirissä. Rktl 
pannoitti gps- pannoin metsäkauriita Lanne-
veden Jahdin alueelta.  

 
 
 
 
 
Hoito- ja metsästyssuunnitelmat  
(mm. riistanhoitoyhdistyksen lausunnot riistanhoito-
piirille riistaeläinten rauhoittamiseksi (ML 38§)) 

 
Pääsuuntaviivat päätettiin vuosikokouksessa 
ja tarkistettiin hirven osalta rhp:n neuvottelu-
päivillä. Suunnitelmasta ei juuri poikettu lu-
vanjaon yhteydessä. Hirvenmetsästyksen 
kesto vaihtelee alueella suuresti. Koko yhdis-
tyksen vasaprosentti oli hyvä. Kanalinnuista 
riekon rauhoitusta jatkettiin rhy:n esityksen 
mukaisesti. Muiden kanalintujen metsästysai-
kaa lyhennettiin ehkä tarpeettomasti 2 viikkoa 
loppupäästä. 
 

7. METSÄSTYS  
(annetut suositukset, rajoitukset jne.) 

 
Hirvilupien jaossa verotusta pyrittiin keskit-
tämään ongelma-alueille. Silti hirvieläinkolari-
en määrä pysyi korkeahkona tarkasteluvuo-
tena. Tarkat verotussuunnitelmat laskettiin 
havaintokorttien perusteella käyttäen apu-
muuttujana mm. hirvihavaintojen lukumäärää 
metsästyspäivää kohti.  
Saarijärvelle haettiin 7 ilveksenkaatolupaa 
neljälle hakijalle. Kolme lupaa myönnettiin ja 
kaikki oli käytetty ennen loppiaista vuonna 
2011. 
 
 

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA 
 
Näkyvää ja näkymätöntä valvontaa toteu-
tettiin metsästyksenvartijoiden ja poliisin yh-
teistyönä.  Valvontaa keskitettiin kanalintujah-
tiin ja hirvenmetsästyksen aloitukseen. Tois-
taiseksi tehdyt sopimukset rhy:n ja metsäs-
tyksenvartijoiden välillä katkaistiin vuoden 
loppuun 2009. Uudet sopimukset tehdään 
määräaikaisina. Metsästyslain uudistus edel-
lyttää sopimusten tekemistä taas uudelleen 
syyskuun alusta 2011 lähtien. 
 
 

9.TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA 
(tiedotteet, haastattelut, osallistuminen toimikuntiin jne.) 
 

Rhy:n edustajat osallistuivat Jokimaan Met-
sästysseuran 50- vuotisjuhliin toukokuussa. 
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Tiedotteita ja ohjeita toimitettiin metsästys-
seuroille mm. vuosikokouksen edellyttämistä 
toimista ja hirvenmetsästyslomakkeiden täy-
töstä sekä hirvijahdin väliseurannasta. Säh-
köpostin välityksellä lähetettiin tietoa metsäs-
tysseuroille lähes viikoittain. 
 
Toiminnanohjaaja kirjoitti tai antoi haastattelu-
ja paikallislehtiin, niiden teemanumeroihin ja 
jopa maakuntalehteen riistavuoden ajankoh-
taisasioista ja SRVA- toiminnasta. Saarijär-
ven hirvitilastoista tehtiin lehdistötiedote. 
 
Toiminnanohjaaja julisti Tarvaalassa metsän-
väen joulurauhan Tuomaanpäivänä. Julistus-
ta vauhditti aasi-, poni- ja koirakulkue. 
 
Puheenjohtaja osallistui kutsuvieraana Met-
solan hirviseurueen perinteiseen Pyhäinpäi-
vän vierasjahtiin, joka oli tänä vuonna Py-
häinpäivän jälkeen. Toiminnanohjaaja osallis-
tui vieraana ilvesjahtiin Lannevedellä. 
 
Suhdetoimintana rhy antaa vuosittain mah-
dollisuuksiensa mukaan virka-apua terveysvi-
ranomaisille, eläinsuojeluvalvojalle ja yksittäi-
sille kansalaisille kotieläimiin ja riistaan liitty-
vissä ongelmatilanteissa. Esimerkkeinä villiin-
tyneiden kissojen ja nautojen lopettaminen 
virka-apupyynnön jälkeen, kissojen pyydys-
täminen elävänä omistajilleen ja puhelinneu-
vonta. 
 
 
Metsästysorganisaation ansiomerkit 
 
MKJ:n riistanhoidon suuri kunniakirja luovu-
tettiin Ranta-Hännilän Eräveikoille. 
 
 
 
 
Muita huomionosoituksia  
(mm. Metsästäjäin Keskusjärjestön ja yhdistyksen viirit) 

 
 

 

10. AMPUMARATA 
 
 Ampumaradalla tehtiin perusparannustöitä. 
 
Ampumaradan sidosryhmät koottiin suunnit-
telupalaveriin radan tulevaisuudesta ja ympä-
ristölupamenettelyn aiheuttamien töiden ra-
hoituksesta. 
 

Rhy laaditutti vastineita ampumaradan ympä-
ristöluvan muistutuksiin. 
 
Kauden aikana radalla järjestettiin mm. jäsen-
ten väliset haulikko- ja hirvimestaruusam-
munnat. Uusille metsästäjille annettiin am-
pumakoulutusta. Apua saatiin Pylkönmäen 
rhy:n toimihenkilöiltä. Rhy:n edustajat osallis-
tuivat myös perinteiseen hirvikävelyotteluun 
Saarijärvi- Pylkönmäki Soipa-Erän radalla. 
 
 
 
 

11. MUU TOIMINTA  
(lausunnot, esitykset, aloitteet jne.) 

 
Lausuntoja annettiin mm. hirvieläinten ja il-
veksen kaatolupahakemuksiin, kanalintujen 
metsästysaikoihin, metsäkauriin vapaan 
pyynnin ehtoihin ja SRVA- sopimuksen sisäl-
töön. 
 
Kolarihirvieläinsopimuksen mukaan rhy sai 20 
hälytystehtävää. Liikenteessä tai muuten 
loukkaantuneita hirvieläimiä jouduttiin lopet-
tamaan tai viemään pois 10 kpl (4 hirveä, 2 
valkohäntäpeuraa ja 4 kaurista). Yhden kola-
rihirven lopullinen kuolinpaikka oli Ala-
Keiteleen puolella. 
 
Puheenjohtaja allekirjoitti Keski-Suomen po-
liisilaitoksen ja Saarijärven rhy:n välisen 
SRVA- sopimuksen. 
 
Rhy antoi omat lausuntonsa K-S:n metsäkes-
kuksen tekemiin hirvien metsävahinkoarvioi-
hin. 
 
 
 
 


