
  TOIMINTAKERTOMUS 2009 

1. HALLINTO

HALLITUS

Puheenjohtaja Ilkka Leppänen
Varapuheenjohtaja Jukka Lintunen
Jäsenet                                   Arto Hoppula
                                            Päiviö Ikonen
                                               Teuvo Leppänen

Matti Leppämäki
 Jaakko Tarvainen
  

Toiminnanohjaaja Kari Kunelius
Rahastonhoitaja Kaija Lehtinen 

Tilintarkastajat Jukka Nikkilä
Rainer Setälä

Varalla Eero Venemies
                                          EljasVanhala

Hallituksella  oli  7  kokousta, 
riistanhoitoyhdistyksellä yksi kokous.

Edustajana  riistanhoitopiirin  kokouksissa  oli 
Ilkka Leppänen.

Riistanhoitopiirin  toimeenpanemissa  neuvot-
telutilaisuuksissa  edustivat  yhdistystä  pu-
heenjohtaja  ja  toiminnanohjaaja 
(riistanhoitoyhdistysten  puheenjohtajien  ja 
toim.  ohjaajien  neuvottelupäivät  Keuruulla). 
Suurpetoyhdysmiesten  koulutuspäiville 
osallistui petoyhdysmies Ilkka Leppänen.

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO

Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestettiin viisi 
kertaa.  Tutkinnon suoritusyrityksiä oli  39 kpl 
(edellisvuonna  59).  Hyväksymisprosentti  oli 
41% (36).

3. AMPUMAKOE

Yhdistyksen  ampumaradalla  oli  ampuma-
koetilaisuuksia kahdeksan kertaa. Saarijärven 
rhy  järjesti  niistä  viisi.  Yksi  ampumakoe 
järjestettiin  viikolla,  muut  perinteisesti 
lauantaisin.   Suoritusyrityksiä  oli  167  (ed. 

vuosi  166)  ja  hyväksymisprosentti  oli  73% 
(ed. vuosi 74%).

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

Koulututusta  ja  neuvontaa  annettiin  6 
tilaisuudessa.  Osallistujamäärä  oli  250 
henkilöä.  Neuvontaa  järjestettiin  mm. 
hirvenmetsästäjille.  Koulutusta  saivat  myös 
tulevat  metsästäjät  ja  peruskoululaiset. 
SRVA-  toimintaan  osallistuneille  järjestettiin 
neuvonta- ja saunailta Sarvelassa.

Nuorisotyö

Metsästäjätutkintokoulutukseen  osallistui  24 
henkilöä, pääosin 12–16 vuotiaita nuoria. Osa 
koulutuksesta  oli  ampumaradalla  eli 
käytäntöpainotteista.

Rhy:n  edustaja  osallistui  paikallisen 
Metsätiimin  toimintaan.  Tiimin  tarkoituksena 
on  nuorison  metsätietouden  parantaminen. 
Tiimi  järjesti  toukokuussa  Kolkanlahdessa 
metsäpäivän  peruskoulun  8-  luokkalaisille. 
Osallistujia  oli  120  nuorta+opettajat.  Rhy:n 
rastilla  esiteltiin  mm.  kanalintujen  pesien 
suojausta.
Metsästystä  esiteltiin  syksyllä 
peruskoululaisille  Kalmarin  ala-asteella. 
Rhy:n  toimintaa  esiteltiin  myös  Saarijärven 
keskustan yrittäjien nuortenillassa.

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

 Hirvilupien  anojille  pidettiin 
suunnittelupalaveri.  Aktiivisimmille 
pienpetopyytäjille  arvottiin  palkintoja 
vuosikokouksessa.  Kenneltoimintaan, 
erityisesti kettukokeisiin annettiin tilat ja virka-
apua.  Nuorisoa  koulutettiin  Kolkanlahden 
riistapolulla. Siellä ohjattiin mm. peruskoulun 
metsäpäivän vieraita.
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6. RIISTAKANTOJEN HOITO

Hirvieläinkantojen seuranta

Kantaa  seurattiin  jahdinaikaisella  havain-
noinnilla.  Riistanhoitopiirille  kerättiin  välitieto 
jahdin  etenemisestä.  Havaintokorteista 
laskettiin mm. kaatojen ajoittuminen ja jahdin 
kesto  seuroittain.  Saalistilastot  tehtiin  myös 
hirvitalousalueittain/seurueittain  ja  niihin 
kerättiin  tietoja  mm.  jahtipäivien 
tehokkuudesta.  Laadittiin  myös 
tietokonemalleja  hirvikannan  tunnusluvuista 
talousalueittain  pohjaksi  kannan seurannalle 
ja verotuksen suunnittelulle. 

Pienriistalaskennat 
(riistakolmiot, vesilintujen pistelaskenta jne.)

Metsästysseurojen  toimintakertomusten 
mukaan  riistakolmiolaskennan  toteuttivat 
kesällä  ja  talvella  Horon  Erämiehet  ja 
Lanneveden  Jahti.  Kesälaskentaan 
osallistuivat  lisäksi  Jokimaan  Ms  ja  Ranta-
Hännilän Eräveikot. Muita laskentoja on tehty 
mutu- tuntumalla omaan käyttöön. 

Suurpetokantojen seuranta
Useassa  metsästysseurassa  on  oma 
petovastaava.  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. 
Ilveksen  osalta  riittäisi  melkein  jo 
näköhavaintojen  kirjauttaminen.  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. 
Erityisesti  ilveksen  pentuehavaintojen 
ilmoittamatta  jättäminen  on  puute,  joka 
vaikuttaa  riistakantojen  tulevaisuuteen.  Rktl 
pannoitti gps- pannoin 4 kaurista Lanneveden 
Jahdin alueelta. 

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

Pääsuuntaviivat  päätettiin  vuosikokouksessa 
ja  tarkistettiin  hirven  osalta  rhp:n 
neuvottelupäivillä.  Suunnitelmasta  ei  juuri 
poikettu  luvanjaon  yhteydessä. 
Hirvenmetsästyksen kesto vaihtelee alueella 
suuresti.  Koko yhdistyksen  vasaprosentti  oli 
hyvä.  Kanalinnuista  riekon  rauhoitusta 
jatkettiin rhy:n esityksen mukaisesti. 

7. METSÄSTYS 
(annetut suositukset, rajoitukset jne.)

Hirvilupien  jaossa  verotusta  pyrittiin  keskit-
tämään  ongelma-alueille.  Silti  hirvikolarien 
määrä  pysyi  korkeana  tarkasteluvuotena. 
Tarkat  verotussuunnitelmat  laskettiin 
havaintokorttien  perusteella  käyttäen 
apumuuttujana  mm.  hirvihavaintojen 
lukumäärää metsästyspäivää kohti. 
Saarijärvelle haettiin 3 ilveksenkaatolupaa eri 
hakijoille.  Yksi  lupa  myönnettiin  ja  käytettiin 
toimintavuoden aikana.

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA

Näkyvää  ja  näkymätöntä  valvontaa  toteu-
tettiin  metsästyksenvartijoiden ja  poliisin  yh-
teistyönä.   Valvontaa  keskitettiin 
kanalintujahtiin  ja  hirvenmetsästyksen 
aloitukseen.  Toistaiseksi  tehdyt  sopimukset 
rhy:n  ja  metsästyksenvartijoiden  välillä 
katkaistiin  vuoden  loppuun  2009.  Uudet 
sopimukset tehdään määräaikaisina.

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

Rhy:n edustaja osallistui metsänhoitoyhdistys 
Metson  järjestämään  neuvottelutilaisuuteen 
hirvieläinten  aiheuttamien  metsävahinkojen 
vähentämiseksi.

Rhy:n  kotisivut  uusittiin  toimintavuoden 
aikana.  Samalla  suljettiin  vanhat  sivut 
Viisaankivi- portaalissa.
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Tiedotteita  ja  ohjeita  toimitettiin 
metsästysseuroille  mm.  vuosikokouksen 
edellyttämistä  toimista  ja 
hirvenmetsästyslomakkeiden  täytöstä  sekä 
hirvijahdin  väliseurannasta.  Sähköpostin 
välityksellä  lähetettiin  tietoa 
metsästysseuroille lähes viikoittain.

Toiminnanohjaaja kirjoitti paikallislehteen mm. 
toimintaohjeita  hirvikolarien  varalle. 
Saarijärven  hirvitilastoista  tehtiin 
lehdistötiedote.

Suhdetoimintana  rhy  antaa  vuosittain 
mahdollisuuksiensa  mukaan  virka-apua 
terveysviranomaisille, eläinsuojeluvalvojalle ja 
yksittäisille kansalaisille kotieläimiin ja riistaan 
liittyvissä  ongelmatilanteissa.  Esimerkkeinä 
villiintyneiden  kissojen  ja  nautojen 
lopettaminen  virka-apupyynnön  jälkeen, 
kissojen pyydystäminen elävänä omistajilleen 
ja puhelinneuvonta.

Metsästysorganisaation ansiomerkit

MKJ:n  riistanhoidon  ansiomerkki  luovutettiin 
Rahkolan  Eränkävijöiden  pienpetopyytäjille 
Juha Lakoselle ja Kari Tervalalle.

Muita huomionosoituksia 
(mm. Metsästäjäin Keskusjärjestön ja yhdistyksen viirit)

10. AMPUMARATA

 Ampumaratatöiden  suunnittelua  jatkettiin. 
Ampumakoekopin  äänieristyksiin  saatiin 
ylimääräinen lisämääräraha riistanhoitopiiriltä. 
Annetulla  määrärahalla  tehtiin  muutos-  ja 
äänieristystöitä.  Radan  näyttö  uusittiin 
omakustanteisesti.

Haulikkoradalla  järjestettiin  ympäristöluvan 
edellyttämä melumittaus toisen kerran.

Kauden  aikana  radalla  järjestettiin  mm. 
jäsenten  väliset  haulikko-  ja 
hirvimestaruusammunnat.  Rhy  järjesti  myös 
perinteiseen  hirviottelun  Saarijärvi- 
Pylkönmäki.

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

Lausuntoja  annettiin  mm. 
kaatolupahakemuksiin,  kanalintujen 
metsästysaikoihin,  metsäkauriin  vapaan 
pyynnin  ehtoihin  ja  SRVA-  sopimuksen 
sisältöön.

Tehtiin esitys kaatolupamaksun poistamisesta 
kolarihirvisopimuksista.

Rhy:n edustajat  osallistuivat  kahteen SRVA- 
toimintaa  esittelevään  tilaisuuteen 
toimintavuoden aikana.

Kolarihirvisopimuksen  mukaan  rhy  sai  15 
hälytystehtävää.  Liikenteessä  tai  muuten 
loukkaantuneita  hirvieläimiä  jouduttiin 
lopettamaan  tai  viemään  pois  11  kpl  (9 
hirveä,  1  valkohäntäpeura  ja  1  kauris). 
Hirvistä  kaksi  oli  korkeintaan  muutaman 
viikon ikäisiä emättömäksi jääneitä vasoja.
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