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HAAPAKOSKEN METSÄSTÄJÄT RY:
 johtokunta ja toimikunnat 2021

JOHTOKUNTA:

Jorma Karhu, puheenjohtaja  
 Aittoomäentie 36, 62100 Lapua                040-5644358
Marko Suokko, varapuheenjohtaja   
 Hirvijärventie 340, 62100 Lapua  050-5527705
Pauli Alakarhu, jäsen  
                Ampialantie  51, 62160 Karhunkylä                       040-8336142 
Toni Perälä, jäsen 
                Niskalanmäentie 110, 62160 Karhunkylä               050-4346653
Ville Karvala, jäsen  
 Pihatie 7, 62100 Lapua                   044-3096915
Petri Leppämäki, sihteeri  
 Visakuja 2, 62100 Lapua                                        040-6352467
Tuomo Karhu, jäsen, rahastonhoitaja 
 Kanervapolku 2, 62100 Lapua                        050-5950379
Esa Kotamäki, jäsen  
 Laiturintie 3, 62100 Lapua                 050-5718113

AJOKOIRATOIMIKUNTA: Pj: Ilpo Pöntinen 050-5530728
Jäsenet: Paavo Vainionpää, Seppo Vuorenmaa, Harri Kantola, Seppo Hautala, Miika 
Rantasalo, Martti Paloniemi, Martti Ikonen, Arto Sukuvaara, Toni Perälä.
AMPUMATOIMIKUNTA: Pj: Harri Nurmesniemi 050-5320194
Jäsenet: Arvi Välkkilä, Heikki Alakarhu, Tuomo Karhu, Risto Tiisjärvi, Jussi Laurila, 
Rauno Tiisjärvi, Jaakko Perämäki, Kaarlo Ylinen, Jari Ulvila, Markus Turja, Juhani 
Sinnemäki, Pauli Alakarhu, Martti Sippola, Jouko Perämäki, Lassi Ulvila. 
DREEVERITOIMIKUNTA: Pj: Jyrki Vierula 050-5717889
Jäsenet: Tapio Nikkari, Mika Nikkari, Henna Pohjanoksa, Ari Metsäpelto, Mauno 
Salo, Marko Välimäki, Lasse Isoluoma, Hannu Tattari, Seppo Pohjanoksa, Arto 
Honkaniemi, Riku Haavisto, Ilpo Pöntinen.
HIRVIKOIRATOIMIKUNTA: Pj: Rauno Tiisjärvi 040-7634055
Jäsenet: Lasse Isoluoma, Jouko Perämäki, Tuomo Karhu,Kaarlo Ylinen , Heikki 
Alakarhu, Martti Sippola, Ville Karvala, Janne Ojaniemi, Jaakko Keskinen, Jere 
Hietanen, Tero Lahdensuo.
PYSTYKORVATOIMIKUNTA: Pj: Harri Panula 050-5473620
Jäsenet: Mauno Salo, Seppo Savola, Antti Aarnio, Esko Karhu, Risto Tiisjärvi, Henna 
Pohjanoksa, Seppo Pohjanoksa.
KANAKOIRATOIMIKUNTA: Pj: Ville Nikkari 044-0303083
Jäsenet: Esko Kiviniemi, Martti Peltonen, Mika Vuorimaa, Arto Aro, Jorma Karhu, 
Matti Bäcklund.
RIISTANHOITOTOIMIKUNTA: Pj: Ari Perälä 0400-160440
Jäsenet: Lassi Ulvila, Janne Kujanpää, Juha Karhu, Pasi Ruuska, Arto Sukuvaara.
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KÄMPPÄTOIMIKUNTA: Pj: Mika Perämäki 040-6761717
Kämppäisäntä. Jaakko Perämäki 050-3266115
Jäsenet: Teuvo Korpi, Pentti Suokko, Seppo Hautala, Jaakko Keskinen, Miika Suokko, 
Tuomo Karhu, Teemu Latva-Teikari, Toivo Ylikojola, Toni Perälä, Saku Suokko.
MAANVUOKRATOIMIKUNTA: Pj: Martti Turja 0500-563406
Jäsenet: Hermanni Sippola, Heikki Alakarhu, Hannu Karvala, Jaakko Keskinen, Seppo 
Hautala, Pentti Ulvinen, Ari Perälä, Pentti Puolijoki, Jussi Laurila, Rauno Tiisjärvi.
HIRVITOIMIKUNTA: Pj: Harri Nurmesniemi 050-5320194
Jäsenet: Janne Ojaniemi, Tuomo Karhu, Arvi Välkkilä, Hannu Karvala, Martti 
Sippola, Teuvo Korpi, Pentti Ulvinen, Lasse Isoluoma, Martti Turja, Jorma Karhu, 
Marko Suokko.
KAURIS- JA PEURATOIMIKUNTA Pj: Jarmo Hahtokari 050-3280596
Jäsenet: Pasi Ruuska, Esa Kotamäki, Jouko Perämäki, Juha Hahtokari, Ainomari 
Karhu, Lassi Ulvila, Juha Karhu, Hannu Karhu, Ville Nikkari, Tero Lahdensuo, Jere 
Hietanen. 
KOLMIOLASKENTARYHMÄT:
Kolistaja: Vetäjä: Hannu Nikkari 045-3293980, osallistujat: Harri Nurmesniemi, 
Manne Maunumaa, Tuomo Karhu, Hermanni Sippola, Kaarlo Ylinen, Tuukka Ylinen, 
Saku Suokko, Joonas Kontola, Tomi Kontola, Juha Kontola, Marko Suokko, Panu 
Korkiatupa, Jussi- Pekka Kujanpää, Janne Kujanpää
Ylikylä: Vetäjä: Pauli Alakarhu 040-8336142, osallistujat: Ari Puolijoki, Ari Perälä, 
Risto Tiisjärvi, Juha Karhu, Rauno Tiisjärvi, Toni Perälä, Harri Panula, Viljami 
Alakarhu, Juha Heinonen, Ville Nikkari.
PELTOKOLMIO: Hermanni Sippola, Mikko Sippola.
SUURPETO YHDYSHENKILÖT: Heikki Alakarhu 0400-865935,            
Pasi Reinilä 050-5352186
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No niin, jahtikausi on pyörähtänyt käyntiin. Havaintojen perusteella ainakin pienriistan 
osalta näyttäisi aika mukavalta. Hirvikanta on ehkä alempana, kuin mihin on viime vuosina 
totuttu.

Kesäkokouksessa tehtiin totuttuun tapaan päätöksiä metsästysjärjestelyistä. Lähes kaikki 
tämän hetken rauhoitusalueet perustuvat metsästysvuokrasopimuksiin tai metsästyskieltoi-
hin, mutta onneksi niitä on todella vähän. Kesäkokouksessa päätettiin myös saaliskiintiöis-
tä, tällä taataan kestävä riistatalous, ja metsästettävää tulevillekin vuosille. Kun kiintiöt on 
yhdessä päätetty, niin tätä päätöstä on kaikkien myös kunnioitettava.

Suurpetohavaintoja on tänäkin vuonna tehty, ainakin yhtä paljon kuin viime vuonna. Kar-
huhavainnot alkoivat viimeisillä lumilla, keväällä ja alkukesästä tehtiin kamera- ja näköha-
vaintoja, nyt loppukesästä havaintojen määrä lähti taas nousuun. Mielestäni Lapualla olisi 
aika ruveta funtsailemaan karhulupienhakua, metsästetäänhän karhua Lapuan ympäristö-
kunnissa useammallakin suunnalla. Samat nallet pyörii Lapualla ja ympäristökunnissa, niin 
voitaisiinhan mekin metsästää. Karhuluvan saanti edellyttää, että alueelta on havaintoja, 
nyt vaan jokaisesta havainnosta tieto suurpetoyhdyshenkilölle, joka laittaa havainnon Tas-
su-järjestelmään. Joitakin keskusteluja karhuluvista on jo käytykin.

Kettukallion alueella Lepistönkydön ja Pitkänmäen välissä on jo vuosia liikkunut paljon 
raviharrastajia hevosia juoksuttamassa. Nyt hevosharrastajien määrä on lisääntynyt, aluetta 
käyttää aktiivisesti myös ratsastajat. He ovat perustaneet alueelle taukopaikan ja sitä ollaan 
varustamassa lisää. Tähän asti kaikki on sujunut hyvin. Myös tulevaisuudessa meidän toi-
minnan tulee olla sellaista, että yhteiselo jatkuu sopuisana. Myös Kojolan lakialla liikkuu 
ja laiduntaa paljon hevosia, huomioidaan sekin.

Ampumaradan rakentaminen on työllistänyt vieläkin metsästäjiä aika lailla. Radan yk-
kösvaihe on pikkuista vaille valmis, pistooliradalla on vielä jonkin verran tekemistä ja 
viranomaistarkastus on pidettävä ennen kuin siellä päästään ampumaan. Olisi tärkeää saada 
ykkösvaihe pian valmiiksi, siellä on vielä rahaa sisällä, joka saadaan, kun ykkösvaihe val-
mistuu.

Rakentamisen kakkosvaiheen käynnistämisestä radan osakkaat olivat yksimielisiä. Ra-
hoitushakemus on jätetty keväällä, siihen on pyydetty tarkennuksia, ja ne on tehty. Rahoi-
tuspäätöksen pitäisi tulla ihan näinä päivinä. Ennen kakkosvaiheen töiden aloittamista on 
ampumaratayhdistyksen vielä selvitettävä, miten rakentamisen aikainen rahoitus ratkais-
taan. Selvittelyssä on ennakkomaksu yhteiskunnan rahoituksesta, josse ei onnistu, niin 
sitten osakkailta kerätään varoja. Me olemme siihenkin vähän jo varautuneet. Toissasyksyn 
myyntihirven rahat on korvamerkittynä kassassa, ja jos rahoitustarve nousee kovinkin suu-
reksi, niin vuosikokous päätti vielä toisenkin hirven myynnistä. Mutta se käytetään vain 
jos tarve on todellinen. Leppoisaa jahtikautta kaikille. Nautitaan hienosta harrastuksesta ja 
otetaan huomioon toisetkin metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat. Näin vältytään kärhä-
miltä ja vastakkain asettelulta.

Jorma Karhu Pj
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Kesäkokous päätöksiä

Saaliskiintiöt
  Teeri  3 kpl

 Metso  1 kpl
     Pyy  3 kpl
 Peltopyy  1 kpl suositellaan vain kanakoira metsästäjille

  Kukkofasaani   2 kpl. Lisäksi omilla varoilla toimikunnan   
   valvonnassa fasaaneja istuttaneet, saa ampua istutetun  
   määrän kolmen päivän aikana kyseiseltä istutusalueelta.  
   Tällaisesta toiminnasta ilmoitus ennakkoon Seuran sihtee- 
   rille.Istuta ja ammu jahtien varoetäisyys 300m asutuksesta

  Metsäjänis 1 kpl

Metsäkauris:
Metsäkauriskiintiö on 45 kpl, joista 7 kevätpukkia eli 38+7 
Jäsenkiintiö 3kpl ja 1kpl/päivä. Kiintiö on henkilökohtainen.
Kevätpukkijahdissa jäsenen metsästyskiintiö on 1 kauris. 

Ilmoitukset kauriiden kaadoista on tehtävä välittömästi kauris- ja 
peuratoimikunnan puheenjohtajalle Jarmo Hahtokarille tekstiviestillä tai 
sähköpostilla, sekä lakisääteinen ilmoitus omariistassa.

Valkohäntäpeura:
- Seuralla käytössä 8 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, peuraporukkaan 
ilmoittautumisesta tarkemmin tässä jäsentiedotteessa ja seuran nettisivuilla.
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RAUHOITUSALUEET:
-Korjaamattomilla pelloilla metsästys on sallittu vain maanomistajan luvalla.
-Peränevanholman suojelualueella kanalintujen metsästys kielletty, sekä osalla alueesta 
vain hirven ajo sallittu. 
-Tiloilla joiden rekisterinumerot ovat 408-405-4-154 ja 408-405-4-35 ovat vuokraa-
matta ja -metsästys on kielletty, metsästys on myös kielletty tiloilla 408-402-15-180 ja 
408-402-16-225, tilan 408-402-9-109 pelloilla on metsästys kielletty.
-Suppelonevan natura-alue: Rauhoitetaan metsäkanalinnut.
-Tiisijärven lomakylän päärakennuksesta 500m säteellä kielletään pienriistan metsästys 
sekä kenneltoiminta.
-Laiduntava karja ja karjankuljetuksiin käytettävät tiet kuljetusten aikana 
rauhoitetaan 300m etäisyydeltä.
- Kantatie 66:n ja joen välinen alue sekä joella vesialue. Kielletään kyyhkyn ja vesilin-
tujen ampuminen välillä Talosela – Keskinen
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Suomen Metsästäjäliitto ry
Suunnitelmallisuutta ja malttia jahtimaille

Lämmin tervehdys Haapakosken Metsästäjät -seuran jäsenille, 
maanomistajille ja kanssatoimijoille metsästäjien omasta etujärjestöstä 
Suomen Metsästäjäliitosta!
Jahtikausi 2021-2022 lähestyy ja jahtikamppeita jo hypistellään. Toivon, 
että radalla on harjoiteltu ahkerasti ja että myös uusia metsästäjiä on 
saatu säännölliseen harjoitteluun mukaan. Turvallinen ja oikeaoppinen 
aseenkäsittely sekä tarkat laukaukset on mahdollista oppia vain 
ampumaradalla riittävien harjoituslaukausten myötä. Palauta mieliisi 
turvallisen aseenkäsittelyn periaatteet, löydät ne vaikkapa Jahti-lehdestämme 
tai Metsästäjäliiton kotisivuilta.
Muistathan, että jahdissa on aina myös mahdollisuus olla ampumatta, ellei 
saaliseläin ole sataprosenttisesti tunnistettu tai jos tilanne ei ole kaikin 
puolin selvä hyvään ja turvalliseen laukaukseen. Kanssakulkijat luonnossa 
luottavat meihin ja tuntevat tutkitusti olonsa turvalliseksi, meidän on oltava 
toimissamme luottamuksen arvoisia.
Jahtimailla on hienoa kulkea, aistia aamun tunnelmaa, kokea seuruejahdin 
yhteen kuuluvaisuutta ja tuntea jahdin kiihkeät hetket, kun riistaa on edessä. 
Jokainen metsästäjä kuitenkin tietää, että saalis ei ole pääasia.
Liian suuret saalismäärät olivat yksi syy, jolla perusteltiin tänä vuonna 
houkuttelu ruokinnan kieltoa vesilintujahtiin. Lakiesityksen kärki oli 
taantuvien vesilintulajien suojaaminen metsästykseltä. Vaikka on päivänselvää, 
että metsästyksen tulee perustua kestäviin riistakantoihin ja taantuvia lajeja on 
suojattava, Metsästäjäliiton mielestä esitys ei ollut perusteltu ja tavoitteisiin 
on olemassa paremmatkin keinot kuin kiellot. On luotettava koulutukseen ja 
neuvontaan. Tarvittaessa tulisi ottaa käyttöön taantuvien vesilintulajien osalta 
saaliskiintiöt. Lakiesitys ei sitten toteutunutkaan, ei ainakaan vielä.
Riistanruokinnasta on puhuttu myös valkohäntäpeurojen osalta. Syytöksissä 
esitetään metsästäjien ylläpitävän ruokinnalla paikoin ylisuuria peurakantoja. 
Vähintäänkin tarvitaan houkutteluruokintaa. Mutta mikä on ollut metsästäjien 
ruokinnan merkitys valkohäntäpeurojen kannan kasvuun, onko muita syitä?
Riistan elinympäristö on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut. 
Paitsi että talvet ovat lämpimämpiä ja vähälumisia, peuroille ja muillekin 
riistaeläimille on nykyään runsaasti ruokaa myös pelloilla. 
Aiemmin lähestulkoon kaikki pellot kynnettiin mustalle mullalle syksyn 
tultua. Nyt pellot pidetään kasvipeitteisenä talven yli. Maatalouden 
ympäristötukijärjestelmään kuuluu vesistöjen ravinnekuormituksen 
vähentämiseksi kerääjäkasvien viljely, mikä tarjoaa riistalle ravintoa ympäri 
vuoden. Viljelijöitä kannustetaan tuen turvin myös juuri riistapeltojen 
viljelyyn. Viljamarkkinakin on muuttunut niin, että viljaa puitaessa kevyet 
jyvät puhalletaan puimurista takaisin peltoon. Siksi puidut pellot vihertävät 
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kirkkaina syksyn tullen tarjoten ruokapöydän riistalle, myös peuroille.
Viime jahtikaudella toteutetun ennätyksellisen kaatomäärän ansiosta 
valkohäntäpeurakannan piti kääntyä laskuun Luonnonvarakeskuksen 
vuodentakaisen arvion mukaan. Tänä keväänä julkaistu Luken uusi arvio 
kuitenkin osoitti, että peurakanta kasvoi edelleen. Tilannekuva ei ole 
ollut riittävä, kun käytössä ei ole ollut luotettavaa peurojen kanta-arviota. 
Peurakantaa on joka tapauksessa ylitiheiden kantojen alueella lounaisessa 
Suomessa alennettava, se on selvä. Muualla kannattaa harkita, mikä on sopiva 
peuramäärä alueelle.
On hyvä muistaa, että valkohäntäpeura on hieno ja arvostettu riistaeläin. On 
viisasta asettaa peurakannalle alueelliset tiheystavoitteet, ei liian suuret mutta 
sopivan kokoiset, ja systemaattisella riistanhoidolla ja metsästyksellä tähdätä 
tavoitteisiin.
Suunnitelmallinen ja kestävä metsästys edellyttää riistakantojen suuruuden 
tuntemista. Riistakolmiolaskennassa saadaan käsitys pienriistan suuruudesta, 
hirvihavainnot kirjataan ja suurpetojen merkit kirjataan Tassu-järjestelmään, 
suden osalta on vielä DNA-keruukin. Mikäli mielii jahteihin tulevinakin 
vuosina, on tehtävä havaintoja, osallistuttava riistalaskentoihin ja ilmoitettava 
niistä. 
Toivotan Haapakosken Metsästäjät -metsästysseuralle hyvää tulevaisuutta ja 
sen metsästäjille hienoa ja turvallista jahtia!

Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja
Suomen Metsästäjäliitto ry

Ps. Jos aihe kiinnostaa, kannattaa googlata ja lukea Tuire Nygrenin ym. tutkimus: Lisääntyvät hirvinaaraat. 
Urosten osuudet vaikuttavat hedelmöittymisen ajoittumiseen. 
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Haapakosken Metsästäjät ry
Pienpetokortti

Osallistujan nimi

Pyyntipäivä Minkki Kettu Supi Näätä Pyyntipaikka

Yht                                    Kaikki yhteensä

Vakuutan antamani tiedot oikeaksi

                                   Allekirjoitus

Jokaisesta eläimestä saa arvan ja palkintona arvotaan kolme 100 euron lahjakorttia, 
sekä kolmelle parhaalle ilmainen metsästyskortti
Palautus sihteerille Petri Leppämäelle 10.1.2022 mennessä sähköpostilla tai 
postilaatikkoon
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RIISTANHOITO- JA TOIMINTAPISTEET  2021-2022
Nimi:--------------------------------------------------------
Osoite:------------------------------------------------------

A Järjestötoiminta pistettä

1. toiminta metsästysseuran johtokunnassa 20p/vuosi

2. toiminta toimikunnan puheenjohtajana 20p/vuosi

3. toiminta riistanvartijana 20p/vuosi

4. talkoot yms. 30p/4h

5. johtokunnan määrämä valvonta 20p/vuosi

6. toiminta riistakolmion vastuullisena 20p/vuosi

7. osallistuminen riistan laskentaan 10p/kerta

8. toiminta toimikunnan jäsenenä 10p/vuosi

9. Osallistuminen seuran järj. kilpailuihin 5p/kerta

10. kokoukset ja edustukset 5p/kokous

11. koulutus ja neuvontatilaisuudet 5p/tilaisuus

B Riistanhoidon edistäminen

1. pysyvien riistan suojapaikkojen teko 10p/aari

2. riistapellon teko ja hoito 1p/aari

3. riistaeläinten kasvatus ja istutus 5p/eläin

4. rehun tai viljan luovutus 1p/2kg

5. metsästys- ja rh-alueen vuokraus enint. 40p 1p/ha/vuosi

6. ruokintapaikan hoito.jänikset,kanalinnut,
hirvieläimet,vesilinnut

20p/kausi

7. varishäkin hoito 20p/vuosi

8. suolan tarjonta,haapojen kaato,
pönttöjen hoito,pajukon vesotus yms.

5p/vuosi

C Vahinkoeläinten vähentäminen

1. varislinnut ja lokit/kpl 1p

2. mäyrä 10p/kpl

3. kettu,näätä, minkki, supi 20p/kpl

Riistanhoito- ja toimintapisteet yhteensä                                                                   ---------------

Palauta tämä sihteerille  heinäkuun loppuun 31.7 mennessä.Tiedot voi lähettää myös sähköpostilla.
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