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HAAPAKOSKEN METSÄSTÄJÄT RY:
johtokunta ja toimikunnat 2022
JOHTOKUNTA:
Jorma Karhu, puheenjohtaja
Aittoomäentie 36, 62100 Lapua
Marko Suokko, varapuheenjohtaja		
Hirvijärventie 340, 62100 Lapua		
Pauli Alakarhu, jäsen
Ampialantie 51, 62160 Karhunkylä
Toni Perälä, jäsen
Niskalanmäentie 110, 62160 Karhunkylä
Ville Karvala, jäsen		
Pihatie 7, 62100 Lapua
Petri Leppämäki, sihteeri		
Visakuja 2, 62100 Lapua
Tuomo Karhu, jäsen, rahastonhoitaja
Kanervapolku 2, 62100 Lapua
Esa Kotamäki, jäsen		
Laiturintie 3, 62100 Lapua		

040-5644358
050-5527705
040-8336142
050-4346653
044-3096915
040-6352467
050-5950379
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: Janne Ojaniemi 040-8353993
Jäsenet: Lasse Isoluoma, Jouko Perämäki, Tuomo Karhu, Kaarlo Ylinen , Heikki
Alakarhu, Martti Sippola, Ville Karvala, Rauno Tiisjärvi, 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. Jouko Perämäki 050-5179803
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,
Marko Suokko.
HIRVITOIMIKUNTA: Pj: Janne Ojaniemi 040-8353993
Jäsenet: Tuomo Karhu, Jari Lepistö, 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, Ainomaria
Karhu, Hannu Karhu, Ville Nikkari, 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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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Alkamassa on erilainen jahtikausi, on hyviä uutisia ja huonoja, sekä aivan uutta jahdattavaa. Pienriistanosalta näkymät metsästäjän vinkkelistä on ihan valoisat. Metsäjäniksen ja
rusakon osalta kannat ovat jatkaneet kasvuaan. Rusakkoja on tällä hetkellä siihen mallin,
että kanta kestää reippaankin metsästyksen, muistetaan kuitenkin rusakkojahdeissa etäisyydet asuinrakennuksiin ja tuotantotiloihin.
Metsäkanalintujen talvehtiva kanta oli hyvä, toivottavasti poikueet ovat selvinneet kesästä
, ainakin kuoriutumisen aikaan kelit oli otolliset. Peltokanalintujen osalta ainakin mulla
itsellä on odotukset korkealla. Keväällä peltopyy pariskuntia tirskutteli mukavasti ja kesän
mittaan on juoksennellut komeita fasaanipoikueita.
Hirvilupien määrä Lapualla suorastaan romahti, lupia paikkakunnalle tuli 65 kpl. Haapakosken osuus on 13,5 hirvieläinlupaa, sillä pystytään ampumaan noin 18- 20 päätä riippuen
vasojen määrästä. Jos verrataan viime vuoteen, niin silloin Lapualla lupia oli 135 kpl,
mutta niistä käytettiin vain 98. Haapakoskelle tuli myös 10 valkohäntäpeuran lupaa, sekä
Lapuan yhteisluvalle yksi metsäpeuran lupa.
Meidän seura on mukana yhteisluvassa joka sai karhunkaatoluvan. Lupa-alue on laaja,
pinta-alaltaan noin 290 tuhatta hehtaaria. Siihen kuluu Lapua, Alajärvi, Kuortane, Seinäjoen itäosat sekä Jalasjärveltä itä- ja eteläosia. Metsästysseuroja on mukana yli kolmekymmentä. Tätä kirjoitettaessa luvan valitusaika ei ole vielä umpeutunut, mutta puskaradiossa
liikkuu tietoa, että piiperö-järjestöt olisivat valittaneet kaikista poronhoitoalueen ulkopuolisista karhuluvista. Eipä auta muuta kun odotella mitä tapahtuu, metsästysseurat ovat jo
kyllä karhuporukoita koonneet.
Pitkäaikainen mökki-isäntä Jaakko Perämäki luopui tehtävästä vuosikokouksessa. Esitän
vielä koko seuran kiitokset Jaskalle ansiokkaasti hoidetusta hommasta. Meillä oli tehtävänä
etsiä uusi isäntä Varpulaan. Pienen taivuttelun jälkeen Jouko Perämäki otti tehtävän hoitaakseen, Joukon yhteystiedot löytyy jäsentiedotteesta. Seuran nettisivuilta löytyy nykyään
Varpulan varauskalenteri, varaus tehdään Jouko Perämäeltä ja varaaja ilmoittaa asiasta
meidän webmasterille Tuomo Karhulle tai Ville Karvalalle, sitten varaus näkyy myös kalenterissa.
Lapuan ampumaradalle ei vielä tänäkään kesänä päästy ampumaan, kaikki tarkastukset on
tehtynä, mutta paperit on maannut poliisihallituksessa keväästä asti. Kakkosvaiheen rakentaminen on alkanut maanrakennuksella. Kökkäkutsuja ei tänä kesänä ole lähetelty, mutta
ens kesänä on aikamoinen puristus. Kakkosvaihe pitää saada valmiiksi ensi vuoden aikana
rahoituspäätöksen mukaan.
Haapasaaren alueella Hirvijärven länsirannalla on maanomistuksia lapualaisten lisäksi
myös nurmolaisilla, ja siitä johtuen ko alueella on metsästysvuokrasopimuksia meidän
lisäksi myös Luukko- Soinin metsästysseuralla. Aikaisemmin pystyimme metsästämään
alueella sulassa sovussa molempien seurojen jäsenet, mutta viime vuosina alueelta on
kuulunut eripuran ääniä. Turjan Martti teki koosteen alueen vuokrasopimuksista, joka on
toisaalla tässä jäsentiedotteessa. Vuokrasopimuksien vinkkelistä alue on hyvin rikkonainen,
joten tarkkana täytyy olla missä kohtaa metsästää.

Jorma Karhu Pj
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Kesäkokous päätöksiä
Saaliskiintiöt
		Teeri		4 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

2 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 10 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 408-402-2-125 vain hirven ajo sallittu. Kartta liite
löytyy jäsentiedotteesta, seuran nettisivuilta ja Varpulan majan seinältä. Tiloilla joiden
rekisterinumerot ovat 408-405-4-154 ja 408-405-4-35 ovat vuokraamatta 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 408-404-25-147: 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 vesilintujen ampuminen välillä Talosela – Keskinen
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Haaskan ja houkuttimen käyttö karhun metsästyksessä.
Karhu metsästyslain 33 §:n pyyntivälineissä ja pyyntimenetelmissä.
Kyseisen pykälän 2 momentin 3 kohdassa todetaan:
jos karhun metsästykseen on myönnetty poikkeuslupa 41 a §:n 3 tai 4 momentin nojalla:
a) metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta;
b) karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu;
c) karhua ei saa ajaa eikä ampua pesästä.
On ensinnäkin huomattava, että kyseiset kiellot koskevat ns. kannanhoidollisen ja kiintiön nojalla tapahtuvaa karhun metsästystä. Vahinkoperusteisten poikkeuslupien osalta noudatetaan
metsästysasetuksen 13 §:ää niin kauan kunnes se kumotaan eli toisin sanoen voimme antaa
tarpeen vaatiessa poikkeuksen kyseiseen pykälään. Mahdollisen metsästysasetuksen 13 §:n
kumoamisen jälkeen tapauskohtaisesti päätöksen Ehdot -kohtaan räätälöidään tarkoituksenmukainen ehto.
Esimerkiksi karhun tappamien hirvihaaskojen tai jo kauan sitten tapettujen porohaaskojen käyttö vahinkoperusteisen pyynnin yhteydessä voi olla tarpeen ehdoilla kieltää.
Keskeisimpiä kohtia pykälästä lain perustelujen ja MmV:n mietinnön mukaan
a) metsästyksessä ei saa käyttää haaskaa eikä ihmisen perustamaa ravintoon tai hajuun perustuvaa karhun houkutinta
Lain perustelujen mukaan säännöstä tulisi tulkita siten, että karhun metsästyksessä olisi kiellettyä käyttää haaskaa tai mitä tahansa ihmisen perustamaa houkutinta, joka perustuu hajuun tai
karhun ravintoon, jos tarkoituksena on karhun houkuttelu sen avulla. Toisaalta tulkinnasta on
tarkoituksenmukaista rajata pois se, että haaskan tai houkuttimen käyttäminen ei ole tarkoituksellista. Esimerkiksi, jos metsästäjä ei ole tietoinen haaskasta tai ihmisen perustamaan ravintoon
taikka hajuun perustuvasta houkuttimesta eikä hänen syykseen voitaisi lukea törkeää huolimattomuutta tarkoittavaa huolellisuusvelvoitteen rikkomista, maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa
mietinnössään, että teko ei täyttäisi metsästysrikosta (MmVM 33/2014-He 312/2014 vp)
Haaskat. Haaskalla tarkoitetaan kuollutta lemmikki-, tuotanto- tai villieläintä, joka on jätetty
luontoon mukaan lukien karhun tai muun suurpedon tappaman tai muutoin luontaisesti kuolleen
luonnonvaraisen eläimen tai poron raadot.
Hajut. Karhun metsästyksessä ei saa käyttää erilaisia luonnollisia tai keinotekoisia hajuja. Markkinoilla on erilaisia hajusteita, jotka saattavat houkuttaa karhua.
b) karhua ei saa nurmipeltoa lukuun ottamatta ampua pellolta, jolta satoa ei ole korjattu
Nurmipelloksi maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa mietinnössään nurmiheiniä ja nurmipalkokasveja viljeltävät pellot. Nurmiheiniä ovat timotei, nurminata, koiranheinä ja englanninraiheinä. Nurmipalkokasveja ovat mm. puna-apila, alsikeapila, valkoapila, sinimailanen ja vuohenherne. Huomaa, että nurmiheinien osalta lista on kattava, nurmipalkokasvien osalta ei.
Lain perustelujen mukaan karhun jäljityksen saisi aloittaa sekä karhun saisi ajaa liikkeelle myös
viljellyltä pellolta, jolta satoa ei ole korjattu. Jos pellolle olisi sadonkorjuun jälkeen kuitenkin
jäänyt osa sadosta lakoon tai korjaamatta siten, että se ilmeisesti houkuttelee karhua, olisi tällainen pelto tai pellon osa tulkittava sellaiseksi, jolta sato on korjaamatta. Eli tuo viimeinen perustelu tarkoittanee sitä, että karhua ei saisi ampua tällaiselle pellolle, mutta jäljitys ja liikkeelle ajo
olisi mahdollista.
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Tukikelpoiset riistalaitumet ja pienialaiset riistapellot tulkitaan lain perustelujen mukaan siten,
että ne voitaisiin tulkita viljeltävän myös karhunmetsästystarkoituksessa. Tällöin ei saisi ampua
pellolle, jolta sato on korjaamatta. Niitä ei saisi hyödyntää karhun metsästyksessä siten, että
karhu totutetaan käymään pellolla, metsästys aloitetaan tällaiselta pellolta tai metsästetään karhun kulkureitillä tällaisen pellon lähiympäristössä. Tosin maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa
mietinnössään, että karhun ampuminen välittömästi pellon ulkopuolelle, mukaan lukien riistapelto, olisi sallittua riippumatta siitä, onko pellolla oleva sato korjattu tai ei.
Joka tapauksessa Erävalvontayhteistyöryhmän kokouksessa 23.4.2015 on todettu, että neuvonnassa olisi selkeintä viestiä metsästäjille, ettei riistapeltoa tule hyödyntää metsästyksessä, koska
on riski, että riistapellon hyödyntäminen karhun metsästyksessä voidaan tulkita kielletyksi ravintohoukuttimen käyttämiseksi ja siten rikokseksi.
Erityiskysymyksiä
Säilörehupaalit. Maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa mietinnössään, että tavanomaisesti noudatetun käytännön mukaisesti pellon laitaan varastoituja säilörehupaaleja ei voida pitää karhun
metsästyksessä kiellettyinä ravintohoukuttimina.
Mehiläispesät. Lain perusteluissa ja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä ei mainita
erikseen mehiläispesiä. Suomen riistakeskus on tulkinnut asian niin, että koska mehiläispesiä ei
ole perustettu karhun houkuttelutarkoituksessa, vaan ne ovat tuotantotarkoituksessa, voi karhun
ampua ja karhun ajaa liikkeelle sekä aloittaa jäljityksen tällaisesta kohteesta. Tosin tässäkin on
otettava huomioon se, että houkuttimen käyttö ei ole tarkoituksellista. Eli esimerkiksi mehiläispesä perustetaan tai siirretään sellaiseen paikkaan, että se on omiaan houkuttelemaan karhua
paikalle. Kuten aina lakikysymyksissä, lopulliset tulkinnat tekevät tapauskohtaisesti valvontaviranomaiset, syyttäjät ja oikeuslaitos.
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Haapakosken Metsästäjät ry
Pienpetokortti
Osallistujan nimi
Pyyntipäivä

Minkki

Kettu

Supi

Näätä

Pyyntipaikka

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 10.1.2023 mennessä sähköpostilla tai
postilaatikkoon Visakuja 2, 62100 Lapua.
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RIISTANHOITO- JA TOIMINTAPISTEET 2022-2023
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. Muista merkitä kokonaispisteet myös sähköpostilla lähetettäessä!
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