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Uusi aika alkaa 2017
Metsästyslainsäädäntöön on tekeillä tänä vuonna muutoksia, 
joilla tulee olemaan suuri merkitys koko harrastustoiminnan 
kehitykselle tulevaisuudessa. Näkyvimpänä parannuksena tulee 
olemaan valkohäntäpeuran metsästyksen salliminen jousella, 
joka toivon mukaan tulee voimaan tänä vuonna. Toteutuessaan 
muutos tulee tuomaan paitsi uusia harrastajia lajin pariin, 
myös muuttamaan ruutiaseilla metsästävien metsästystapoja. 
Jousimetsästyksen lisääntynyt harrastajakunta tulee 
metsästämään jousella aktiivisesti pienempääkin riistaa ja toivon 
mukaan nyt taajamien ympärille jääneet kielletyt alueet saadaan 
takaisin aktiivisen metsästyksen ja riistanhoidon piiriin.

Toinen merkittävä mahdollisuus liittyy hirvieläinjahdin 
aloitusajankohtaan. Syyskuun alusta sallittu kyttäysjahti on paras 
mahdollinen ajankohta poistaa hirvi- ja peurakannasta vasattomat 
naaraat ja perimältään heikot urokset. Kannanhoitoakin 
tärkeämpi merkitys näillä poistoilla on kolarimääriin, jotka ovat 
nousseet kestämättömälle tasolle erityisesti Nokialla.

Villisika on ottanut ensimmäiset jalansijansa meidänkin 
alueellamme ja tuleva kesä nostanee havaintojen määrän uudelle 
tasolle. Riistanhoitoyhdistys suosittaa kannan rajoittamista kaikin 
käytettävissä olevin keinoin ja kehottaa tiiviiseen yhteistyöhön 
maanomistajien kanssa kannan hoidossa jatkossa. 

Toimihenkilöiden koulutukset

Riistanhoitoyhdistyksen julkisia hallintotehtäviä (JHT) hoitavat 
toimihenkilöt, eli käytännössä ammunnanvalvojat, metsästäjätut-
kinnon vastaanottajat, metsästyksenvalvojat ja riistavahinkotar-
kastajat, voidaan nimittää tehtäväänsä koulutuksen suoritettuaan. 
Viime vuoden uusintakoulutuskierros nettikoulutuksena ei onnis-
tunut tavoittamaan tehtäviä hoitaneita henkilöitä, ja nyt erityisesti 
ampumakokeen vastaanottajista ja metsästyksen valvojista on 
huutava pula. Tänä vuonna koulutukset järjestetään mukavasti 
omalla alueellamme ja Riistakeskuksen aluetoimistolla. Lisätie-
dot koulutustapahtumista www.riista.fi tapahtumatiedoista.

Metsästyksenvalvojien koulutustilaisuus
23.05.2017 klo 18:00–21:00
Labkotie 2, 36240 Kangasala

Ampumakokeen vastaanottajien koulutustilaisuus
30.05.2017 klo 18:00–20:00 
Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi

Metsästäjätutkinnon vastaanottajien koulutustilaisuus
01.06.2017 klo 18:00–21:00   
Labkotie 2, 36240 Kangasala

Hirvieläinluvat ja syksyn jahti

Hirvieläinten verotusmäärät suunnitellaan nyt kolmatta ker-
taa hirvitalousalueittain, ja tärkeä osa järjestelmää on siirtää 
pyyntilupien määristä päättäminen huhtikuulle, jolloin LUKEN 
kanta-arvio on valmistunut ja Hirvitalousalueiden palavereissa 
on katsottu tilannetta isomman alueen kannalta. Kuten jo viime 
vuonna kirjoitin, jää RHY:n hallituksen lausuntovaihe pois lupa-
prosessista ja Riistakeskus tukeutuu lupia myöntäessään suoraan 
aluesuunnitelman suosituksiin. 

Syksyn hirvijahdissa OmaRiista-palvelu tulee olemaan entistä-
kin tärkeämmässä roolissa saalistiedon keräämisessä, ja se tulee 
olemaan keskeinen työkalu myös pyyntilupaprosessissa. Ottakaa 
palvelu käyttöön ja tukekaa jahtikavereitanne alkuun pääsemi-
seksi. Harjoitelkaa käyttöä jo ennalta merkitsemällä kaikki pien-
riistasaaliinne valokuvan ja paikkatiedon kanssa järjestelmään, 
samalla saatte itsellenne mielenkiintoisen saalispäiväkirjan.

Ampumakokeet 2017

Hirvieläinten ja karhun metsästyksessä vaadittavia ampuma-
kokeita järjestämme Nokialla ja Ylöjärvellä oheisen kalenterin 
mukaisesti useita. Kokemus on osoittanut, että syyskuun ko-
keet ovat ruuhkaisimpia, joten hoida asia kuntoon jo hyvissä 
ajoin. Samalla saat pelivaraa uusintaan, jos kaikki laukaukset 
eivät menekään juuri siihen mihin me toivoimme. Hirvijahdin 
aloitusajankohdan aikaistuminen kuukaudella on huomioitu 
lisäämällä kokeita heinäkuulle.

Ampumakokeiden käytännön järjestelyistä vastaavat alueen 
metsästysseurat vuorotteluperiaatteella ja valvojina toimivat 
Riistakeskuksen valtuuttamat ammunnanvalvojat. Seurat saa-
vat tuntuvan kertakorvauksen kokeen järjestämisestä. Tämän 
lisäksi yhdistyksemme alueella järjestettyjen ampumakokeiden 
tuloista puolet palautetaan ratojen ylläpitäjille, Nokian Seudun 
Ampujille ja Ylöjärvellä Tappikankaan ampumaratayhdistyk-
selle

Paikka PVM Aika Järjestävä seura

Nokia, Äijävainaa la 1.7. 9:00-12:00 Nokian Seudun Ampujat

Ylöjärvi, Tappikangas ti 17.7. 17:00-20:00 Ylöjärven Erämiehet

Nokia, Äijävainaa la 5.8. 9:00-12:00 Nokian Seudun Ampujat

Ylöjärvi, Tappikangas ti 1.8. 17:00-20:00 Ylöjärven Erämiehet

Ylöjärvi, Tappikangas ti 8.8. 17:00-20:00 Yläjärven Erämiehet

Nokia, Äijävainaa la 12.8. 09:00-12:00 Suoniemen Metsästysseura

Ylöjärvi, Tappikangas ti 15.8. 17:00-20:00 Ylöjärven Erämiehet

Ylöjärvi, Tappikangas ti 22.8. 17:00-20:00 Ylöjärven Erämiehet

Nokia, Äijävainaa la 26.8. 09:00-12:00 Totin Erä

Ylöjärvi, Tappikangas ti 29.8. 17:00-20:00 Ylöjärven Erämiehet

Nokia, Äijävainaa la 2.9. 09:00-12:00 Taivalkunnan Metsästysseura

Ylöjärvi, Tappikangas la 2.9. 10:00-14:00 Vasaman Erä

Ylöjärvi, Tappikangas la 9.9. 10:00-14:00 Ylöjärven Metsästysseura

Ylöjärvi, Tappikangas pe 22.9. 11:00-14:00 Ylöjärven Erämiehet

Ylöjärvi, Tappikangas pe 20.10 11:00-14:00 Ylöjärven Erämiehet

Metsästäjäkurssit ja -tutkinnot

Metsästäjäkurssi on tarkoitettu ensisijaisesti metsästäjätutkin-
toon valmistautuville uusille metsästäjille, mutta kurssin sisältö 
antaa hyvän tietojen päivityksen myös jo pidempään jahtimaita 
samoilleille. Tänä vuonna järjestämme kaksi viikonloppukurs-
sia, joista yksi on tämän kirjeen ilmestyessä jo pidetty ja toinen 
järjestetään Nokialla Kolmenkulman ABC:llä Valtatie 3:n ja 
Porintien risteyksessä, osoitteessa Rounionkatu 140, 37150 
NOKIA. Metsästäjäntutkinnot järjestetään Kolmenkulman 
ABC:llä.

Metsästäjätutkintoja järjestämme molempien metsästäjäkurs-
sien päätteeksi sunnuntaisin. Lisäksi järjestämme tutkintoja 
itseopiskelijoille ja muualla kurssin käyneille keväällä ja syys-
kaudella, jäljempänä olevan luettelon mukaan.

Uusille metsästäjille järjestämme ase- ja ampumakoulutustilai-
suuden, jossa pääsee tutustumaan aseisiin tarkemmin ja ampu-
maan tärkeimmillä metsästysasetyypeillä. Päivän aikana anne-
taan perustiedot aseiden hankintaa ja huoltoa varten, opitaan 
säätämään tähtäimet ja perustiedot ampumatekniikasta. 

Kaikkien tilaisuuksien osallistumismaksu on 20 euroa. Ase-
koulutuksessa hintaan sisältyvät myös patruunat ja ratamaksut. 
Tilaisuuksiin voi ilmoittautua netissä tai sähköpostilla nokia@
rhy.riista.fi. Ilmoittautujalta vaaditaan täydellinen nimi, osoite, 
henkilötunnus tai vähintään syntymäaika, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite.

Tapahtuma Päivä PVM Klo

Metsästäjätutkinto ma 1.5. 16:00

Metsästäjätutkinto to 25.5. 16:00

Metsästäjäkoulutus la 22.7. 9:00-16:00

Metsästäjäkoulutus su 23.7. 9:00-16:00

Metsästäjätutkinto su 23.7. 16:00

Metsästäjätutkinto to 10.8. 16:00

Metsästyksenjohtajien 
koulutus

ma 21.8. 18:00

Metsästäjätutkinto to 31.8. 18:00

Metsästäjätutkinto to 14.9. 18:00

Metsästäjätutkinto to 26.10. 18:00

Metsästäjätutkinto to 9.11. 18:00

Esittelyssä uusi puheenjohtaja 

Nimeni on Jarmo Kork ja olen 56-vuotias. Koulutukseni on Master Of Technology (johtamistaito).

Perheeseeni kuuluvat avovaimo Minna, kaksi kouluikäistä lasta ja yksi aikuinen kotoa pois muuttanut 
poika. Lisävauhtia perheeseemme tuovat metsästyskoirat, joita on neljää eri rotua. Minulla on ollut 
hyvä onni, sillä avovaimoni on aina ollut kiinnostunut koirista ja niiden kouluttamisesta. Lisäksi hän on 
koulutukseltaan pieneläinhoitaja ja yhdessä olemme harrastaneet myös pienimuotoista koirien kasvatus-
toimintaa.

Metsästyskortin sain 15-vuotiaana. Koska suvussani ei ollut yhtään metsästäjää ja olin kaupunkilaispoi-
ka, oli minun todella vaikea päästä harrastamaan metsästystä. Metsästysseuraan pääsin vasta 20-vuotta 
metsästystä harrastettuani.  Jos innostukseni olisi ollut hiukan laimeampaa, olisi metsästäjäurani saat-
tanut loppua heti alkuunsa. Onneksi kiinnostukseni ja uskoni tähän harrastukseen on ollut vankkumaton. 
Edellä mainitusta syistä johtuen toivoisinkin, että seurat ottaisivat nuoria koejäseniä tämän hienon har-
rastuksen piiriin, jotta mahdollisimman moni nuori saisi nauttia metsästysharrastuksesta.

Nykyään olen saanut nauttia hyvinkin monipuolisista jahdeista ympäri Suomea mukavien jahtikavereiden seurassa, pääsääntöisesti koiraa 
apuna käyttäen. Minulle kelpaavat kaikki jahtimuodot ja välillä tykkään kuunnella koiran toimintaa ilman pyssyäkin. Metsästän suurpetoja 
Sotkamossa, hirviä Pinsiössä, sekä pienriistaa ympäri Suomea vaihtelevalla menestyksellä.

Toivottavasti tapaamme tämän jalon harrastuksen merkeissä.

Jahtiterveisin,

Jarmo Kork



Pienpetokilpailu 2017
Riistanhoitoyhdistyksen pienpetokilpailussa on kaksi sarjaa; 
metsästysseurojen välinen kilpailu kiertopalkinnosta, sekä hen-
kilökohtainen kilpailu maineesta ja kunniasta. Henkilökohtaisen 
kilpailun osallistujien kesken arvotaan 5 kpl 50 euron lahjakort-
teja metsästystarvikkeita myyvään liikkeeseen, joten kannattaa 
olla mukana pienemmälläkin saaliilla. Yksi metsästäjä osallistuu 
arvontaan vain yhdellä arvalla, vaikka olisi mukana useamman 
seuran saalistilastoissa.

Ilmoittautumiset toivomme saavamme tammikuun loppuun 
mennessä seuroittain sähköpostilla, mutta ellet ole seuran jä-
sen tai jos seurassanne ei viestintä toimi, voit ilmoittaa saaliisi 
suoraan toiminnanohjaajalle. Ilmoituksessa pitää ilmetä nimi ja 
saalismäärä lajeittain eriteltynä. Kilpailulajeina ovat kettu, supi-
koira, villiminkki, näätä ja varislinnut.  

Pienpetopyynnin joukkuekilpailu helmikuussa oli menestys 102 
saaliseläimellään ja kilpailu tullaan järjestämään tänäkin vuon-
na. RHY avustaa kilpailun järjestäjiä palkintojen hankinnassa 
ja myös käytännön järjestelyissä. Suurin puute järjestäjillä on 
kilpailualueista ja toivonkin, että kaikki seurat tarttuvat tilaisuu-
teen kurittaa pienpetokantoja juuri lisääntymisajan kynnyksellä. 
Lisätietoja kilpailusta saatte Sakari Paunilalta 045 139 4455 tai 
toiminnanohjaajalta.

Nokialla 
Arto Lehtelä  0400 550 117  arto.lehtela@elisanet.fi
Markku Rajasilta  0400 733 386  markku.rajasilta@kolumbus.fi
Esa Hell  0400 982 718  nokia@rhy.riista.fi
Ari Lindstedt 040 766 6161 a.lindstedt@luukku.com
Kimmo Alakoski 040 146 2227 kimmo.alakoski@elisanet.fi

Ylöjärvellä
Tero Kangasniemi 0400 873 498 tero.kangasniemi@kolumbus.fi
Pertti Erkkilä 040 733 5739 pertti.h.erkkila@gmail.com
Rauno Ung 0400 858 647 ung.rauno@hotmail.com

Suurpetohavainnot Tassuun

Suurpetokantojen arvioinnissa Tassu-järjestelmään merkityt 
havainnot ovat edelleen kaiken perusta. Ilveksen pyyntilupahar-
kinnassa poikuemäärä toimii kanta-arvion pohjana ja siksikin on 
erittäin tärkeää, että kaikki havainnot kirjataan. Suden, karhun ja 
ahman osalta ei vielä lähiaikoina tulla pyyntiluvista puhumaan, 
mutta niidenkin osalta tietoja eläinten liikkeistä tarvitaan, jo ylei-
sen turvallisuuden takia.

Olemme saaneet lisää yhteyshenkilöitä, jotka päivittävät tietoja 
järjestelmään. Ota yhteyttä välittömästi havainnon tehtyäsi, eri-
tyisesti susi- ja karhuhavainnoista. Ilmoita myös villisikahavain-
noistasi.

Kaikissa yhdistyksen toimintaan liittyvissä kysymyksissä ota 
yhteyttä, mieluusti sähköpostilla:

Nokian seudun riistanhoitoyhdistys
Toiminnanohjaaja Kimmo Alakoski
Valtakunnallisen Riistaneuvoston jäsen 1.8.2017 - 31.7.2020
Kurjentaival 119, 37310 TOTTIJÄRVI
nokia@rhy.riista.fi
puhelin: 040 146 2227

Liity Facebook-ryh-
mään Nokian seudun 
Riistanhoitoyhdistys. 
Sieltä saat ajankoh-
taista tietoa tapahtumistamme 
ja voit jakaa omia tapahtumiasi 
ryhmäläisille.
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