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                                   RUOVEDEN    

 

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS   
 

Toimintavuodelta 2009   
 
Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Ruoveden kunnan. 
 

 

 

 

 

1. HALLINTO, Hallitus 
Puheenjohtaja             Martti Mäki   tuotantopäällikkö, Ruovesi 
  
Varapuheenjohtaja Miika Kojola     metsäsuunnittelija 
Jäsenet  Erkki Lammi maanviljelijä  
  Antti Sarvana alueneuvoja  
  Hannu Laine metsäkoneasentaja 
  Pekka Kojola tilanhoitaja 
  Sulo Ahola  nuohooja 
  Timo Helin  matkailuyrittäjä 
Varajäsenet  Hannu Peltonen sahatyömies 
  Markku Perttula maanviljelijä 
  Jussi Laine  maanviljelijä 
  Matti Kojola 
  Samppa Keskinen teknikko 
  Hannu Rouhiainen maanviljelijä 
                  
Toiminnanohjaaja       Juhani Sillanpää  
Rahastonhoitaja         Aira Aaltonen 
 
Tilintarkastajat Alpo Porila ja Esko Riponiemi 
varalla    Anneli Saarinen ja Matti Salmi 
 
Hallituksella oli 4 kokousta ja riistanhoitoyhdistyksellä 18.2.2009 vuosikokous Ruoveden 
Osuuspankin tiloissa, johon osallistui 48 henkeä. 
Asioita on hoidettu lisäksi puhelimitse sekä internetin kautta sähköpostein. 
Hirviseurueiden johtajilla ja varajohtajilla oli 1 kokous (17.9.2009), johon sisältyi 
koulutusta. 
Hirvenmetsästyksen suunnittelutilaisuuksia oli yksi 7.4.2009 Ruoveden Osuuspankin 
tiloissa. 
 
Edustajana riistanhoitopiirin hallituksen kokouksissa oli puheenjohtaja  Martti Mäki, , 
Ruovesi ja varamiehenä Erkki Lammi, joka oli RHY:n edustajana iRHP:n hirvilupia 
käsittelevässä kokouksessa. kokouksessa 
Martti Mäki toimi riistapäällikön esityksestä yhtenä RHY:iden edustajana riistahallinnon 
evaluointia käsittelevässä Länsi-Suomen työryhmässä. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa 
vuoden aikana 
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Yhdistykselle hankittuja kotisivuja on kehitetty edelleen ja niiden käyttö on ollut runsasta. 
Keskimäärin kävijöitä on ollut  yli 10 käyntiä/vrk, huippukäynnit olivat 218 käyntiä 
t6.7.2009  ja 18.2.2009 yhteensä 143 käyntiä. Lisäksi on useita yli 70 käynnin päiviä. 
 
Riistanhoitopiirin vuosikokouksessa 28.3. 2009  edustajina olivat Erkki Lammi ja  varalla 
Juhani Sillanpää. 
Toiminnanohjaajalle hankittiin uusi kannettava tietokone kahden vuoden 
vuokrasopimuksella. 
Talouden tasapainottamiseksi yhdistys järjesti yhden ylimääräisellä Visuveden 
Hirvimiesten  luvalla kaadetun hirven myynnin Pihlajalahden Eräveikkojen toimesta. 

 

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO 

 
Metsästäjätutkintoon valmistava kurssi pidettiin pappilankylän ampumamajalla, jossa 
järjestettiin myös seitsemän  tutkintotilaisuutta. 
Kouluttajina ja tutkinnon vastaanottajina toimivat koulutuksen saaneet Erkki Viiki, Harri 
Kangasmäki. Miika Kojola ja Juhani Sillanpää. 
 
Yhteensä oli 27 (24) yritystä, joista 17 (9) läpäisi. Edelliseen vuoteen verrattuna yrityksiä 
oli 3 enemmän. Läpäisyprosentti oli siten 63%. 
 

Päivämäärä Yrittäjiä Hyväksytty Hylätty 

18.08 1 1 0 

24.08 10 8 2 

31.08 1 0 1 

14.09 2 0 2 

21.09 3 2 1 

28.9 5 2 3 

5.10 5 4 1 

Yhteensä 27 17 10 

 

3. AMPUMAKOE 
Ampumakokeita järjestettiin heinä- lokakuun aikana Pappilankylän ampumaradalla 
seitsemän tilaisuutta, joissa 

- hirvikoesuorituksia oli  168 kpl (107 kpl v.2007 ja 207 kpl v. 2006) kappaletta, 
joista läpäisyjä  110 kpl (63 kpl v. 2008, 83 kpl v. 2007 ja128  kpl v 2006) 
kappaletta, läpäisyprosentti oli 65,5 %  (70,0 v. 2008, 77,5 v. 2007  ja 61,8 v 
2006) 

- karhukoesuorituksia oli 36 kpl  (35 kpl v.2008, 31 kpl v. 2007ja(28 kpl v 2006) 
kappaletta, joista  läpäisyjä 31 kpl (22 kpl v. 2008, 26 kpl v.2007 ja 17kpl v. 2006) 
kappaletta, läpäisyprosentti oli  86 % (62,3 v.2008, 83,8 v. 2007 ja 60,7 v. 2006) 

- kauriskoesuorituksia   0 kpl ( 0 kpl v. 2008, 0 kpl v 2007 ja 2 kpl v. 2006) 
kappaletta, 

- kokonaisläpäisyprosentti oli siten 69,5%, 3 ampujaa ei saanut läpi suoritusta 
 
Kaikkiaan koesuorituksia oli 141 kpl (125 kpl v. 2008, 137 kpl v.2007 ja  237 kpl v.2006) 
kappaletta, joista läpäisyjä oli 85 kpl (85 kpl v. 2008, 109 kpl v. 2007 ja  147 kpl v.2006) 
ja läpäisyprosentti oli siten 69,5 % (68, 0 v. 2008. 79,6 v.2007 ja  62,0. v. 2006) 

 

4. KOULUTUS, NEUVONTA  

 
- hirviseurueiden johtajien ja varajohtajien koulutustilaisuus Ruovedellä 17.9.2009 

ravintola Lierassa, paikalla yli 30 osanottajaa 
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- hirvenmetsästyksen suunnittelutilaisuus pidettiin metsästyksen johtajille 
Osuuspankin kokoustiloissa tiistaina 8.4. 

- osallistuminen SRVA- koulutustilaisuuteen 29.4.2009 Hyytiälässä runsaalla 
joukolla 

- hirvenmetsästyksen välipalaveri pidettiin Ruoveden Osuuspankin tiloissa 11.11. 
- Tassu-koulutus suurpetoyhdyshenkilöille RHP:n toimesta palvelutalo Honkalassa 

21.10.2009, koulutukseen osallistui 2 henkeä(Miika Kojola ja Hannu Peltonen) ja 
mukana olivat lisäksi puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja 

 
Nuorisotyö  
Ruoveden kirkonkylän ala-asteen koululaisille järjestettyiin mahdollisuus olla mukana 
Ruoveden Metsästysseuran hirvijahdissa 24.10.2009  sekä erähenkistä toimintaa jahdin 
aikana. Tilaisuuteen osallistui 27 lasta ja 20 lasten vanhempaa. 
 
Akkainjahti järjestettiin Visuveden Hirvimiesten toimesta 31.10 ja Hyyrylän Metsästäjien 
toimesta koululaisten hirvipäivä myös 31.10.2009. 
Puheenjohtaja Martti Mäki ja Miika Kojola osallistuivat Suomenselän hirvipalaveriin  
Ähtärissä 29.01.2009. 

 

5. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN  
- esitys hirviseurueiden johtajien toiminnasta ja vastuusta sekä videoesitys ”karhun 
kanssa kohtaaminen” koulutustilaisuudessa 17.9.2009 

 

6. RIISTAKANTOJEN HOITO 
 
Hirvieläinkantojen seuranta 

- hirvieläinkantoja seurattiin havaintokorttijärjestelmän ja seurueiden ilmoitusten 
avulla 

Pienriistalaskennat  
- ei erikseen järjestettyä 

Suurpetokantojen seuranta: petoyhdysmiehinä toimivat 
- petoyhdysmiehenä toimi 
-  Miika Kojola 045 1115942, miika.kojola@metsakeskus.fi ja 
-  Kimmo Laine 050 3707877 

Kolarihirviyhdyshenkilöt 
- Erkki Viiki 03-4762096, 040-7356232 
- Erkki Lammi 03-4725175, 0400-411377 
- Erkki Yläjärvi 03-4720832, 050-5582432 
- Ilpo Mikkonen 050-5902666 
- Lauri Inkinen 0400-204263 
 

Suurpetojäljestäjä  
- Erkki Yläjärvi 03-4720832, 050-5582432 

Jäljestyskoirien omistajat 
- hirvieläimet 

o Erkki Yläjärvi 03-4720832, 050-5582432 
o Tapani Laine 03-4726923, 050-3705250 

- karhu 
o Erkki Yläjärvi 03-4720832, 050-5582432’ 

Erävalvonnan yhdyshenkilöt 
- Harri Kangasmäki  0400-779668 
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SRVA-yhteyshenkilöinä toimivat 
- Erkki Lammi 
- Samppa Keskinen 
- Hannu Laine 
 
Riistanhoitopiirin vuonna 2008 myöntämää ilveksen kaatolupaa ei saatu täytettyä 
28.2.2009 mennessä. 
Riistanhoitopiiri myönsi yhden ilves-luvan v. 2009. Lupa myönnettiin Riekkolan 
Riistamiehet ry, Pihlajalahden Eräveikot ry, Visuveden Hirvimiehet, Pitkälän kartano ja 
Ruoveden Metsästysseura ry:lle yhteislupana. Ilves kaadettiin 26.12.2009, nuori ulos, 
kulkenut pihapiireissä ja jahdannut kauriita ruokintapaikan läheisyydessä. 
  
Muuta riistakantojen seurannasta  
-  lukuisia havaintoja ja ilmoituksia heikentyneestä metsäkanalintukannasta 
 
Hoito- ja metsästyssuunnitelmat (mm. riistanhoitoyhdistyksen lausunnot riistanhoitopiirille 

riistaeläinlajin rauhoittamiseksi (ML 38 §)) 
- yhdistys antoi lausuntoja hirvieläinten pyyntilupahakemuksiin sekä 

pienpetohakemuksiin 
- haittaeläinten pyyntilupiin liittyviä lausuntoja 2 kpl 
- ilves-lupiin liittyen 1 lausunto 

 

7. METSÄSTYS 
- hirvenmetsästys: 

- kaatoprosentti 97,1 %, jossa on pientä vaihtelua alueittain välillä  
- jäävä kanta noin 3,15 yksilöä/1000 ha, jossa on pientä nousua 
- vasojen osuus 91 kpl, 56,2 % 
- naarasosuus 33 kpl, 46,5 % 
- tarkempi erittely liitteissä 

 
Rhy  antoi Rhp:lle ilmoituksen hirvenmetsästyksen tilanteeseen 7.11.2009  tilanteesta, 
seurat antoivat kiitettävästi oman tilanteensa.  Kaadettu 121 hirveä, 45 aikuista ja 62 
vasaa. 
Hirviä menehtyi 8 kpl, 6 aikuista ja 2 vasaa.  Näistä maksullisia oli 3 aikuista ja 1 vasa.. 
Peuroja menehtyi 4 kpl, 3 aikuinen ja 1 vasa, joista maksullisia oli 0 kpl. Kauriita 
menehtyi 3, joista 1 aikuinen ja 2 vasaa. Yhteensä hirvieläimiä menehtyi 15 kpl, jossa on 
vähennystä v. 2008 verrattuna 4 kpl. Lisäksi löytyi kuolleena voimajohtoihin lentänyt 
joutsen. 

 

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA 
- metsästyksen valvojan toimi Erkki Lammi, joka osallistui valvontaan yksin tai 

poliisin kanssa, valvontojen aikana puhuteltiin runsaat 20 henkilöä  
- poliisin kanssa yhteistyö sujuu hyvässä hengessä 
- suurin ongelma oli koirakurin valvonta 
- metsästyksenvartijat toimivat omatoimisesti alueillaan 
- valvonta on painotettu pienriistaan ja linnustukseen 
- lisäksi on käyty tarkistamassa suurpetohavaintoja 

 

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

 
- tiedottaminen tapahtui Ruovesi-lehdessä hirvenmetsästyksestä, 

metsäpeuranäytteistä sekä ampumakilpailuista, haulikko ja kivääri 
- Ruovesi-lehdessä oli kesän kilpailujen tulokset hyvin esillä  
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- hirvenmetsästyksen käynnistymisestä oli juttu Ruovesi-lehdessä 
- RHY:n toimintakalenteri julkaistiin Ruovesi-lehdessä toukokuussa, internetissä 

kotisivuilla ja RHP:n kotsivuilla 
- RHY:n tapahtumista oli jatkuvasti tietoa yhdistyksen kotisivuilla 
- Ruovesi-lehti suhtautui kiitettävästi riistanhoitoon ja metsästykseen julkaisemalla 

useita ja hyviä artikkeleita 
- Ruovesi-lehti julkaisi jutun kesämökkien läheisyydessä olevista karhuista ja 

asukkaille tarpeellisista käyttäytymisohjeista 
- ilveksen kaatamisesta oli juttu Ruovesi-lehdessä 30.12.2009 
Sisäisessä tiedottamisessa hyödynnettiin tehokkaasti sähköpostien käyttöä sekä 
uutta kotisivua. 
Yhdistys osallistui metsästykseen liittyvän perimätiedon siirtämiseen maakunta-
arkistosta Ruoveden kirjastoon cd-levyinä lahjoittamalla 100€ yhteiseen projektiin. 
Ruoveden Kotiseutuyhdistys lähetti kiitoskirjeen Riistanhoitoyhdistykselle. 

 
Riistanhoitopiiri myöntämät metsästäjäorganisaation ansiomerkit ja palkitsemiset: 

- Erkki Lammi, hopeinen ansiomerkki 
- Hannu Hautanen, Riistanhoidon ansiomerkki (teeri-merkki) 
- Taisto Kekki, Riistanhoidon ansiomerkki (teeri-merkki) 
- Risto Rikala, Riistanhoidon ansiomerkki (teeri-merkki) 
- Antti Lautala, Riistanhoidon kunniakirja 
- Jukka Utunen, Tampereen RHY, Riistanhoidon kunniakirja 

 

10. AMPUMARATA 

 
-ampumarataa vuokrattiin metsästysseurojen käyttöön 
- metsästäjäkoulutukseen liittyi ampumakoulutus 
- yhdistys järjesti hirviammuntamestaruuskilpailun ampumaradalla 30.08. joihin, osallistui 
yhteensä 18 ampujaa kolmessa eri sarjassa 
- haulikkomestaruuskilpailut pidettiin16.8, osanottajia oli 8 henkeä kahdessa eri sarjassa 
- seurueiden säännöllisiä harjoitusvuoroja 7 kertaa kesä- syyskuu aikana, jaettuna 
kunakin kertana viidelle seurueelle 
- ampumaradan käyttövuoroja annettiin lisäksi yksittäisille seuroille/seurueille sekä 
seuraotteluihin 
- Pyynikkilän kesäteatterin näytännöt huomioitiin jälleen ampumaradan käytössä siten, 
että näytäntöjen aikana radoilla ei ammuttu 
- hirviradalle hankittiin uusi maalivaunun vetovaijeri 
- ampumaradoilla otettiin maaperänäytteet ja analysoitiin tulokset 

 

11. MUU TOIMINTA 

 
RHY hankki pyynnöstä kaksi ulkomaalaisen metsästäjän metsästyskorttia. 
Tämän lisäksi Ruoveden Metsästysseura järjesti kilpailut hirviammunnassa. 
Lisäksi järjestettiin muutamia seurojen välisiä kilpailuja. 
Linnunpönttötalkoot pidettiin 6.-8.5.2009, jolloin saatiin valmistettua 800 – 900 erilaista 
pönttöä aina pikkulinnuista telkänpönttöihin. Ruoveden kunnalta saatiin lahjoituksena 
pönttöpuut yli puoleen tehdyistä pöntöistä. 
 
Lausuntoja viljelyksille tai puutarhoille vahinkoa tekevien riistaeläinten 
ampumislupahakemusiin, (Tuija ja Eero Mikkola) 
Suomen Riista 55 teos luovutettiin Ruoveden kirjastoon  
Ampumaradalle suunniteltu avoimien ovien päivä  pidettiin  6.6.2009, osanottajia oli yli 
30 henkeä. Samalla jaettiin halukkaille talkoilla tehtyjä linnunpönttöjä. 
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