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METSÄSTYSALUEET JA JÄSENET 
 
Päättynyt vuosi 2017 oli yhdistyksemme 63. toimintavuosi. 
 
Metsästysaluetta hirvieläimille oli n. 5 260 ha ja pienriistalle n. 4 870 ha(Oma riistassa 5259 ha ja 4870 ha). 
Vuokrasopimukset uusittiin niiden vanhentuessa ja valtaosa sopimuksista on toistaiseksi voimassa olevia; 
sopimustilanne on hyvin hallinnassa. 
 
Vuoden lopussa seurassa oli 68 varsinaista jäsentä, 4 kunniajäsentä ja 5 koejäsentä. Koko jäsenistön keski-
ikä oli 48 vuotta ja hirviseurueen keski-ikä oli 45 vuotta.  
 
 

HALLINTO 
 
 
Johtokunnan kokoonpano oli: 
 Juha Kortessalmi puheenjohtaja 
 Timo Nikkola  varapuheenjohtaja 
 Esko Honkala  rahastonhoitaja 
 Esa Kortessalmi sihteeri 

Tomi Järvinen 
Janne Kolehmainen 
Janne Koskinen  

 Jarmo Silen 
 Hannu Väre 
 
 
  
Johtokunta kokoontui viisi kertaa ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 84,4 % (vuonna 2016 87 %). 
 
Seuran toiminnantarkastajina toimivat Anssi Koskela ja Eemil Sillanpää varamiehinään Jussi Pohjanheimo ja 
Veikko Itkonen. 
 
Seuran varsinaisia kokouksia pidettiin Erävismajalla 3 kertaa: 
 Talvikokouksessa 26.02.2017 oli läsnä 24 jäsentä/ koejäsentä 
 Kesäkokouksessa 27.08.2011 oli läsnä 31 jäsentä/ koejäsentä 
 
Hirvikokous pidettiin samoin 27.08.2017 ja läsnä oli 28 seuran hirvi-, peura- ja kaurismetsästäjää. 
 
 

KARTTATOIMIKUNTA 
 
Karttatoimikuntaa ei tällekään toimintavuodelle nimetty. Seuran metsästysalueista on hankittu uudistettu 
karttapainos, joita on saatavilla rahastonhoitajalta omakustannushintaan.   
 
 

HUVITOIMIKUNTA 
 
Huvitoimikuntaan kuuluivat Jarmo Silen, Lauri Friman, Veikko Itkonen, Tomi Järvinen, Sauli Luoma, Pentti 
Väisänen ja Hannu Väre. 
 
Perinteiset pilkkikilpailut pidettiin Ojajärvellä Keski-Lopen toimiessa järjestäjänä, missä isännät osoittivat 
ensimmäistä kertaa paremmuutensa.    
 
Topenon Erä järjesti kesällä vuorostaan mato-ongintakilpailut, missä topenolaiset osoittautuivat jälleen 
kerran paremmiksi kalanpyytäjiksi. 
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AMPUMATOIMIKUNTA 
 
Juha Kortessalmen vetämään ampumatoimikuntaan kuuluivat Janne Kolehmainen, Esa Kortessalmi, Timo 
Nikkola, Jussi Pohjanheimo, Hannu Suni, Timo Suni, Antti Viiloranta ja Hannu Väisänen. 
 
Lopen Rhy:n hirvikävelyssä seura oli joukkuekilpailun ensimmäinen ja kolmas. Henkilökohtaisissa tuloksissa 
seura voitti naisten, nuorten ja M50 sarjaa lukuun ottamatta kaikki sarjat. Samalla nämä kilpailut toimivat 
seuran mestaruuskilpailuina. 
  
Lopen Rhy:n ampumakilpailuissa seuran jäsenet saavuttivat 8 mitalisijaa.  
 
Kesän aikana järjestettiin ja osallistuttiin harjoituksiin tai kilpailuihin seuraavasti: 
 – kevätkisa ja aattopäivän kisa Topenon Erää vastaan (järjestäjänä Keski-Loppi) 
 – hirviammunnat 5 kertaa 
 – luodikkoammunnat 2 kertaa 
 – haulikkoammunnat 4 kertaa 
  
Kevätkisassa Keski-Loppi oli Topenon Erää selvästi parempi ja aattopäivänä Topeno voitti 4 pisteellä, mutta 
Keski-Loppi korjasi kokonaiskilpailun voiton pistein 478 - 358.  
 
Seuran omat kisat toteutettiin perinteiseen tapaan laskemalla kussakin lajissa kahden parhaan harjoitus-
ammunnoissa saavutetun tuloksen summa paitsi luodikossa, jossa vain paras tulos huomioitiin. Lisäksi 
kilpailtiin seuran yleismestaruudesta, mihin huomioitiin paras tulos hirvestä (75 m ja 100 m), luodikosta, 
metsästyshaulikosta ja -trapista. Yleismestaruuden voitti jälleen kerran Janne Kolehmainen. Tulokset ovat 
toimintakertomuksen liitteenä. Kesällä kokeiltiin edellisvuoden tapaan sovellettua hirviammuntaa, jossa 
tarkoituksena oli harjoitella aseen käsittelytaitoja tulevia jahtitilanteita silmällä pitäen. Palaute sovelletusta 
hirviammunnasta on ollut hyvin positiivista, joten jatkossakin se pysynee ohjelmistossa.  
 
Ampumakeskuksessa hoidettiin seuran vuoroilla harjoitusiltojen ja ampumakokeiden valvonnat. Lisäksi 
seuramme panos Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirin kilpailujen järjestämisessä oli erittäin 
merkittävä. 
 
 
 

RIISTANHOITOTOIMIKUNTA 
 
Riistanhoitotoimikuntaan kuuluivat Tomi Järvinen, Esko Honkala, Pekka Kaakkola, Hannu Pitkänen, Jussi 
Pohjanheimo, Hannu Suni, Janne Koskinen, Antti Viiloranta, Eemil Sillanpää ja Mika Suhonen. 
 
Riistanhoitotoimikunta jatkoi toimiaan edellisvuosien tapaan. Riistapellot kylvettiin ja talviruokinta suoritettiin 
paliskunnittain tai yksittäisten aktiivisten jäsenten toimina. Riistapeltoja oli n. 6 ha eripuolilla seuran aluetta, 
missä viljelyssä oli kauraa, apilaa, rehukaalia, rapsia, rehuöljyretikkaa, hernettä ja muita riistalajikkeita. 
Yksittäiset metsästäjät myös keräsivät ja säilöivät kerppuja sekä heinää talven varalle. Erillisiä kerpputalkoita 
ei tänä vuonna järjestetty. Johtokunnassa on sovittu, että riistanhoitotöistä (riistapellot yms.) saa myös 
talkoopäiviä, joten toivotaan sen omalta osaltaan jatkossa aktivoivan uusia kasvoja mukaan tähän tärkeään 
metsästysharrastuksen osa-alueeseen.  
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Ruokintapaikoilla riitti kävijöitä ja hirvet olivatkin tuttu näky peuranruokintapaikoilla 
 
Hirvieläinten talviruokintaan käytettiin jälleen tuhansia kiloja kauraa, porkkanaa, perunaa, punajuuria sekä 
kerppuja että heinää. Nuolukiviä vietiin muutamien aktiivien toimesta maastoon n. 30 kpl:ta. Pienriistaa, 
jäniksiä yms. on myös ruokittu kesällä kerätyillä heinillä ja muilla herkuilla. 
 
Nuolukiviä vietiin edellisvuosien tapaan runsaasti maastoon. 
 
Keski-Lopella aktiivisena jatkunut hirvieläinten talviruokinta, valikoiva metsästys ja riistanhoito kantavat 
selvästi hedelmää ja mm. peurakanta on selvästi kasvanut entisestään seuran alueella. Peurakanta on yksi 
tiheimmistä koko Lopella. Kauriskanta näyttäisi hieman kasvaneen, mutta suurimmat kaurispopulaatiot ovat 
edelleen aivan kylän liepeillä.  
 
Pienpetojen pyyntiä on suoritettu kytisjahdein, ajokoirilla sekä muun jahdin yhteydessä. Seurassa on 
käytössä myös 4 kpl KaNu-loukkuja, joiden käyttö on saalistilastojen valossa varsin vähäistä. Pienpetosaalis 
on painottunut supikoiriin sekä muutamiin varislintuihin.  
 
Ilveksiä seuran alueella on tavattu edellisvuosien tapaan runsaasti. Lopen Rhy sai käyttöönsä yhden 
ilveksenkaatoluvan, joka käytettiin heti joulukuunalussa. 
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Seuran pienpetokilpailun tulokset: 
 

Nimi Kettu Supikoira  Minkki Näätä Mäyrä Villikissa Varislinnut Yhteensä Pisteet 

Tomi Järvinen   12      2       70 

Perttu Valonen   7  4       8   63 

Janne Kolehmainen   9    1         50 

Janne Koskinen   7              35 

Taisto Kallio   4      2       30 

Timo Nikkola   4          7   27 

Pertti Suni   1        4     25 

Esa Kortessalmi   2              10 

Jari Toivonen   2              10 

Ronnie Soilas   2              10 

Yhteensä 0  50 4 1 4 4 15 78 310 
 
 

 
RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT 
 
Hirvieläinten kannat arvioitiin myös totuttuun tapaan jahtikauden päätteeksi ja perinteisellä maaliskuun 
suurriistan talvilaskennalla.  
 
Laskennoissa saatiin seuraavat tulokset: 
 
Ajankohta Hirviä Valkohäntäpeuroja Metsäkauriita 
  kpl kpl / 1000 ha kpl kpl / 1000 ha kpl kpl / 1000 ha 
Talvilaskenta 37 7,11 213 40,96 56 10,77 
Jahdin jälkeen 25 4,8 120 23,08 60 11,54 
   
Hirvikanta seuramme alueella olisi hieman laskenut edelliseen jahtikauteen verrattuna, mutta on hieman yli 
EH1 tavoitteen mukaisen määrän (2,7-3 hirveä/1000 ha).  
 
Jahdin jälkeisen kannanarvion perusteella peurakantaa saatiin leikattua edellisestä vuodesta (v. 2016 135 
kpl), mikä olikin tavoitteena kolarien ja peltovahinkojen vähentämiseksi.  
 
Kauriskanta näyttäisi hieman kasvaneen ruokinnan ja vähälumisten talvien myötä vaikutuksella, kuitenkin 
liikenne sekä runsas ilves- ja kettukanta hidastavat tehokkaasti orastavaa kannan kasvua.   
 
Ilveksen jälkiä löytyi edelleen kaikkialta seuran alueelta. Näköhavaintoja ilveksistä oli runsaasti ja varma 
pentuehavainto. Joitakin ilveksien tappamia peuroja löytyi syksyn ja talven aikana.  
 
Rusakkokanta on pienentynyt paikoin merkittävästi. Turkisriistaa eli pienpetoja riitti vielä toimintavuonnakin 
metsästettäväksi. 
 
Metsäkanalinnut rauhoitettiin seuran päätöksellä aluetoimiston ja rhyn suosituksesta. Kanalintukanta näyttää 
vielä paikoin taantuneen edellisestä vuodesta.   
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METSÄSTYSKOIRAT 
 
Seuran jäsenillä oli tiettävästi metsästys- ja jälkikoiria seuraavasti: 
 

Beagle  3 kpl 
 Wales springerspanieli 1 kpl 
 Cockerspanieli 1 kpl  
 Irlanninsetteri  1 kpl  
 Itäsiperian laika 2 kpl 
 Jämtlandin pystykorva 2 kpl 
 Lyhytkarv. mäyräkoira 1 kpl 
 Sileakarvainen noutaja 2 kpl 
 Novascotiannoutaja 1 kpl 
 Italianseisoja  1 kpl 
 Karkeakarv. saksanseisoja  2 kpl 
 Suomen ajokoira 1 kpl  
 
 

PIENRIISTAN METSÄSTYS 
 
Tuttuun tapaan jäsenistöltä pyydettiin tietoja vuoden aikana kertyneestä pienriistasaaliista. 
Saalisilmoituksensa palautti 25 (vuonna 2016 26) seuran jäsentä ja niistä laadittu yhteenveto on 
toimintakertomuksen liitteenä. 
 
Helmikuussa järjestettiin seuran jänisjahti, jonka tuloksena saaliiksi saatiin muutama rusakko.  
 

 
HIRVEN METSÄSTYS  
 
Lupia Lopen yhteislupa-alueelle myönnettiin 205. Lupamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna (142 kpl). 
Suosituksen mukaan lehmiä piti kaataa sonneja enemmän ja vasaosuuden tuli olla vähintään 40 %, mitä sai 
kasvattaa, jos vasoja olisi runsaasti.  
 
Jahtipäällikkönä toimi Jarmo Silen varapäälliköinään Joel Silen ja Jukka Saralehto. Jahtiin ilmoittautui 
mukaan 24 seuran jäsentä ja totuttuun tapaan toimittiin 4 passiryhmän sekä 3-miehisen ajoryhmän 
puitteissa.  
 
Jahtipäällikkö Jarmo Silen kertoo hirvijahdista seuraavaa: 
 
Hirvenmetsästys seurassamme alkoi totuttuun tapaan lokakuun toisena lauantaina. Perinteisen 
tervehdysseremonian jälkeen puheenjohtaja lausui lämpimät muistosanat hieman aikaisemmin joukostamme 
poistuneen Erkki Kaupin muistolle, johon kaikkien oli varmasti helppo ajatuksissaan yhtyä. 
 
Hieman päänvaivaa tuotti koirien väliaikainen puuttuminen. Tomi joutui touhuamaan töissään aamupäivän, ja 
Toivosten koira oli pohjoisessa kera omistajiensa kanssa harrastamassa samaista lajia. Hyvinkäältä saimme 
vieraaksemme norjanharmaa-nartun isäntineen,. ja ensimmäinen ajo alkoi Tonttulan suon motilla. Koira 
löysikin hetken päästä hirvet, mutta niinpä ne vain livahtivat Piilon-Pipakallion puolelle, josta emme niitä 
enää tavoittaneet, vaikka koira jonkin aikaa niitä jäljestikin. Koira taisi olla vielä hieman kesäterässäkin, 
koska seuraaminen jäi kovin lyhyeksi. Samalla alkoi sade, joka ehtikin syksyn myötä tulla meille niin kovin 
tutuksi.  
 
Tomppa tuli koiriensa Veikan ja uuden tulokkaan Paven (vain 8 kk ikäinen) kanssa iltapäivällä jahtiin, ja jopa 
alkoi tapahtua. Pave näytti heti hirvikoiran geeniperimän parhaat puolet. Ei aikaakaan ,kun haukku Veikan 
kanssa ilmoitti hirven löytyneen. Hannu ja Pekka osasivat tietää hirven käyttämän kulkureitin. Pekan puutyö-
harrastuksen lyhentämä etusormi veti liipaisimesta ja syksyn ja Pave-koiran ensimmäinen kaato oli 
tapahtunut. Koiranomistajan ja jahtimiesten tyytyväinen puheensorina täytti syksyisen metsän. Onnellisin 
mies kuitenkin oli luultavasti jahtipäällikkö. Nythän tiedettiin, että seurassamme on ainakin kaksi toimivaa 
hirvikoiraa ja syksyn onnistuneelle jahdille oli kaikki edellytykset. 
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Seuraavana päivänä Tomppa, Veikka ja Pave jatkoivat hyviä esityksiä, Tomppa kaatoi vasan ja lehmän 
koiriensa työn tuloksena, joten varmuus, että se trio soittaa jatkossakin sulosointuja jahtimiesten korville, oli 
taattu.  
 

 
Paven ensimmäinen. 
 
Mukava olisi kertoa yksityiskohtaisesti kaikki tilanteet, mutta päätoimittajan punakynä varmaan viuhuisi 
jossain vaiheessa, koska selostuksesta tulisi tavattoman pitkä. 
 
Toivosen miehet saapuivat aikanaan jahtiimme pohjoisen reisusta ja Ilpo-koira isäntineen jo odotetusti 
näyttivät jahtitaitonsa. Onnistumisia siltäkin triolta tuli moninaisia. 
 
Myös päänvaivaa ja pohdintaa oranssilakkien alle toi Artun ja hänen viiriäiskoiransa löydettyä täysin 
ylimääräisen ja yllättävän hirvenjäljen, josta löytyi verta Pietilän takametsän motista. Alueella havaittiin 
alkuperältään ei-suomalaisia marjastajia ja selittämätön laukaus jahdin alkaessa hämmensi tilannetta 
entisestään. Kutsuimme Johanna Nikkolan, sekä hänen nuoren jälkikoiransa paikalle. Upeasti parivaljakko 
selvittikin verijäljen, jonka jälkeen Pave kaivoi ko. hirven Erävisjärven lounaisnurkasta esille. Sitten sattui 
jotain outoa ja Pave keskeytti hyvän haukkuseurannan taas Pietilän takametsän mottiin. Verijälkeä lähtivät 
seuraamaan sitkeästi Esa ja Mika. He jatkoivat seuraamista puoleenyöhön, jolloin jälki ehtyi ja 
seuraamisesta tuli mahdotonta. Tomppa ja Veikka kolusivat seuraavana päivänä luutasuon itäpuolen, mutta 
tuloksetta. Se tapaus jäänee arvoitukseksi. 
 
Olimme seurassa päättäneet noudattaa RHY.n suositusta välttää ampumasta 6-9 piikkistä sonnia, ja 
sopivien uroiden löytäminen tuotti taasen tuskaa, kuten muinakin vuosina. Seuramme alueella ko. eläimiä 
havaittiin syksyn mittaan huomattavasti vähemmän, kuin naapuriseurojemme alueella. Käyvätkö sonnipojat 
vain kirkonkylällä naisissa ja lähtevät ruokkomaksujen pelossa sivukylille, kuka tietäneekään? 
 
Joulukuun alussa jahtipäällikkö lipesi rintamakarkuriksi Ruotsiin viikonlopun ajaksi ja varapäällikkö Joel otti 
ohjataakseen tätä hektistä seuruettamme. Jopa alkoi löytyä sonneja. Erinäisten vaiheiden jälkeen 
huomattiin, että kolme(3) sonnia oli ammuttu samalle passipaikalle. Ampujana Juha. Ikävä kyllä yksi 
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sonneista oli suositusten vastainen sarvipiikeiltään, joten sääntöjen mukainen sanktio odotti tilanteen 
toimeksipanijaa. 
  
Jahdin saimme loppumaan 9.12 2017. Seuran emeritius-Eero ampui hirvilehmää Hävinneenmaan motissa, 
luoti lävisti 10-senttisen puun hajoten kolmeen osaan. Hirvi haavoittui päähän, kaulaan ja keskiruhoon 
osuneista luodinsirpaleista, ja jatkoi haavoittuneena pakoaan Kylmänojan vuoreen, johon Jukka T. sen 
lopetti myöskin erinäisten muuttujien seuratessa  jahtimiestemme edesottamuksia. 
 

 
Tällä sonnilla on vain kaksi piikkiä liian vähän. 
 
Vielä loppuun totean, että harrastimme yhteisjahtia Topenon Erän ja Tervakosken metsästysseuran kanssa. 
Saaliiksi osaltamme saimme lähinnä matemaattista vitsailua, joka loppujen lopuksi osoittautui liian aikaiseksi. 
Vielä kiitän jahtimiehiämme ja vierailijoita syksystä. Erityiskiitokset ansaitsevat koiramiehemme Hannu, 
Jukka, Jari ja Tomppa. Heiltä kun tämä jahtikausi ei lopu viimeiseen hirvenkaatoon, koska koiran ylläpito 
syksyä varten kestää koko vuoden. 
 

Jahtipäällikkö Jarmo Silen 
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Hirvien kaatotilasto muodostui seuraavaksi: 
 
   Kaato-% 100 %  
      
Kaadettu Uros Naaras Yhteensä Naaras-% Vasa/ Aik 
  kpl kpl kpl     
Aikuinen 4 7 11 63,6%   
Vasa 5 8 13 61,5%    
Yhteensä 9 15 24  62,5 % 54,2 % 
 
 
 
 
 

VALKOHÄNTÄPEURAN METSÄSTYS 
 
Peurajahtiin ilmoittautui 41 seuran jäsentä ja heidät jaettiin totuttuun tapaan 5 paliskuntaan. Pyyntilupia oli 
käytettävissä 98 kpl ja ne jaettiin periaatteella 2 lupa/ jahtiin ilmoittautunut metsästäjä. Lisäksi seuralle jäi 16 
kpl ns. vieraslupia tanskalaisten vierailua varten.  
 
Vahvistunut kanta mahdollisti valikoivan metsästyksen ja johtokunta esitti hirvikokoukselle kaatosuositukset, 
jotka olivat hyvin samansuuntaiset kuin aluetoimistonkin laatimat. Suosituksen mukaan aikuisia uroksia ja 
naaraita tulisi ampua yhtä paljon ja myös vasaosuudeksi asetettiin 50 %:n tavoite. Lisäksi 4-8 piikkisiä 
pukkeja, joiden sarvien sisäleveys on alle korvien tuli säästää.  Ammutuista pukeista pyydettiin myös 
valokuvat. Pyrkimys oli, että peurajahti aloitetaan heti syyskuussa  ja keskitytään vasattomiin naaraisiin ja 
vasoihin. 
 
Peurajahtipäällikkö Janne Koskinen kertoo peurajahdista seuraavaa: 
 
Jahtikausi alkoi poikkeuksellisesti kuukautta aikaisemmin kuin yleensä eli 1.9.2017. Muitakin poikkeuksia tuli, 
kun lupamääräksi ilmoitettiin ennätykselliset 98 lupaa. Sama suuntaus oli koko Lopen riistanhoitoyhdistyksen 
alueella, kun kaikkien seurojen luvat lähes tuplaantui. Kanta vaan näyttää voimistuneen, liekö tähän syynä 
hyvä ruokinta ja leudot talvet. Näillä lupamäärillä olisi tarkoitus pysäyttää kannan kasvu ja saada kanta 
järkeviin lukemiin. 
 
Myös pitkään odotettu jousimetsästys saatiin luvalliseksi tälle kaudelle ja samaan aikaan aikaistettu kauden 
aloitus tuli kyllä sopivaan aikaan. Jousikyttääjiä löytyy porukasta muutama ja saatiin sinne pari kaatoakin. 
Muuten ei alkusyksyn kyttäykset tuottaneet toivottua tulosta, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. 
Ajojahdit aloitettiin normaaliin tapaan syyskuun viimeisenä lauantaina. Porukkaa oli ihan mukavasti ja saatiin 
sinne muutama kaatokin. Tällä jahtikaudella jahteja järjestettiin ihan kohtuullisesti ja loppukautta kohti lähes 
joka viikonloppu ja viikollakin muutamia kertoja. Taitaa vaan porukalla turnauskestävyys alkaa aina 
vähenemään loppua kohden ja viimeisessä jahdissa taisi olla kokonaista 4 metsästäjää, koiramies mukaan 
lukien. 
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Jälleen hyvä esimerkki sarvisäännön tuottamasta tuloksesta. 
 
Ystävämme Tanskasta saapui loppiaisviikonlopuksi jahtiin jo viidettätoista kertaa. Samalla he juhlistivat 
äänekkäästi myös suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlaa. Ja olihan se aikamoista touhua, kun kyttäykset 
alkoivat. Kaiken kaikkiaan 19 peuraa ja yksi kauris. Suurin osa kaatui kytikseltä, mutta oli siellä muutama 
koiranajostakin. Myös Bjarne sai haluamansa kun kaatoi ison 9 piikkisen Jalavalta.  
 
Kokonaisuudessaan kausi meni todella hyvin ja lupamäärään, joka käytettiin (90.5) voidaan olla todella 
tyytyväisiä. Alkukaudesta mietin, että mahtaa tapahtua kaikenlaista kun näin paljon kaadetaan, mutta iso 
kiitos jälleen kerran porukalle vastuullisesta metsästyksestä ja hyvistä laukauksista. Ainoastaan muutamia 
haavakko tilanteita syntyi, mutta niistäkin selvittiin seuran uuden tulokkaan Nikkolan Johannan ja Timon 
”Kingin” avustuksella. 
 
Mielenkiinnolla jäädään odottamaan ensikauden lupatilannetta. Kanta jäi vahvaksi vaikka siitä varmaan 
suurin piikki pois saatiinkin. Tuskin samoja lupamääriä haetaan mutta varmaan enemmän kuin totutut 40. 
 
Janne Koskinen 
 
Lopullinen kaatotilasto oli olosuhteisiin nähden erittäin hyvä, sillä se toteutui lähes suositusten mukaisesti. 
Kaadettujen peurojen lisäksi seuran alueella jäi yli kymmenen peuraa auton alle. Metsästyksestä ja 
kolareista huolimatta peurakanta näyttää edelleen vahvalta ja jäljelle jääväksi kannaksi arvioitiin 120 peuraa. 
Pukkikuvat löytyvät seuran nettisivulta www.klev.fi. 
 
Seuran lopullinen kaatotilasto muodostui seuraavaksi: 
 
   Kaato-% 92,3 %  
      
Kaadettu Uros Naaras Yhteensä Naaras-% Vasa-% 
  kpl kpl kpl     
Aikuinen 33 27 60 45,0 %   
Vasa 28 33 61 54,1 %   
Yhteensä 61 60 121 49,6 % 50,4 % 
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METSÄKAURIIN METSÄSTYS 
 
Kauriskannan kasvun vuosi sallittiin varovainen kevätmetsästys periaatteella yksi pukki per paliskunta. Kevät 
metsästys ei tuonut saalista. Syyskaudelle jatkettiin samalla linjalla eli nyt oli mahdollista ampua yksi iso tai 
kaksi vasaa per paliskunta.  Syyskauden jahdeissa ammuttiin pukki, kaksi lehmää ja yksi vasa.    
 
 
 

 
ERÄVISMAJA 
 
Alkuvuoden 2017 Majan isäntinä toimivat Hannu Suni ja Erkki Kauppi, jotka vastasivat yhdessä majan 
siisteydestä, ylläpidosta ja vuokraamisesta.    
 
Maaliskuussa aloitettiin majan remonttikokonaisuuden viimeinen vaihe. Majan tupa ja keittiön purettiin lähes 
kokonaan. Purun jälkeen takka ja piippu rapattiin ja lattiat uusittiin. Keittiön järjestystä muutettiin kaappien ja 
koneiden uusimisen yhteydessä. Majan sisäkatto, pesuhuoneen ja saunan väliset paneloitiin uudestaan, 
paneloinnin yhteydessä kattoon lisättiin valaistusta. Yläkertaan menevät portaat ja yläkerran kaiteet tehtiin 
myös uudestaan. Oven viereiselle seinälle lisättiin kiinteä penkki ja vanhoille kiinteille penkeille uusittiin 
istuintyynyt ja päälliset. Myös majan pirttikalusto uusittiin. Kolme vuotta kestänyt remonttikokonaisuus, johon 
on saatu rahoitus Emo Ry:ltä (Eteläisen maaseudun osaajat ) tuli valmiiksi vuoden 2017 lopussa.    
 

 
Erävimajan remontin viimeisessä vaiheessa majan tupa ja keittiö uusittiin. 
  
Osanotto talkoisiin olisi voinut olla aktiivisempaakin. Osa jäsenistä oli jälleen niin kiireisiä, että jopa 
hirvimiesten vähimmäistavoitteeksi sovittu 5 talkookertaa osoittautui heille liian suureksi rasitteeksi ja niinpä 
he hoitavat talkoovelvoitteensa periaatteemme mukaisesti lompakollaan.  
 



 11 

TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA 
 
Toimintavuonna 2017 seura oli jälleen mukana yhteisluvassa, jolla haettiin kaatolupaa kuudelle ilvekselle.  
Loppi sai vain yhden ilveksen kaatoluvan ja se käytettiin heti joulukuun alussa.  
 
Tomi Järvinen toimi rhy:n petoyhdyshenkilönä ja samalla Lopen suurriistavirka-avun (SRVA) 
yhteyshenkilönä. Esa Kortessalmi ja Tomi Järvinen toimivat TASSU-järjestelmän käyttäjinä.  
 
Radalla järjestettyjen talkoiden, harjoitusten ja kilpailujen toteutuksesta seuran jäsenet kantoivat tuttuun 
tapaan miehissä vastuunsa. Seuran panos oli jälleen huomattava useimpiin kunnan muihin seuroihin 
verrattuna.  
 
Elokuussa järjestettiin hirvipeijaiset maanomistajille ja muille sidosryhmille Erävismajalla. Samalla vieraat 
pääsivät tutustumaan peruskorjattuun majaamme. Peijaisissa palkittiin ansioituneita jäseniä riistakeskuksen 
ja metsästäjäliiton merkein. 
 
Keijo Kilpiäinen jatkoi seuran kotisivujen rakentamista ja ne löytyvät osoitteesta: http://www.klev.fi 
 
Vuoden lopussa Oma riistassa oli kutsuttuja ja jäseniä 45 kpl. Seuran yhteyshenkilöinä toimivat Juha 
Kortessalmi ja Keijo Kilpiäinen. 
 
Joulurauhan Julistusta ei toimintavuonna seuran toimesta järjestetty, mutta Lopen metsästysseurojen 
yhteinen tilaisuus oli Eräsavulla. 
 

 
SEURAN TALOUS 
 
Toimintavuoden 2017 aikana Erävismajan kunnostus saatiin käytännössä päätökseen. Remonttia tullaan 
jatkamaan lahtivajan ja keittokatoksen puolella. Majan remonttikuluja ei ole kirjanpidossa vähennetty 
vuosikuluina, koska kyse on perusparannuksesta. Edellä mainitut kulut onkin lisätty majan 
menojäännökseen. 

Seuran pankkitilillä oli vuoden lopussa rahaa 1616,41 euroa. Taloustilannetta on heikentänyt se, että kuluja 
remonttiin on ollut runsaasti, mutta avustuksia voidaan hakea vasta tilinpäätöksen valmistuttua. Pakolliset 
laskut on kuitenkin pystytty hoitamaan ajallaan jäsenten joustavuuden ansiosta. 

Tilikausi 2017 oli 4043,34 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksuihin tulee kohdistumaan edelleen nousupaineita 
kustannuksista, joihin seura ei voi vaikuttaa. Vuodelle 2018 johtokunta esittää vuosikokoukselle 
jäsenmaksun ja majavuokrien pitämistä ennallaan. 

Seuran talouden pitämiseksi vakaalla pohjalla tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota pitämällä seuran 
tilillä riittävästi varoja yllättäviinkin menoihin. 

 
 
Lopella 7.2.2018 JOHTOKUNTA 
 


