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Yliviirteen metsästysseuran perustava kokous 
  
Kannuksen Ylivirteen metsästysseuran perustava kokous pidettiin tammikuun 11 
päivänä 1962. Läsnä oli joukko Ylivirteen kylän maanomistajia. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Viljo Puoma-Korvela ja sihteeriksi Pertti Riippa.  
 
Päätettiin yksimielisesti perustaa Kannuksen kunnan Ylivirteen kylään 
metsästysseura ja antaa sille nimeksi Ylivirteen metsästysseura, sekä päätettiin 
vuokrata maita Ylivirteen kylän maanomistajilta. 
 
Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Matti Roiko, varapuheenjohtajaksi Viljo 
Puoma-Korvela, sihteeriksi Pertti Riippa, rahastonhoitajaksi Voitto Aho ja 
vakinainen jäsen Vainö Isokungas, sekä varajäseniksi valittiin Onni Eskeli, Lauri 
Hollanti, Ensti Huuki ja Oiva Kerola. Tilintarkastajaksi valittiin Mikko Tainio ja Esko 
Eskeli. Säännöiksi hyväksyttiin Suomen Metsästäjäliiton mallisäännöt ja päätettiin 
liittyä Suomen metsästäjäliiton Pohjanmaan piiriin.  
 
Perustajajäsen Pertti Riippa muistelee:  
 
Hirvikanta alkoi Iisääntyä näilläkin alueilla 1960- luvun alusta niin, että moni 
metsällä liikkunut pääsi näkemään niitä, tai ainakin niiden jälkiä. Kirkonkylän, 
Kannuksen metsästysseura metsästi hirviä, myös tältä alueelta.  
Ne jotka pääsivät hirvijahtiin, olivat kyläläisten ja meidän metsästäjien mielestä 
harvat ja valitut ja halusimme itsekin päästä metsästämään hirviä omalta 
alueeltamme. Tästä syntyi ajatus perustaa Ylivirteen kylälle oma 
metsästysseura.  
 
Sisäasiainministeriön päätös tuli 13 syyskuuta 1962, jossa myönnettiin lupa 
perustaa Ylivirteen metsästysseura -niminen yhdistys. Oikeusministeriö hyväksyi 
yhdistyksen yhdistysrekisteriin 21. syyskuuta 1962.  
 
Ensimmäinen yleinen kokous  
 
Seuran jäseniksi hyväksyttiin yleisessä kokouksessa 16.8.1962 esityslistassa 
mainitut 35 henkilöä. Jäsenet olivat etupäässä kylän maanviljelijöitä, sekä heidän 
lapsiaan.  
 
Ensimmäisen hirviluvan haku ja epäselvät vuokrasuhteet  
 
Seura haki ensimmäisiä hirvenkaatolupia kesällä 1962, kahdelle hirvelle, n 3800 
hehtaarille. Vaasan lääninhallitus ei myöntänyt lupia, vaan vaati lisäselvitystä, 



koska metsästysalueiden vuokrasuhteet olivat epäselvät, sillä osa 
maanomistajista oli vuokrannut maansa Kirkonkylän Kannuksen 
metsästysseuralle.  
 
Ylivirteen kylän maanomistajat 31 henkilöä sanoivat irti maansa Kannuksen 
metsästysseurasta 15.11.-62 päivätyllä kirjeellä ja kiellettiin julkisessa lehdessä 
Keskipohjanmaassa kaikenlainen metsästys Ylivirteen metsästysseuran 
vuokraamilla mailla.  
 
Ensimmäiset hirvenkaatoluvat sekä kiertokirje  
 
Vaasan lääninhallitus myönsi syyskuussa 1963 luvan yhden aikuisen hirven 
ampumiseen metsästysaikana kuluvana vuonna. Vuonna 1964 haettiin lupaa 
6500 ha alueelle, kolmelle hirvelle. Lääninhallitus myönsi luvan kahdelle 
aikuiselle hirvelle.  
 
Pohjanmaan riistanhoitopiirin ja Suomen metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin 
kiertokirje metsästysseuroille 12.5.1964: 
 
Asiana hirvianomukset, Riistanhoitopiirin uusi linja lupakäsittelyssä on antaa 
puoltolauseet anomusten mukaisena ehdolla, että anojat noudattavat sellaista 
pidättyväisyyttä kaatolupien määrään nähden, joka takaa tulevaisuudessakin 
verotuskelpoisen hirvikannan säilymisen metsästysalueilla. Riistanhoitoyhdistyksen 
kokouspöytäkirjasta 4.5.1966 selviää, että koko Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen 
alueelle haettiin 14 aikuisen hirven lupaa, josta Ylivirteen metsästysseuralle 
esitettiin kolmea aikuisen hirven lupaa.  
 
Muuta toimintaa -60 luvulta  
 
Kesäkokouksessa 22.9.1963 päätettiin hankkia seuran alueesta kartat. 
Vuosikokouksessa 30.3.1964 piirikokousedustajaksi valittiin Pentti Kungas. 
Syyskokouksessa 27.9.1964 päätettiin järjestää hirvenammuntakokeen 
koesuoritus 14.10.1964. Samalla päätettiin suorittaa kaikkien 
hirvenmetsästykseen osallistuvien yhteinen aseiden kohdistustilaisuus.  
 
Seuran toiminnasta vuodelta 1964 vuosikokouksessa 11.4.1965: 
 
Seura järjesti Kannuksen kunnassa olevain metsästysseurain väliset 
hirvenammuntakilpailut Kannuksen ampumaradalla. Tulokset kilpailusta oli 
Keskipohjanmaa lehdessä. Pienoiskiväärillä pidettiin yhdet jäsentenväliset 
kilpailut. Metsästystä valvomaan valittiin jokainen seuran jäsen. Uusien jäsenten 
kohdalla päätettiin seuran alueella asuville oikeus liittyä seuran jäseniksi. Valittiin 
ampumatoimikunta, 6 henkilöä. Riistanhoitoyhdistyksen yhteisiä 
hirvenkaatoanomuksia käsittelevään kokoukseen valittiin Pertti Riippa ja Matti 



Roiko. Keskusteltiin hirven nahkojen myynnistä ja päätettiin myydä enemmän 
tarjoavalle.  
 
Vierasoikeudesta harjoittaa metsästystä seuran alueella päätettiin seuraavaa:  
Päätettiin myöntää päiväkortteja luotettavaksi katsotuille henkilöille. Kutakin 
vierasta seuraa oman seuran jäsen, joka on velvollinen ilmoittamaan vieraan 
saaliin päiväkortin myöntäjälle. Päiväkortin hinnaksi määrättiin 200 mk.  
 
Hirvilaskenta 28.3.1966. Metsästysalueesta tarkistettiin 2500 ha. 
Metsästysalueesta jäi tarkistamatta 3500 ha. Tarkastetulla alueella oli yhdeksän 
hirveä. Tarkistamatta jääneellä alueella oli arviolta neljä hirveä. Laskentaan 
osallistui yhdeksän henkilöä ja lohkojen määrä oli kolme. Runsaan pehmeän 
lumen takia oli liikkuminen hankalaa, tästä syystä alueesta jäi noin suuri osa 
tarkastamatta. Parhaat alueet tarkastettiin. Laskennan johtaja Pertti Riippa.  
 
Hirvenmetsästysmaiden vaihtosopimukset  
 
Pertti Riippa hirvenmetsästysmaiden vaihtosopimuksista: 
  
Metsästysmaiden vaihtosopimuksia hirvenmetsästyksen helpottamiseksi eri 
seurojen välillä tehtiin useita. Niitä on jatkossa purettu ja tehty uusia, aina tarpeen 
mukaan. Lohtajan metsästysseuran kanssa sopimuksia on tehty ja muutettu 
useana vuonna. Seurojen väliset rajat ovat pitkät ja paikoin melko mutkaisia ja 
hankalat pyyntirajoiksi. Lisäksi lohtajalaiset omistavat metsästysalueita seuramme 
alueen sisällä. 
  
Viimeisin vaihtosopimus on vuodelta 1999, jossa on sovitettu tiet pyyntirajoiksi, 
mitkä on todettu pyynnissä hyviksi rajoiksi. Lisäksi on sovittu vaihtoalueista 
Kannuksen metsästysseuran, Välikannuksen metsästysseuran sekä Kälviän 
Itäveikkojen ja Kälviän Ruotsalon metsästysseurojen kesken. Myös 
haavoittuneiden hirven menettelyistä on sovittu seurojen kesken.  
 
Toimintakertomus vuodelta 1966  
 
Jäsenmäärä vuoden alussa oli 43. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 7. Alkuvuosi 
oli toiminnallisesti kovin hiljaista. Keväällä Roikon Matti ja allekirjoittanut (Pertti 
Riippa) oli seuran puolesta neuvottelemassa Kannuksen riistanhoitoyhdistyksen 
koolle kutsumassa kokouksessa yhteisellä luvalla anottavien hirvenkaatolupien 
jaosta seurain kesken. Kovien neuvottelujen jälkeen saatiin seuramme esittämä 3 
aikuisen hirven anomus menemään läpi silla varauksella, että jos yksikin anotuista 
luvista Lääninhallituksessa hylätään, tämä on meidän seuralta pois. Onneksemme 
ei muutosta lääninhallituksessa lupien määrään tullut.  
 
Seuran toiminnassa ei kesän aikana ollut mitään paranemisen merkkejä. Mutta ei 



niin huonoa ettei jotain hyvääkin. Metsästysseurain väliset hirviammuntakilpailut, 
jotka pidettiin syyskesällä Kälviän ampumaradalla Eskolan metsästysseuran 
järjestämänä, oli seuramme jäsenet runsaslukuisina, tosi mielellä lähteneet 
mukaan, koska voitto tuli seuralle 4 pisteen erolla seuraavaan. Tästä päätellen, 
kyllä ammuntaa oli pidetty vireillä. On harjoiteltu salaa niin kuin usein muullakin 
urheilun alalla. Hyvä näin.  
 
Syksyn pyyntikaudesta vielä jokunen sana. Riistakanta oli seuran alueella 
keskinkertainen. Lintuja oli runsaasti, ainakin teeri oli lisääntynyt edelliseen 
vuoteen verrattuna. Parvet olivat isoja ja eikä niitä kovinkaan paljon ampumalla 
harvennettu. Koppelo ja metso ei ollut sanottavasti Iisääntynyt. Tähän asiaan 
yritettiin korjausta, sillä seuran syyskokouksen päätöksestä naaraslintu 
rauhoitettiin koko seuran alueella 10 lokakuuta. Jäniksiä oli seuran alueella 
kohtalainen kanta, ehkä vähän heikommin kuin edellisenä vuonna.  
 
Hirvikanta oli lisääntymään pain, niitä kaadettiin kolme komeaa aikuista, joista 2 
urosta ja 1 naaras. Lihaa tuli n 530 kg.  
 
Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuu. Matti Roiko uudelleen 
  
Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 6.6.1969. Yhdistyksen nimenkirjoittajista ovat 
eronneet: Matti Ilmari Roiko hallituksen puheenjohtaja ja Viljo Johannes Puoma-
Korvela hallituksen varapuheenjohtaja. Heidän sijaansa on valittu Pertti Johannes 
Riippa hallituksen puheenjohtajaksi, Alpo Matti Koski hallituksen 
varapuheenjohtajaksi.  
 
Vuosikokous 3.4.1972 Hallituksen puheenjohtaja Pertti Riipan erottua 
tehtävästään kokous valitsi hänen tilalleen entisen puheenjohtajan Matti Roikon. 
Syynä Pertti Riipan eroon oli asuinpaikan muutos. Seuran sihteeriksi tuli Lenni 
Huuki ja rahastonhoitajaksi Erkki Koski.  
 
Koiraveroluettelon tarkistus kunnasta riistanhoitoyhdistykselle ja sieltä 
edelleen metsästysseuroille 
 
Kannuksen Riistanhoitoyhdistyksen kirje: 25.10.1969. Kirjoittakaa koiranomistajien 
luettelo uudestaan tälle samalle paperille. Kirjoittakaa uudet koiranomistajat 
jatkoksi. Tilanne viime vuoden 1968 mukaan. Palauttakaa lista minulle 
ehdottomasti viimeistään pyhäinmiestenpäivän aikoihin, siis viikon kuluessa 
merkillä Lauri Ahonen ja Raimo Petäjä. Kunnanhallitus oli antanut tehtäväksi 
riistanhoitoyhdistykselle laatia luettelo koiraveroluettelon tarkistamista varten.  
 
 
 
 



Päätöksiä 70- luvulta  
 
Vuosikokous 3.4.1972 Johtokuntaan valittiin Sulo Aho, Arvo Antinaho, Matti 
Riippa, Lenni Huuki ja Oiva Kerola. Varajäseniksi Matti Roiko, Erkki Koski Kai 
Moberk, Jukka Puoma-Korvela ja Vainö Miettinen  
 
Syyskokous 15.9.74. Päätettiin myydä päiväkortteja vieraille, kuten ennenkin. 
Ilman koiraa 5 mk ja koiran kanssa 10 mk. Metso rauhoitettu kokonaan. Teeri 
naaras rauhoitettu kokonaan. Mustia saa ampua 4 kpl. Pyy rauhoitettu. Jäniksiä 
saa ampua. Villikissoille äkkilähtö. Tarkkaillaan jänisruttoa, jos todetaan, niin 
verotetaan jäniksiä lisää. Päätettiin rauhoittaa Rekilään menevän tien oikea puoli 
kahdeksi vuodeksi. Samoin tien vasen puoli jos kirkonkylän seura on tehnyt 
samoin.  
 
Syyskokous 24.8.1975 Päätettiin maksaa tapporahaa 10 mk ketulta ja 10 mk 
näädälta. Ampumatoimikuntaan vetäjäksi valittiin Erkki Koski. Päätettiin anoa 
riistanhoitoyhdistykseltä kahta aikuista hirveä. Vaihtoehtoisesti vasaa, jos ei 
riistanhoitoyhdistys puolla toista aika hirveä.  
 
Pertti Riippa toteaa metsästyksestä Ylivirteen metsästysseurassa 60-70 luvulta: 
 
Toki seurassa ja seuran alueella on metsästetty ja metsästetään myös pienriistaa. 
Metsäkanalintuja oli 1960 vuosikymmenellä runsaasti ja vaihtelut vuosittain pieniä. 
1970- alkuvuosina oli useampi heikompi lintuvuosi niin että pyyntirajoituksia tehtiin  
ja rauhoitusalueita lisättiin.  
 
Lintujen vähenemisen syynä ei ollut metsästys vaan normaalia suuremmat ja 
alueellisestikin laajat kantavaihtelut. Jäniksiä seuran alueella kyseisenä 
aikana oli runsaasti ja niitä myös metsästettiin. 1960 alkuvuosina 
metsästettiin myös oravia joskin jo vähäisemmin kuin 1950 luvulla.  
Myös kettuja pyydettiin ja saatiinkin muutama per vuosi. Teeren talviruokinnasta 
oltiin montakin mieltä ja niin ollaan kait vieläkin aivan valtakunnallisellakin tasolla. 
Peltopyiden elinympäristö muutokset ovat pienentäneet kantaa. Sopeutumista 
muutoksiin on havaittavissa, ehkä pyyt ovat hiukan lisääntymään päin.  
 
Erkki Koski sai pitkän puheenjohtaja pestin Matti Roikon jälkeen vuonna 
1976  
 
Erkki Koski tuli metsästysseuran puheenjohtajaksi 1976 ja hän on ollut tehtävässä 
tähän päivään saakka, 27- vuotta.  
 
Sihteereinä seuran toiminnan aikana ovat olleet: Pertti Riippa 1962-71. Lenni . 
Huuki 1972-77. Raimo Viirre 1978-83, Seppo Äijälä 1984-96, 1997 oli sihteeri 
hakusalla, Sakari Aho 1998-2002.  



 
Rahastonhoitajina ovat olleet: Voitto Aho -60 luvulla. 70 luvulla Erkki Roiko ja 
Aimo Joki-Huuki. Lauri Perttula 1984. EeroTuoretmaa vuosina 1985- 1994. 
Nykyisenä rahastonhoitajana vuodesta 1995 on toiminut Paavo Myllylahti.  
 
Päätöksiä 80-luvulta  
 
Vuosikokous -80 Valtuutettiin johtokunta laatimaan esitys TVL:lle hirven 
varoitusmerkkien saamiseksi valtatie 85:lle kahteen kohteeseen Ohenneva ja 
Vaenmaa.  
 
Kesäkokous -81. Metsästysmaja Ristittiin Kotkanmajaksi ja majaisännäksi valittiin 
Lauri Perttula.  
 
Vuosikokous -83. Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Eero Tuoretmaa, 
Kari Hollanti, Hannu Jokisalo, Jaakko Huuki ja Erkki Koski. Varajäseniksi Reijo 
Jylli, Olavi Riippa, Jorma Jokisalo ja Janne Roikola. Jahtipäälliköiksi valittiin 
Lauri Perttula. Apulaisiksi Eero Tuoretmaa, Olavi Riippa ja Matti Koski.  
 
Seuran Kunniajäseneksi kutsuttiin pitkäaikainen jäsen Antes Jaakola. 
Johtokunnan kokous -84. Valittiin seuran puheenjohtajaksi edelleen Erkki Koski, 
varapuheenjohtajaksi Hannu Jokisalo, uudeksi sihteeriksi Seppo Äijälä sekä 
rahastonhoitajaksi Lauri Perttula.  
 
Kesäkokous -84. Hirvenmetsästyksen sääntöjä muutettiin seuraavilta osin: Uusi 
jäsen toimii aseettomana ajomiehenä vähintään yhden vuoden ajan. Kaatajan 
osuus saaliista on pää sarvineen. Maanomistajan osuuksista päättää hirviseurue. 
Näädän tapporaha 30 mk. Kunkaan ja Roikolan kylätoimikuntien anomukset 
hirven lahjottamiseksi siirrettiin hirvikokoukselle.  
 
Kotkanmaja sai uuden takan sekä järjestettiin maanomistajille kahvitilaisuus 
majalla  
 
Vuonna 1983 Kotkanmajalle tehtiin taas vähän remonttia. Tuoretmaan 
Eero muurasi komean nurkkatakan. Seuramme puuhanaiset ja miehetkin 
järjestivät maanomistajille kahvitilaisuuden ja taisivat siellä käydä 
jahtiporukankin miehet.  
 
Toimintakertomus seuran kaikkien aikojen suurimmasta hirvijahtivuodesta 
1984  
 
Maksaneita jäseniä vuoden lopussa oli 56 henkilöä. Toiminta aloitettiin 
maaliskuussa hirvenhiihtokilpailuilla, joita järjestettiin kaikkiaan kolmet. Se näyttää 
olevan toimintamuoto, johon on hirvenmetsästyksen jälkeen eniten osanottajia. Sitä 



osoittaa osanottaneiden runsas joukko ollen joka kisassa yli 20 miestä.  
 
Riistanhoito ja ruokinta toimintavuoden aikana on jäänyt lähes herran haltuun. 
Poikkeuksen tekee hirven nuolukivet, joita on sentään levitetty maastoon lähes 40 
kpl.  
 
Harjoitusammuntoja järjestettiin 24, toukokuusta syyskuulle asti, aina niinä torstai-
iltoina, kun oli osanottajia. Ahkerimmille kertyi harjoituskertoja viisitoista ja 
osanottajamäärä kerralla vaihteli kahdesta kahteenkymmeneen kahteen, ollen 
enimmäkseen noin 6-9 miestä ja kun hirviporukassa on paikkakunnalla asuvia, 
ampuvia henkilöitä 26, osoittaa tämä, että jahtiin saatu ampumavarmuus on saatu 
jostain muualta, kuin seuran harjoituksista.  
 
Yleiset ampumakilpailut järjestettiin 8 päivänä heinäkuuta. Lajeina oli hirvi ja 
luodikko. Osanottajia oli hirviammunnassa 22 ja luodikossa 33. 
Hirvimerkkiammunnat järjestettiin 11 elokuuta jossa suorituksia oli 24 kpl. 
Hirviammunnat pyyntiin lähtijöille oli 30 elokuuta. Mukana oli 24 ampujaa.  
 
Kaikkien aikojen suurin hirvijahti aloitettiin 15.10.1984 tavoitteena oli yhteensä 70-
hirven nahkaa, joista vasoja tasan puolet. Jahtipäiviä kertyi seitsemäntoista, jonka 
jälkeen tavoite oli saavutettu. Aikuisia kaadettiin uroksia 23, eli 66%. naaraita 12 
kpl, 34%. Vasoista oli uroksia ja naaraita melko tasan puoli ja puoli. Suuruuteensa 
nähden jahti onnistui hyvin, mikä tärkeintä koko hommassa on se, että säästyttiin 
tälläkin kertaa henkilövahingoilta. Vanha sanonta, että hyvin suunniteltu, on 
puoleksi tehty näyttää sopivan, myös tähän tilanteeseen ja ne, jotka vastasivat 
tästä ja pystyivät pitämään järjestyksessä 31 aseellista ja innokasta miestä 
ansaitsevat hatunnoston. Jahtipäällikköinä toimi Lauri Perttula, Eero Tuoretmaa, 
Olavi Riippa ja Matti Koski.  
 
Viimeisenä tempauksena oli kettujahti, johon oli vaivautunut tulemaan tusinan 
verran miehiä, siitä saatu hyöty rajoittui lähinnä raittiiseen ulkoilmaan ja pieneen 
oppiin seuraavaa jahtia ajatellen.  
 
Toimintaa vuodelta 1988  
 
Jäsentenvälisiä hirvenhiihtokilpailuja järjestettiin kevättalven aikana. Myöskin 
seurasta osallistuttiin seurojenvälisiin kilpailuihin.  
 
Ampumaratatalkoissa oli seuran vuoro ensimmäisen kerran 13 elokuuta ja sen 
jälkeen muutamana seuraavana perjantaina. Kotkanmajaa kunnostettiin tekemällä 
yhteen huoneeseen betonilattia.  
 
Peijaiset järjestettiin Roikolan koululla ja osanotto oli tavanomaisen runsas. 
Hirvenlihaa jaettiin maanomistajille aikaisempien vuosien tapaan.  



 
Ilmakivääri hankittiin samoin pienoishirvirata. Tammikuussa alkoi harjoitukset 
kaksi kertaa viikossa, tiistai ja perjantai -iltaisin.  
 
Pienriistan verotus pientä. Pienpetojakin pyydettiin  
 
Seuran alueella vuonna 1992 ammuttiin metsoja 4 kpl, teeriä 18, sinisorsia 18, 
tavia 9, jäniksiä 13, kettuja 2, näätiä 4, minkkiä 6, ja varislinnut ja lokit yhteensä 55 
kpl. Luvut kuvastaa aika pientä pienriistan metsästäjämäärää seurassa.  
 
Ylivirteen metsästysseuraan metsästysluodikkoammunnan 
suomenmestaruus nuorten sarjassa  
 
Jari Jokisalo saavutti -90 luvun vaihteessa metsästysluodikkoammunnassa 
nuorten suomen mestaruuden edustaen ammunnoissa Keski-Pohjan piiriä. 
Seuraavana vuonna hän oli yleisessä sarjassa kuudes.  
 
Kenneltoimintakin viriää Ylivirteen metsästysseurassa  
 
Vuonna 1996 aikana alkoi kenneltoiminta vilkastua seurassa, sillä toimintavuoden 
aikana käytti useampi koiranomistaja koiraansa näyttelyssä tai haukkukokeissa.  
 
Vuonna 1997 -seuran jäsenten Eero Tuoretmaan Pepi ja Pauli Äijälän Jesse 
Norjanharmaakoirat, saavuttivat hirvenhaukussa käyttövalion arvot.  
 
Vuonna 2002 Pauli Äijälän Jesse pääsi Suomenmestaruuskilpailuiden 
lohkovalintakokeen valintaan saakka.  
 
Vuonna 2001 Eero Tuoretmaan Pepi voitti piirinmestaruuden ja selvisi 
lohkovalintakokeeseen saakka.  
 
Sakari Ahon Suomenpystykorva Konsta saavutti muotovalion arvon 
näyttelypuolella.  
 
Kuluvana juhlavuonna 2002 Äijälän Jesse selvisi harmaiden 
Suomenmestaruuskilpailuihin saakka, missä metsäpeura sotki Jessen kisan. 
Sijoitus kolmastoista.  
 
Riistanhoitoyhdistyksen johtokunnassa toimintakauden aikana on ollut 4-
henkiloöä 
  
Seuran edustajana riistanhoitoyhdistyksen johtokunnassa on ollut vuosina 1962-
73 Matti Roiko, vuonna 1974-83 Arvo Antinaho, sekä vuodesta 1984 juhlavuoteen 



saakka Lauri Perttula.  
 
Toimintaa vuosituhannen vaihtuessa  
 
Vuosituhannen vaihtuessa johtokuntaan kuului Erkki Koski puheenjohtaja, Jaakko 
Huuki, Paavo Myllylahti rahastonhoitaja, Sulo Manninen, Tapani Isokungas 
varapuheenjohtaja. Varajäsenet Olavi Riippa, Keijo Miettinen, Eero Tuoretmaa, 
Markku Roikola ja Hannu Jokisalo. Sihteerinä Sakari Aho. Tilintarkastajat Matti 
Luostari, Kauko Luoma-Tokoi, varalla Raimo Kerola.  
 
Riistanhoidossa asetettiin hirville nuolukivet, pyydettiin näätiä, kettuja ja minkkiä. 
Ruokittiin lintuja kolmella ruokintapaikalla.  
 
Hirviä metsästettiin 22 miehen voimin, sekä vieraina jahdissa ali 2 norjalaista ja 
nainen suomesta.  
 
Seura osallistui yhteisen hirviradan kunnostuksen rahoitukseen, sekä lähdettiin 
osakkaaksi seurojen yhteisen haulikkoradan heittimen hankintaan.  
 
Järjestettiin hirvenhiihdon pitäjänmestaruuskilpailut, sekä hirvenjuoksun, sekä 
hirvi- ja luodikon cup-kilpailut Hullun radalla.  
 
Juhlavuonna seuran sääntöjä uusittiin ja tarkennettiin uusien nuorten 
jäsenten saamiseksi tulevaisuudessa seuraan  
 
Johtokunta hyväksyi uudet seuran säännöt 18.4.2002 kokouksessa. Seuran 
uusien sääntöjen pohjaksi johtokunta hyväksyi vanhat seuran säännöt, joita 
muutettiin muun muassa pykälissä, mitkä käsittelevät uusien jäsenten valintaa 
seuran jäseniksi. Yleinen jäsenten mielipide oli, että uusia nuoria jäseniä tulisi 
saada seuraan, koska seuran ikärakenne on hyvin ukkoutuva.  
 
Ja lopuksi itse toteaisin  
 
Seurassa on paljon jäseniä, toimivia henkilöitä, joiden nimet eivät tule esille tässä 
historiikissa, koska tässä on voitu käydä läpi vain suppeasti, pintapuolisesti seuran 
toiminnassa tapahtuneet asiat. On asioita, joita on jätetty tai on jäänyt pois, mutta 
ehkä tämäkin palautti muistiinne monia tapahtuneita asioita seuran toiminta-aikana 
vuosien 1962-2002- aikana. Toivotan hyvää toimintarikasta jatkoa seuraavalle 
seuran 40 -vuotis kaudelle.  
 


