
Sodankylän Erämiehet ry 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 

 
 

HALLINTO JA JÄSENET: 

 

Johtokunta 
Puheenjohtaja   Jukka Vierma   

Varapuheenjohtaja  Timo Kukkula 

Jäsenet    Ari Seppälä, Vesa Kuusiluoma, Timo Kukkula, Vili Väyrynen, Antero Tiika-

ja, Olli Mattila 

Varajäsenet   Teresa Kungas, Mauri Kustula ja Jouni Yliriesto   

Sihteeri/taloudenhoitaja Hanna Puolakka 

Toiminnantarkastajat         Pekka Tuomivaara varalla Tuomo Neitola 

 

Johtokunta piti vuonna 2015 6 kokousta. Seuran vuosikokous pidettiin 25.02.2015. Kokouksessa läsnä oli 17 

jäsentä. 

 

Jäsenmäärä oli 31.12.2015 299 henkilöä, joista vapaajäseniä 181 eli n.60,5 % seuran jäsenmäärästä. Uusia 

jäseniä liittyi seuraan 3, hallitus erotti seurasta 6 jäsentä jäsenvelvoitteiden laiminlyönnin vuoksi. 2 jäsentä 

on eronnut seurastamme oma-aloitteisesti. Jäsenmäärä laski edellisestä vuodesta 19 henkilöllä. Kunniajäse-

net: Kauno Laine, Timo Vuojärvi, Arvo Ylitalo, Juhani Kuivila, Kauko Karjalainen ja Mauri Kustula. 

 

Seuran kotisivut ja keskustelupalsta uudistettiin, joskin ovat vielä osin keskeneräiset. Tiedotusta seuran toi-

minnasta jäsenistölle pyrittiin lisäämään.  

 

KÄMPÄT JA KALUSTO: 

  

Kelopahta: 

Kelopahtaalla on normaalien vuosihuoltojen lisäksi uusittu lämmitysjärjestelmä sekä hankittu takkasydän. 

Kämpän kalustoa uusittiin hankkimalla sinne tiskikone. Kämppäisäntä Vesa Kuusiluoma. 

 

Kaitajalampi: 

Kaitajalammella on jatkettu ulkolaavun rakennustöitä sekä tehty normaalit vuosihuollot ja polttopuut. Lam-

peen on istutettu kalanpoikasia. Kämppäisäntä Timo Kukkula. 

 

Varasto: 

Kalustoa on uusittu, hankkimalla mm. kannellisia GM-vuokia 4 kpl. Varastossa oleva kalusto on ollut jäsen-

ten vapaasti lainattavissa. Varastonhoitaja Vesa Kuusiluoma 

 

JAOSTOT: 

Pystykorvajaosto (LIITE 1) 

Ajokoirajaosto (LIITE 2) 

Kalajaosto (LIITE 3) 

Hirvenpyynti (LIITE 4) 

 

RIISTAN- JA KALASTUKSENHOITO: 

- Seuran jäsenet ovat osallistuneet riistakolmiolaskentoihin keväällä ja syksyllä.  

- Seuran jäsenet ovat vieneet nuolukiviä valtion maille. 

- Pienriistaa on hoidettu mm. tekemällä riistapeltoa, ruokintakatoksia, puhdistamalla telkänpönttöjä. 

- Jäsenet ovat pyytäneet pienpetoja mm. kettuja, näätiä ja vareslintuja 

- Kalanpoikasia on istutettu Kaitajalampeen n. 1200 kpl.  

 

 



Sodankylän Erämiehet ry 

 

METSÄSTYS: 

- Sodankylän Erämiehet ry on ollut mukana Sodankylän hirviyhteisluvassa ja koilliskairan yhteisluvassa.  

- Vuonna 2015 metsästysajat olivat asetuksen mukaiset. 

 

AMPUMATOIMINTA: 

- Ammunnanvalvojankortin omaavia jäseniämme on ollut mukana järjestämässä ja valvomassa hirvi- ja kar-

hukoeammuntoja Sodankylän Rhy:n radalla.  

 

KALASTUS: 

- Seuramme järjesti yhdet pilkkikilpailut, jotka olivat samalla seuran mestaruuspilkit, ystävyyspilkki Ivalon 

Erämiesten kanssa ja yleinen pilkkikilpailu.  

- Seuramme jäsenet ovat osallistuneet SM- tason pilkkikilpailuihin, Lapin mestaruus pilkkiin ja kesäonkikil-

pailuun sekä muihin pilkki- ja onkikilpailuihin.  

 

KENNELTOIMINTA: 

- Seuramme on järjestänyt yhden kerran hirvenhaukkukokeet (Elmo-Cup 2/3). Seuramme jäsenet koirineen 

ovat osallistuneet muiden seurojen järjestämiin haukkukokeisiin.  

- Ajokokeita ei vuonna 2015 järjestetty osanottajien puutteen vuoksi.  

- Linnunhaukkukokeita ei järjestetty seuran toimesta vuonna 2015, mutta jäseniämme on osallistunut mui-

den seurojen järjestämiin linnunhaukkukokeisiin.  

- Seuramme jäsenet, jotka ovat haukkukokeiden yli- tai palkintotuomareita ovat toimineet haukku- tai ajo-

kokeissa tuomareina.  

 

- Seuramme ylituomarit:  

 Ajokokeiden ylituomarit: Heikki Vihanta ja Kirsti Pätsi 

 Hirvenhaukkukokeiden ylituomarit: Jukka Törmänen ja Janne Heikkinen 

 Linnunhaukkukokeiden ylituomari: Kauko Karjalainen  

 

- Vuoden koirat:  

 Lintukoira:  Kotirovan Jeppe, omistaja Vili Väyrynen 

Hirvikoira:  Karhunkaatajan Cute Carola, omistaja Matti Myllynen 

Ajavakoira: MVA & KVA  Perämeren Poju om. Heikki Vihanta.  

 

KOULUTUS JA NEUVONTA: 

- Seuramme on järjestänyt HIRV-palkintotuomarikoulutuksen, johon on osallistunut 15 henkilöä.  

- Kitisenrannalla järjestettyyn ajokokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutukseen on osallistunut 11 kortin 

omaavaa henkilöä.  

- Kirsti Pätsi on osallistunut kehätoimitsijoiden jatkokoulutukseen sekä ylituomareiden jatkokoulutukseen 

yhdessä Heikki Vihannan kanssa.  

- Janne Heikkinen on osallistunut HIRV ylituomareiden koulutukseen. 

 

TIEDOTUS- JA YHTEISTOIMINTA 

- Osallistuttiin Ivalon Erämiesten kanssa yhteiseen ystävyyspilkkiin, jossa oli seurastamme 4 joukkuetta.  

- Pidettiin hirvipeijaiset jäsenistölle perheineen varuskunnan Päällystökerholla. 

- Järjestettiin Poston Erän ja Erälaukun kanssa yhteistyössä Elmo-cup hirvenhaukkukokeet. 

 

HUOMIONOSOITUKSET: 

- Seuramme jäsen Jorma Kaaretkoskea muistettiin hänen täyttäessään 70 –vuotta. Jorma Kaaretkoski valit-

tiin vuoden 2015 Rhy:n Erähenkilöksi. 

- Seuramme standardi luovutettiin Sodankylän Ampujille (50v.) ja Oran Erä ry:lle (30v.) 

- Seuramme osallistui 100 € keräykseen, joka järjestettiin Marko Torvisen perheelle hänen ollessaan vaka-

vasti sairas. 

Johtokunta 


