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LIPERIN ERÄMIEHET
50-VUOTTA
HISTORIIKKI
Vuoden 1950 alkupuolella alettiin Pohjois-Karjalassa perustaa metsästysseuroja. Niinpä Liperin
kirkonkylässäkin syntyi tuolloin ajatus, että kylälle on saatava oma metsästysseura.
Kirkolla asui jo virkansa puolesta paljon metsissä liikkuva piirityönjohtaja Kaino H Mustonen.,
joka kutsuikin koolle kyläläisiä edellä mainitussa tarkoituksessa.
8. päivänä helmikuuta 1956 kunnantalolle saapuivat koollekutsujan lisäksi T Kettunen, L.
Pulkkinen, 0. Pulkkinen, T. Kesti , Martti Pulkkinen ja Yrjö Kuokkanen, jolloin suoritettiin
järjestäytyminen.
Puheenjohtajaksi valittiin syntyneelle seuralle, joka sai nimekseen Liperin Erämiehet, Kaino H.
Mustonen ja sihteeriksi Yrjö Kuokkanen. Kokouksessa oli keskusteltu ensisijaisesti maitten
vuokraamisesta kylää ympäröivistä alueista ja sihteerille annettiin lupa hankkia tarpeelliset
kirjanpitovälineet.
Näin oli pää avattu uudelle seuralle. Kokouksia pidettiin johtokunnan kesken kerran vuodessa.
Huhtikuussa 1960, neljä vuotta perustamisesta, voi johtokunta jo todeta, että maanvuokraus oli
lähtenyt käyntiin niin hyvin, että seuralla oli vuokramaita 3343 hehtaaria. Maita oli vuokrattu aina
Papelonsaaren takaa, Liperinsalosta ja kirkonkylän ympäristöstä Ylämyllyn ja Tutjun suuntaan
saakka. Tässä vaiheessa seuran sihteeriksi tuli metsäteknikko Reino Toivanen. Kun sekä
puheenjohtaja Mustonen että sihteeri olivat molemmat metsäalalla ja liikkuivat päivittäin
maanomistajien luona, maanvuokraus oli nopeasti virinnyt eteenpäin. Myös jäseniä oli jo liittynyt
niin hyvin, että lukumäärä oli 38.
Seuralle oli laadittu säännöt ja jäsenmaksun suuruudet. Alkuvuodet metsästäjät kuuluivat
Kuusjärven riistanhoitoyhdistykseen, mutta siirtyivät v. 1960 Liperin riistanhoitoyhdistyksen
jäseniksi, kun Liperiin tuli oma riistanhoitoyhdistys. Tuolloin päätettiin aloittaa myös
hirvenmetsästys ja anoa yhden hirven kaatolupaa.
Luvatonta metsästystä oli esiintynyt seuran mailla ja tiedossa oleville henkileille lähetettiin kirje
moisen toiminnan lopettamisesta edesvastuun uhalla. Seuraan oli pyrkijöitä, mutta eräänkin
henkilön kohdalla oli tehty tyly päätös: " ei oteta seuraan, koska on jo ennakkoon metsästänyt
luvattomasti seuran mailla ".
Päätettiin hankkia "Metsästys kielletty "-tauluja raja-alueille ja pitää tammikuulla pilkkikilpailut,
jotka jäivät kuitenkin pitämättä ja siirtyivät seuraaville jäille. Varoja hankittiin talkoilla propseja
pinoamalla.
Vuosi 1961 aiheutti seuran toimihenkileille harmia, kun " kolme joensuulaista miestä käy metsällä
jatkuvasti seuran mailla." Heille lähetettiin kullekin 2000 mk maksulaput ja uhka, "elleivät maksa,
asia annetaan viranomaisille."
Samana vuonna jouduttiin erottamaan kaksi seuran jäsentä, toinen kun ei ollut maksanut useaan
vuoteen jäsenmaksua ja toinen siksi: " kun on kulkenut jatkuvasti metsällä ja on syyllistynyt
"ryöstömetsästykseen, ”josta maanvuokraajat ovat valittaneet". Päätös kummankin kohdalta oli
tullut voimaan heti.
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Jatko-osa 50-vuotiaasta 60-vuotiaaksi…
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LIPERIN ERÄMIEHET 1956-2016 HISTORIIKIN JATKO-OSA,
VIISIKYMPPISESTÄ KUUSIKYMPPISEKSI
Toiminta seurassa jatkuu Pentti Martikaisen toimiessa puheenjohtajana. Järjestettiin ammunta
mestaruus ja pilkkikisoja. Jäsenmäärä vakiintui noin 150 jäsenen tienoille. Toiminta painottui
hirviporukkaan, niin hallinnossa kuin myös metsästys, riistanhoito ja talkoo toiminnassa.
Vuosikokouksessa 2009 puheenjohtajaksi tuli Martti Kuittinen. Vuosikokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Asko Toivola ja rahastonhoitajaksi Antti Toivola.
Syksyllä 2009 saatiin rakennuslupa Grillikodan rakentamiseen. Välittömästi aloitettiin talkoot
puiden kaadolla ja rakennuspaikan avaamisella. Seuraavat kaksi vuotta toiminta oli hyvin talkoo
voittoista. Talkoo porukkaa oli hyvin saatavissa, myös konetyötä oli paljon, jota ansiokkaasti hoiti
Pertti Tolvanen. Talkootyön tuloksena saatiin kevythirsinen ja palahuopakattoinen kota valmiiksi
niin, että hyväksytty lopputarkastus suoritettiin 29.8.2012.
Seuralle perinteisiä harrastuksia mm hirvijahti oli joka syksyinen tapahtuma. Jahtiin osallistui
vuosittain keskimäärin 18 seuran jäsentä. Vuosina 2007-2010 oli seuran jahtiporukan saalis 6 –
7.5 hirveä syksy. Syksyn 2011 jahtiin saatiin 8 aikuisen ja yhden vasan kaatoluvat, mutta kaatoja
vain 3 aikuista ja 2 vasaa. Sitten tulikin niukat ajat, 2012 saatiin vain yhden aikuisen ja yhden
vasan kaatoluvat. Ne saatiin nopeasti toisen metsästys päivän aamuna, kun Humu koiran ajamat
vasan ja emän ampui Veijo Miinalainen samoille tantereelle Eerikantien loppupään alueelle.
Vuodesta 2013 alkaen on hirven kaatolupia saatu vuosittain 3.5 kpl. Hirven kaatoluvat on
yhteislupana haettu 2013 alkaen Liperin Erämiehet, Lamminniemen Erä ja Puromäen Erän kanssa
vuorotellen. Hirvijohtajana 2006, 2007 ja 2009 toimi Erkki Saarelainen, 2008 Antti Toivola, 2009
– 2014 Pertti Tolvanen ja 2015 Tuomo Soini.
Seuralle on hankittu kiinteistöjä. Maja osuus 2/3 on ostettu 21.2.2008 päivätyllä kauppakirjalla.
Myyjänä Liperin Reserviläiset Ry ja Liperin Reserviupseerit Ry. Kauppahinta 6000€. Myyjälle on
jäänyt majan käyttöoikeus 10 vuodeksi, eli vuoteen 2018 saakka. Erämiehet ovat jo ennen
kauppaa omistaneet kiinteistöstä 1/3 osan.
Seura on hankkinut omistukseensa 19.8.2011 päivätyllä kauppakirjalla 1514 neliömetrin
määräalan Liperin RHY:tä. Kauppahinta 1000 €. Määräala on majan alla oleva maa piha
alueineen. Määrä alasta on muodostettu oma Erä-Koivikkola 2, tila. Lohkomiskustannus 1166 €.
Myyjälle on jäänyt käyttöoikeus omien yhdistyksen tilaisuuksien järjestämiseen kaupankohteessa
sijaitsevassa majassa.
Metsästysmajan kaivo oli vieraalla maalla ja kun sähkölinja kaivolle olisi pitänyt uusia,
johtokunta päätti tehdä uuden kaivon. Kaivo tehtiin omalle maalle ja vettä on riittänyt seuran
tarpeisiin. Kiitokset Vesa Salliselle joka koneellaan kaivoi kaivon talkootyönä.
Seuran sihteerinä vuosina 2009 – 2011 toimi Asko Toivola, 2011 – 2012 Ilpo Arvelainen ja 2013
lähtien Markku Vornanen. Seuran rahastonhoitajana on toiminut 2008 lähtien Antti Toivola.
Seuran toiminnan pyörittäminen on edelleen paljon hirviporukan ja veteraanien harteilla. Jostain
syystä pienriistaa metsästävät jäsenet harrastavat metsästystä mutta eivät ole innostuneet talkoo ja
kokoustoiminnasta. Nykyisin talkootyötä seuralta edellyttää moni taho. Riistanhoito yhdistys,
Luonnonvarakeskus, Viranomaiset RAVA toiminnan kautta ja Metsästäjäliitto, myös VAPEN
toiminta johon seurasta on ansiokkaasti osallistunut Pauli Pitkänen.
Liperissä syyskuussa 2016
Kirjoittaja on johtokunnan puheenjohtaja Martti Kuittinen
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YHDEN ”UUDEN” JÄSENEN NÄKEMYS NYKYSEURAN TOIMINNASTA.
Muutin Liperin kuntaan vuonna 2011 ja rakentelin mökin ja talon Kirkilänniemeen.
Asetuttuani vakituisesti asumaan tähän kuntaan päätin etsiä itselleni uutta metsästysseuraa koska
oma seurani toimii Savonlinnassa ja sinne on kuitenkin melko pitkä matka ajella syyspimeässä.
Katselin netistä mahdollisia seuroja ja niiden toiminta-alueita ja päätin ensimmäisenä tehdä
jäsenhakuanomuksen Liperin Erämiehiin 2013 kesällä. Yllätyksekseni Pertti Tolvanen soitti
joskus elokuulla ja ilmoitti hyväksymisestäni seuran jäseneksi, kunhan ilmoitan sotu-tunnukseni.
Miksi yllätyin, siksi kun entisessä pitkäaikaisessa asuinkunnassani Enonkoskella seurat yrittivät
kaikin tavoin estää uusien jäsenien pääsyn seuraansa.
Aloitin aktiivisesti osallistumisen seuran toimintaan ensin ammuntaharjoituksiin osallistumalla ja
sittemmin kokouksiin ja talkoisiin. Minut otettiin hyvin seuraan vastaan ja pääsin heti
hirviporukkaankin. Ensimmäisen syksyn jahti meni kohdaltani erinomaisesti, ammuin
porukkajahdissa vasan Siikasaaren pellolle n. 160 m matkalta.
Syysloman aikaan lokakuussa kyselin mahdollisuutta käydä koirani kanssa haukuttamassa hirviä
itekseni. Lupa heltisi ja Jahtipiällikkö-Pete (Pertti Tolvanen) sanoi että jos sopiva elukka on
haukussa niin ammu pois.
No niinpä menin Siikasaareen, Piilosuon reunoja koluamaan. Eikä aikaakaan, kun Killer otti
hirven haukkuun, soitin Petelle ja sanoin että ammunko pois, jos tulloo hollille. Ammu vuan oli
vastaus.
Niinpä yksinäinen naaras ilmestyikin edessä olevaan tiheikköön jossa koira haukkui sitä ja kierteli
ympäri. Viimein se säntäsi sieltä etteeni ja tärräytin kylykeen, lasaus kuului mutta ekukka jatkoi
matkaa jolloin parsin vielä toisella kudilla. Vajaan sadan metrin päähän se sitten hyytyi ja soittelin
porukkaa avukseni, että suatiin saalis orteen.
No sattuipa samana syksynä vielä kolomaskin naarashirvi hollille samaisella Siikasaaren pellolla.
Kuulaa kylkeen ja siihenhän se jäi huokailemaan eteeni n. 100 metrin päähän. Toinen passimies
Pasi ei malttanut ootella kaatumista vaan veti vielä rintaan jolloin hirvi teki melkein kuperkeikan.
Kyselin sittemmin Peteltä, että erotatteko työ miut seurasta, kun heti ensimmäisenä vuonna
ammuin kolome hirvee neljästä. No ei helevetissä, jonkunhan ne pittää kuatoo oli vastaus.
Viime vuonna 2015 hirvimiesten palaverissa Pete ehotti minnuu jahtipiälliköks, en kyllä tiijä
miksi. Mutta porukka hyväksyi ehotuksen ja niin toimin sen syksyn mehästyksenjohtajana.
Näin hyvän porukan vetäjänä on kylläkin heleppo olla, kun jokkainen tietää mitä pittää tehhä ja
mitä jättee tekemättä. Sanoinkin jahdin alussa, että ei oteta tätä hommoo liian vakavasti mutta
tosissaan.
Olen todella tyytyväinen, että olen saanut olla näin hyvän seuran jäsenenä nyt jo neljättä
vuotta.
Onnea tälle 60-kymppiselle aktiivisella metsästysseuralle!
Tuomo Soini, Kirkilänniemeltä

