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Elokuun 30. päivänä vuonna 1939 päättivät Tiistenjoen kylän miehet perustaa 
oman metsästysseuran. Seuran ensimmäiseen johtokuntaan kuului seuraavat 
henkilöt: Eino Yli-Ämmälä, Heikki Ala-Paavola, Heikki Vainio, Matti Peltola, Tauno 
Kuoppala ja Akseli Haapamäki. Aluksi ryhdyttiin hankkimaan 
maanvuokrasopimuksia kylän isänniltä ja maanomistajilta. 

 Vuonna 1940 elokuun 18. päivänä pidettiin uusi johtokunnan kokous, 
jolloin päätettiin jäsenien keräämisistä ja jäsenmaksuista. Jäsenmaksuksi sovittiin 
5mk ja liittymismaksuksi 10 mk. Kun jäsenet saatiin kerättyä oli Tiistenjoen 
metsästysseuran jäseniä kaikkiaan 69 kpl. Kyseisenä vuonna anottiin myös 
punaketun metsästyslupaa Vaasan lääninhallitukselta. 

 Sota-aikana jäsenistö muuttui ja kokouksiakaan ei onnistuttu aina 
pitämään sääntöjen mukaisesti, koska suurin osa miehistä oli maanpuolustus 
tehtävissä. Vuonna 1944 tehtiinkin kova päätös riistakannan elvyttämiseksi. 
Kaikkea riistan metsästystä rajoitettiin kovalla kädellä, ja lisäksi siirtoväeltä 
metsästys kiellettiin kokonaan tulevalta metsästyskaudelta. 

 Vuonna 1947 päätettiin anoa ensimmäiset hirviluvat, yksi uros ja yksi 
naaras, sillä alueella oli nähty paljon hirviä. 

 1950-ja 1960-luvuilla metsästys jatkui vilkkaana, mutta saaliille asetettiin 
kiintiöitä, lisäksi rauhoitus alueita määrättiin selkeästi, mikäli oli todettua, että 
alueella metsästäminen vahingoittaisi riistakantaa, tai metsästys häiritsisi 
asukkaita tai kotieläimiä. Hirviä metsästettiin vaihtelevalla menestyksellä. Lupia 
anottiin kyllä vuosittain, mutta huono lumisina syksyinä hirvien seuraaminen oli 
hankalaa, ja tällöin usein jäätiin ilman saalista, eikä hirvi kantakaan ollut vielä 
kovin suuri. Eri riistakannat vaihtelivat voimakkaasti, sekä olivat jopa paikallisesti 
pieniä, ja merkittävimpänä syynä oli suuri tuhoeläinten määrä. Tuhoeläinten 
hävittämisestä pidettiin kilpailua, jossa esim. villiminkistä, kanahaukasta, ja 
ketusta sai tietyn määrän pisteitä ja tapporahaa. Nykyisellään esim. kanahaukka 



 

on rauhoitettu laji. Vuosittain järjestettiin ajokokeet. Vuonna 1967 päätettiin 
rakentaa metsästysseuralle oma kämppä, jonka nimeksi tuli ”Erä-Mökki”. Tämä 
mökki paloi vuonna 1969, jonka jälkeen päätettiin välittömästi uuden 
metsästysmajan rakentamisesta, sekä sijoituspaikasta, jossa nykyinen maja 
sijaitsee. 

 1970-ja 1980-luvuilla toimintaan tuli mukaa riistan talviruokinta viljalla, 
sekä ensimmäiset koiranäyttelyt vuonna 1976, joka oli menestys, ja tätä 
perinnettä jatketaan edelleen. Hirven metsästykseen tuli mukaan ensimmäiset 
koirat ja lupamäärät alkoivat kasvaa 70-luvun puolivälin jälkeen. Eri riistalajeille 
asetettiin edelleen kiintiöitä, että niiden jatkuvuus taattaisiin. 80-luvulla nähtiin 
myös ensimmäinen kanakoirien kilpailuryhmä metsästysseuran maastoissa, sillä 
Lapualla järjestettävä Junkkari-koe oli paisunut niin suureksi, että pelkät Lapuan 
alajoen maastot eivät enää riittäneet. 80-luvulla jäsenmäärä ylitti 100 jäsenen 
rajan. Vuonna 1983 laajennettiin ja kunnostettiin metsästysmajaa. vuonna 1986 
majalle saatiin sähköt ja uusi nylkylato rakennettiin samana vuonna. Eräs suuri 
ponnistus oli myös 80-luvulla maavuokrasopimusten uusiminen, joka onnistui 
hyvin. 

 1990- ja 2000-luvuilla toiminta on jatkunut aktiivisena ja jäsen määrä on 
kasvanut. kenneltoiminta on lisääntynyt mm. ajo- ja kanakoirakokeiden myötä. 
Metsästysseuran maastoissa on mm. ratkottu jo kahdesti Englantilaisten 
kanakoirien Suomen mestaruus Kenttien Voittaja.  Lisäksi 2009 järjestettiin juhla 
koiranäyttely, joka oli menestyksekäs, vaikkakaan keli ei suosinut. 
Hirvenmetsästykseen on tullut tekniikkaa mukaan kuten kehittyneemmät 
radiopuhelimet ja GPS-laitteet koiran seuraamiseen. Metsäkauris alkoi yleistyä 
seuran alueella, ja nykyisin niitä voi metsästää jokainen seuraan kuuluva, mutta 
kauriille on kuitenkin määrätty kiintiöt joka vuosi, että kanta saadaan säilymään 
hyvänä. Suurpeto havainnot ovat yleistyneet myös seuran alueella varsinkin 2000-
luvun aikana. Karhuista ja susista on eniten tehty havaintoja, mutta ilveksiäkin on 
myös tavattu. Suurpedot eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet suurempia vahinkoja 
tai häiriöitä Tiistenjoen alueella. Metsästysmajalle tehtiin remonttia jälleen 90-
luvulla. Katto uusittiin ja tehtiin jyrkemmäksi, sekä asennettiin pellit. 
Maavuokrasopimukset uusittiin jälleen 2010-2011 aikana, joka oli jälleen kova 
ponnistus, mutta työ saatiin onnellisesti päätökseen hyvien toimihenkilöiden 
ansiosta.  

 Tiistenjonen metsästysseuralla on ollut aina järkevä metsästyskulttuuri, 
sekä hyvä ja tehokas riistanhoito. Tästä kuuluu kiitos kylän ihmisille, maan 
omistajille ja myös itse metsästysseuran jäsenille. Vaikka maailma muuttuu ja 



 

säännöt tiukentuvat, niin pyrimme ja toivomme pystyvämme pitämään hienoa 
metsästyskulttuuria hengissä jatkossakin. 

 

Tiistenjoen metsästysseuran sihteeri 

Jukka Paavola 

Jukka Paavola 12.7.2013 

  

  

   


