
Historiaa.. 

Selkoskylän metsästysseuran perustava kokous pidettiin 27.3. 1966, koollekutsujana  opettaja 

Kalevi Mikkonen. 

Kokouksessa oli läsnä 41 henkilöä, riistanhoitoyhdistyksestä oli kolme edustajaa. Seuran 

perustamista kannatettiin lähes sataprosenttisesti, seuran nimeksi päätettiin Selkosen Metsästäjät ry. 

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Mikkonen ,  johtokuntaan valittiin Kalevi 

Kemppainen (Kivelä), Vilho Kinnunen, Niilo Lesonen, Veli Räisänen,Artturi Kaikkonen ja Kalevi 

Kemppainen (Marttila). Varajäseniksi:  

Veikko Kela, Reima Räisänen, Reino Kinnunen ja Urho Kemppainen. 

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Mikkonen varapuheenjohtajaksi Vilho Kinnunen ja 

sihteeri-rahastonhoitajaksi Artturi Kaikkonen. 

 

Seuran  liittymismaksuksi  päätettiin 1 markka ja jäsenmaksuksi 3 markkaa. Jäseniksi oli 

mahdollista päästä paikallisilla asukkailla, joskin elokuussa 1966 pidetyssä kesäkokouksessa  

otettiin seuraan kolme Selkoskylän ulkopuolelta olevaa henkilöä. 

Seuran toiminta lähti heti käyntiin ja päätettiin anoa hirvilupia 9 kpl. Vierailevia metsästäjiä sai 

seuran jäsen pitää mukanaan yhden vuorokauden maksutta ja ylimenevältä ajalta 2 markkaa/vrk. 

Jäniksen metsästyslupia myytiin 10 markka /vrk ,lintuja ei saanut ampua. 

 Seuralle päätettiin hankkia savikiekkoheitin, metsästyksen valvontaa päätettiin tehostaa. 

"Tuhoeläinten" pyyntikilpailu pantiin käyntiin  variksesta, harakasta ja närhestä sai 1 pisteen 

korpista ja varpushaukasta 

2 pistettä, kanahaukasta ja ketusta sai 5 pistettä susi ja ahma olivat 25 pisteen arvoisia,  karhusta sai 

15 pistettä. Pöytäkirjoista ei kuitenkaan selviä kuka kilpailun mahdollisesti voitti . 

Hirvien metsästystavasta oli aluksi kaksi mielipidettä: jaetaanko hirviluvat pieniin porukoihin vai  

metsästetäänkö ns. sakilla. Äänestyksessä ensimmäinen vaihtoehto voitti ja seurue jaettiin viiteen 

ryhmään. Kuitenkin viikon mietittyään  hirviseurue uudessa kokouksessaan äänesti asiasta 

uudestaan ja "sakimetsästys" tuli ylivoimaisesti hyväksytysti ja näillä linjolla on jatkettu 

nykyäänkin.  

Pöytäkirjoista luettuna kokouksissa käsiteltiin pääsääntöisesti rutiiniluonteisia asioita, keskustelua 

ovat herättäneet lähinnä  jäniksenmetsästys , siihen myytävät luvat ja vierasoikeudet , joita on 

muuteltu kulloistenkin mielialojen mukaan. 

Ensimmäinen urheilutoimikunta nimettiin 1968.  

  

Riistanhoitoyhdistys oli 26.7 1967 päivätyllä kirjeellä anonut poliisille metsästysoikeutta  

virkamatkoillaan, keskustelun tuloksena tälläinen lupa oli myönnetty kuitenkin ilman metsästykseen 

käytettävää koiraa, poliisikoiraa lukuunottamatta. 

 

Syyskokouksessa 1968 päätettin myöntää Suomussalmen riistanhoitoyhdistykselle avustusta 

ampumaradan rakentamiseen. Hirvimiehille avattiin " pensatili " Selkosen kaupasssa.  

Matkakorvauksia muualle  kokouksiin päätettiin maksaa linja-autotaksan mukaisesti. 

 

Syyskokouksessa 1977 seuran toiminnan huomattiin laiskistuneen  ja päätettiin tehostaa toimintaa 

kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Suomen Metsästäjäliiton jäseneksi  seura liittyi  1978. Lieneekö vuonna 1978 hirvien saanti ollut 

hieman epävarmaa kun  hirvipeijaat oli päätetty pitää jos saadaan hirvet kaadettua. 

 

Vuosikokouksessa 1984 valittin toimikunta hoitamaan lahtivajan suunnittelu- ja rakennusasioita ja 

lahtivaja rakennettin  kesällä 1985 Erkki Kelan maalle Kuikkakunnaalle. Rakentamisen jälkeen 



lahtivajalle on hankittu lihankäsittelyssä tarvittavaa kalustoa. Hirvenkaatolupien määrä on 

vaihdellut hirvikantojen mukaan ja parhaimmillan lupia on ollut 40 kpl vuonna 1989.  Lahtivaja 

viereen on myös rakennettu liiteri ja vuonna 1991 taukomaja. Seuralle valmistui myös omaan 

käyttöön tarkoitettu ampumarata. Rakennustyöt on suureksi osaksi tehty talkoilla ja seuran jäseniltä 

kerätyillä  

puutavaroilla. Majan rakennukseen oli käytettävissä palkattua työvoimaa. 

 

Vuonna 1991 seuralle valmistui  Oskari Lesosen suunnittelema hihamerkki  ja sen pohjalta seuran 

standaari, joista ensimmäiset päästiin jakamaan  seuran 25-vuotisjuhlissa Tervatalolla. 

 

Seuran toiminta on painottunut hirvenmetsästykseen joskin on ollut myös kilpailutoimintaa lähinnä 

seuran jäsenten kesken. Viime vuosina on ollut yhteistoimintaa paikallisten matkaluyrittäjien kanssa 

ja hirvimetsällä on ollut ulkomaisia vieraita, parhaimmillaan on metsästyksen päätyttyä innostuttu 

taukomajassa puhumaan viittä eri kieltä. 

 

Seuran jäsenmäärä on viime vuosina pysytellyt hieman yli sadassa jäsenessä, joukossa paljon jo 

kylältä muuttaneita, jotka  

palaavat syksyisin hirvimetsälle tai haluavat kylällä käydessään käydä verestämässä 

metsästysmuistoja. Seura on tällä hetkellä yksi Suomussalmen suurimmista metsästysseuroista. 

 

Seuran toimihenkilöinä ovat toimineet: 

 

puheenjohtajina 

 

Kalevi Mikkonen                  1966-1974 

Kalle Kela                             1974-1982 

Pekka Tolonen                      1982-1985 

 

Pasi Kemppainen                  1985-1998 

Mikko Tolonen                     1998-2009 

Jarmo Tolonen                            2010- 

 

Sihteeri-rahastonhoitajina 

 

Artturi Kaikkonen                 1966-1968 

Kalevi Kemppainen (Kivelä)    1968-1977 

Oiva Korhonen                      1977-1978 

Erkki Kela                                1978-1988 

Sakari Seppä                           1988- 

 

 

Laatinut pöytäkirjojen perusteella 1.4.1998 Sakari Seppä 

 

Ps. Muistelma on hyvin pöytäkirjapainotteinen , en suhteellisen nuorena metsästysseuran jäsenenä  

osaa varsinaisesti kertoa  mieleenpainuvista sattumista, joita olen kyllä kuullut nuotioilla 

kerrottavan. Olkoon tämä kuitenkin pohjana, joka ehkä kirvoittaa  vanhojen konkarien mielistä 

tarinoita metsästysseuran historiasta. 

 

Päivittänyt 24.2.2015 Sakari Seppä 


