Itäisen Suomen suurimmat erämessut

ERÄTAIKA 2022
Kuopio-halli, 6.-8.5.2022

Avoinna pe 10-18, la 10-17, su 10-17
Normaalilippu: 13 € ennakko | 15 € messupäivinä/ovelta
Erikoislippu: 12 € ennakko | 13 € messupäivinä/ovelta
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(erikoislippu: eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet ja ryhmät yli 10 hlöä)
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Parkkilippu: 3 € ennakko | 5 € messupäivinä
www.sav

ILMAINEN bussikuljetus messujen P-paikalta ja
Kuopion keskustasta >> Lue sisäaukeamalta lisää.

Yhdessä luontoon koko perheellä

Metsästyskulttuurin
harjoittaminen ja vastuu
ympäristöstä kulkevat
käsi kädessä

K

oronavirus aiheutti parin vuoden aikana monen-

nossa liikkuessamme keräämme roskat pois ja jätämme

laista vahinkoa ja inhimillistä kärsimystä, mutta

jälkeemme siistin ympäristön muidenkin nautittavaksi.

ikään kuin sivuvaikutuksena ihmiset löysivät luon-

Messujen järjestäminen vaatii valtavan määrän työ-

non, luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun uudelleen.

tä ja pyyteetöntä vaivannäköä. Siksi on annettava suuri

Ja mikä onkaan sen parempaa terveyden kannalta

kiitos näidenkin messujen järjestäjille! Nautitaan muka-

kuin luonnossa liikkuminen, hyvä seura ja rauhoittuminen

vasta messutunnelmasta ja tehdään kauppoja. Niin var-

kiireisen elämänrytmin keskellä. Suomi on tunnetusti tu-

mistamme parhaiten messujen tulevaisuuden ja tuem-

hansien järvien maa ja metsiä riittää kävellä. Jokamiehen

me samalla näytteille asettajien elinkeinoa!

oikeus on meille kaikille itsestään selvä asia.
Kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet

Tervetuloa Erätaika-messuille

lastus- ja metsästysvälineiden kauppa käy hyvin. Tänä

Markku Eestilä

keväänä Metsähallitus tiedotti, että metsästys- ja kalas-

Kansanedustaja

tuslupien kysyntä ylitti tarjonnan useilla alueilla.
erinteiset Savon Erämessut järjestetään Kuo-

Monelle tämän päivän kiireiselle ihmiselle pelkkä

Niin luonnossa liikkumiseen kuin metsästykseen ja

pio-hallissa pe-su 6-8. 5.2022. Korona pandemian

luonnon hiljaisuudessa käpsehtiminen on parasta terapiaa.

kalastukseenkin liittyy aina vastuullisuus. Ennen saaliin

vuoksi Erämessuja on jouduttu siirtämään edellisi-

Vaikka harvoin luonto on ihan hiljainen, kun vain osaam-

runsaudella oli ehkä suurikin merkitys, mutta ei enää. Ny-

nä vuosina ja näidenkin messujen järjestelyille korona on

me kuunnella luonnon omia ääniä. Suomi on metsien maa

kykulttuurissa luonnossa liikkuminen, kiireetön yhdessä-

tuonut omat haasteensa, mutta uskomme korona tilan-

ja suomalaisilla on metsäläiskansan historia. Näistä pe-

olo, saaliin arvostaminen ja mitä erilaisempien riista- tai

teen helpottavan ja messujen onnistuvan.

rinteistä kumpuaa myös Erämessujen saama suuri suosio

kalaherkkujen kokkaaminen on jo taidetta sinänsä!

Eräharrastus on koronan aikana saanut suuren suo-

ihmisten keskuudessa. Savon Erämessuilta löytyy mielei-

Myös perustuslaissa vastuu ja vapaus kulkevat käsi

sion ja erämessujen järjestämistä on laajasti toivottu. Erä-

siä aiheita erästyksen, kalastuksen, retkeilyn ja luonnon

kädessä: meillä kaikilla on vastuu ympäristöstä, mutta ih-

harrastajat ovat ikiajat osanneet nauttia luonnon tarjoa-

ystäville.

misten on voitava myös harjoittaa kulttuuriaan. Pienpetojen ja myös suurpetojen säätely on osa toimivaa met-

mista monista mahdollisuuksista ja on mukava huomata
miten suomalaisen puhtaan luonnon monipuoliset mah-

Toivotamme kaikki lämpimästi

dollisuudet ovat alkaneet kiinnostaa ihan uusia väestö-

tervetulleeksi Erämessuille.
Erämessujen hallitus

Hulvaton tunnelma luvassa
Näytteilleasettajien omien
ohjelmien lisäksi messuille on
luvassa hulvatonta stand up
-komiikkaa, ikivihreitä,
covereita ja messuvieraiden
toivekappaleita.
Lapsia viihdyttää ihastuttava
MisseKissa eikä äitejäkään
ole unohdettu.

Luonto ei kulu kun sitä kunnioittaa eli kalastus ja
metsästys - oikein toteutettuna - eivät ole millään tavoin

ryhmiä. Messujen tarkoituksena on myös ottaa tämä huomioon monipuolisena tarjontana osastoillamme.

sästyskulttuuria ja luonnonhoitoa.

luonnonsuojelun kanssa ristiriidassa. Pääasia, että luon-

TV:stä tuttu meklari

AKI PALSANMÄKI
& Heli
nuijivat ERÄTAIKA
ERÄTAIKA-messuilla

Hyväntekeväisyys-

HUUTOKAUPAN

su 8.5.2022 klo 16

Huutokaupataan näytteilleasettajien
lahjoittamia tuotteita. Tuotto
lahjoitetaan Kuopion yliopistollisen
sairaalan lasten psykiatrian
akuuttiosastolle. Järj. Savon Erämessut

Kuva: Kalle Pernu

P

Tapaamisiin messuilla,

kymmenillä prosenteilla, ja retkeilyvaatteiden sekä ka-

Kuopio-halli, 6.-8.5.2022

Yhdessä luontoon koko perheellä

Näytteilleasettajat

• Tule tutustumaan alan viimeisimpiin
uutuuksiin
• Paikalla kattava joukko asiantuntijoita,
maahantuojia ja myyjiä

NÄYTTEILLEASETTAJA

OSASTO

TUOTTEET

NÄYTTEILLEASETTAJA

OSASTO

TUOTTEET

NÄYTTEILLEASETTAJA

WWW-OSOITE

OSASTO

Aalto Tassu

E22

Koirien uintiopetus, kuntoutusuinnit ja koirahieronta, ym.

LoCCaM

B1

Suomen Metsästäjäliitto

G10-23

Metsästäjien järjestö

Swarovski & Kahles

B58-63

Laadukasta optiikkaa

Akkainjahti

F40

Akkainjahti

LoCCaM, täysin etäohjattava
kamera sekä paikkatietojen
välittäminen.

Sähkis

G

Sähkömaastopyörät

Arja Korhonen

M8

Hunajatuotteita

T:mi Antero Tiitinen

M2

Luontaistuotteet

Army vaatteet Lahtinen

E4-6 E10-12 Army, ulkoiluasusteet ja
tarvikkeet

Lumon

C34C36

Lumon – parvekejulkisivu- ja
terassituotteet

Luonto Taika

F43

Luontopaidat

T:mi Siru Talvinen

A13

Erä- ja retkeilytuoitteet

Mapitare oy

B21 ja 27

Puhelin karttasovellus ja
kohteiden seuranta

T:mi TJ Räsänen

G27-28

Ruoka-annokset

Taigalures oy

M1

Taigalures uistimet

Metsästysvalokuvia Sami
Keränen

B22 ja B28

Erä ja luontokuvia

Telia Finland

C35

Telian tuotteet ja palvelut sekä
koirapantaliittymät

Ase Utra / 3HGR

B31,B32

Äänenvaimenninvalmistaja

Aseliike Markus Remes

B44-58

CZ, Mauser, Meopta

Berliet

G61

Makkaratuotteet

Coltello oy

A16

Sanelli, Victorinox ja Dick
veitset. Timanttiteroittimet,
kalankäsittely välineet,
Granit paistinpannut ja padat,
kokkaustarvikkeita.

Monireal Ay

E68

Säilykkeet

Terix Ala Oy

C15-20

MPK

C5

MPK – kokonaisturvallisuuden
kouluttaja

Elämyspalvelut,
kalastusmatkailu

Teuvo LOUHISOLA

B66-79

Nimi

Osato

Tuotteet

Nordman Finland Oy

F8

Laadukkaat jalkineet lähes
kaikkiin tilanteisiin

Virallinen maahantuoja: Benelli,
Trijicon, Steyr Arms, Toni
Systems, FrogLube, Real Avid ja
Lifesaver.

Näppärä Vera

M 15-16

Näppärä Vera, aikuisten ja lasten
vaatteita, kodin tekstiilituotteita

TIMBA OY

Halli

Äänentoisto

Tmi Kaarlo Hassinen

B13

Pientarvikkeiden myynti

Offroad- ja
maastoautotarvikkeiden kauppa

Tmi Marko Tikkanen

C33

Lohiperho.fi – lohenkalastus ja
perhonsidonta

Toha Vaappu

A1

Käsityönä valmist. TOHAvaaput. Perukkeet ym.
kalastustarvikkeet.

Tracker Oy

E24,B44-58

Tutkapannat

Ultracom

B44-58

Tutkapannat

Urheilukalastajat

F27-28

Perhonsidontaa

Urheilukalastajat

G73-77

Heittoallas

Vaeltajan eräreppu
Dextor sales

E70, G65

Savon suurin armeijatavarakauppa, kunnon kamppeet
eräolosuhteisiin.

Vatupassi

G

Vuokrattavat tuotteet

Veestäjä Rytkönen Erkki

G68

Puutaide, veistoesitys

Corrotech

G10-23

Asekaapit, ulkogrillit

Donna Taponero

F39

Hyvinvointia luonnosta

Elisa

F3

Laitteet ja liittymät metsälle

Eränetti verkkokauppa

A15

Uovision-riistakamerat,
Dovrefjell-ulkoiluvaatteet,
NITEforce VHF-puhelimet ja
tarvikkeet, MINOX-optiikka,
KARSKI-hiihtovälineet

Offroadtarvike.fi

G67-69

Optikon Oma1 oy

D32,B19,D14 Linssin puhdistus- ja suojaaineet

Papa´s Smokery BBQ Oy

G48,G49

Aito amerikkalainen barbeque,
tammisavulla kysytettyä lihaa

Peltonen Group

M3-6

Merinovilla tuotteita

Petturi Uistin

D33-34

Petturiuistimet

Fast Food Festivals

G55,G56

Ruoka-annokset

Fincandy /ruoka

G58-59

Ruoka-annokset

Fincandy oy

D31

Makeiset

Finnsweet

F15-16

Makeiset, suklaat,
leipomotuotteet

Gitano oy

C2

Asusteet, kerrastot, alusasut,
käsineet, päähineet

Pohjois-savon ajokoirayhdistys G84

Rotujärjestöjen esittely

Pohjois-savon ajokoirayhdistys F22,23 F29,30 Rotujärjestöjen esittely
Pohjois-Savon Perusnaiset

A2

Erityisesti lapsille ja perheille
suunnattua toimintaa.
Rotujärjestöjen esittely

Hankkija Oy

C54-57

Jahti & Vahti -koiranruokasarja

Hannus Churros

G57

Churros munkit, leivokset ja
kahvi

Pohjois-Savon
pystykorvayhdistys

G87

Heikkilä

G66-67

Seppä

F22,23 F29,30 Rotujärjestöjen esittely

Veli Määttä

G51,G52

Ruoka-annokset

Hokka Oy

C3

Pelastusliivit ja kelluntatakit

Pohjois-Savon
pystykorvayhdistys

Venäjän ajokoirat

G85

Rotujärjestöjen esittely

Pohjois-Savon Reserviläiset

F11-12

Ampuma-, liikunta- ja
urheilutoiminta.

Vezer Oy

A14

Lanseeraamme uuden
hirvikärpästuotteen

B20

Itsetehdyt puukot ja veitset
Pohjois-Savosta

Videosara

C4

Eräelokuvat

Rauhalahti

VipStore

G

Koiratarhaelementit

Wild Taiga ry

F7

Wild Taiga AI – Tekoälyn ja
tiedolla johtamisen avulla
vauhtia yritysten kilpailukyvyn
kehittämiseen

Willen jahdit

G 7-9

Ruoka-annokset

Wood Jewel desing Oy/
Sola saippua

M12 -14

Suomalainen käsintehty
luonnonsaippua

C6

Wästikivi-teroituskivet suoraan
Längelmäen kalliosta.

Hurry

Ravintolapalvelut

Hw-Company

B44-58

Sauer, Gpo, HikMicro,
Freyr&Devik

Puukkopaja Jouko Pirppu

Hylte

B44-58

Genzo, ProOptics

Idea Lahjat

F9

Korkealaatuiset ja kotimaiset
keittiö- ja kattaustuotteet.

Rauhalahti
Repo Extreme

F13-14

Kuopiolaisia metsästyspukuja ja
ulkoiluvaatteita, jotka on suunniteltu sekä testattu Suomessa.

Metsästys ja
metsästystarvikkeet, Trackertutkapanta

Sako Oy

B44-58

Sako, Tikka, Beretta, Franchi,
Chapuis, Aimpoint, Steiner,

Sako Shooting center

B44-58

www.shootingcenter.fi

SAL, sporting ammunta
simulaattori

C15-20

SAL, sporting ammunta
simulaattori

Wästikivi

Samfishing

E67

Kalastusvälineet

Katso näytteilleasettajakartta: www.savoneramessut.fi/messuvieraille

Savon Ammattiopisto

B18

Savon ammattiopisto

Joen Ruokapriha

G37,38,39,40 Ruoka-annokset

Jokkerit Trading Oy

E24

K-Auto

E 55 -66

Autot

Kalamania

A5-8

Kalastusmatkailu ja Tunkkionkituotteet

Kauppahuone Peltonen

G33.34,35,36 Juhlapalvelu

Kaverikoirat Pirjo Kärki

G70

Kaverikoiratoiminta

Kone-Minna

B4

Ompelukoneet, brodeeraukset ja
painatukset Kuopiosta

Korpimakasiini

B44-58

Korpi Makasiinin ilmaiset
nettikanavat

Kosto-Uistin

E1E2E7E8

Kalastustarvikkeet, uistimet,
vaaput

Kotisawu

D33-34

Kotisavustuksen erikoiskauppa

Kuivalihakundi

C24

Kuivalihakundin kuivalihat
kotimaisesta lihasta!

Kuopion Kaupunki
Metsätoimisto

B32,33,38,39 Kuopion kaupungin metsät

Kuopion seudun
mehiläishoitajat

A3

Lapin Kaamosliha

G45-46-47

Hunajatuotteita
Ruoka-annokset

Savon Media Oy/Savon SanomatE4142,E47-48

Savon Media Oy

Savon Pro Service

D19,24,29
E37,43,49,

Mönkijät, moottorikelkat,
veneet, perämoottorit,
moottoripyörät, mopot,
peräkärryt, ruohonleikkurit,
sahat, varaosat, varusteet ja
huoltopalvelut.

Seppä Kyösti Heikkilä

G

Taotut metallityöt, taontaesitys

Sorsasalon ratsastuskerho

G

Shetlannin ponit

Stardust Finland oy

B48,49 B55 Pulsar lämpökamerat,
B55 B60, B61 lämpö-tähtäimet sekä
pimeänäkölaitteet.

Suomen Beaglejärjestö

G83

Rotujärjestöjen esittely

Suomen dreeverijärjestö

G82

Rotujärjestöjen esittely

Suomen laika järjestö

G86

Rotujärjestöjen esittely

Radio Savon Aallot mukana ERÄTAIKA-messuilla
välittämässä messu-uutisia eetteriin koko
messuviikonlopun. Kuuntele: savonaallot.fi

Ronskista tyylistään tunnettu Kuivalihakundi
mukana Savon Erämessujen tunnelmassa!
Kuivalihakundin syntytarina liittyy eräilyyn, kalastukseen
ja poikien reissuun.
Vuoden 2010 Lapin
reissulla petyttiin
kaupasta ostettuun
kuivalihaan ja tulilla
istuessa syntyi ajatus, miten kuivalihaa
valmistetaan kotona?

“Kotiin päästyä hommattiin

le iltaisin ja viikonloppuisin, kun Lahti

niitä voi monpuolisesti käyttää myös

kasvikuivuri ja katottiin YouTubes-

päivätyökseen keskittyi kuorma-au-

retkimuonan joukossa! Kuivalihakun-

ta ohjeita, että miten sitä kuivalihaa

ton ajamiseen rakennusliikkeessä.

di lupaa, että Savon Erämessuilla tis-

oikein valmistetaan.” kertoo yrittäjä Timo Lahti

Päivä päivältä toiminta on kehittynyt useiden tuotteiden kautta siten,

Muutaman vuoden harrastami-

että valikoimasta löytyy tänä päivä-

sen jälkeen kavereilta tullut palaute,

nä mm. nautaa, kanaa, possu, peuraa,

“ei tää enää ihan paskaa oo.” rupe-

hevosta ja karhua. Kaikkiaan erilaisia

si kiinnostamaan Lahtea sen verran,

maku variaatioita on yrityksen histo-

että pystyisikö tällä tekemään vähän

rian aikana tehty kymmeniä. Tilatkin

taskurahaa päivätyön ohella.

on päivittynyt kotikeittiöstä parhail-

Vuonna 2014 Kuivalihakundi
avasi Lahden toimesta oman verk-

käykäähän pöytää!
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www.sav

one

laan rakenteilla olevaan vajaa 1500
m2 kokoiseen kuivalihatehtaaseen.

kokaupan ja kuivalihat valmistui ko-

Kuivalihat sopii sellaisenaan

tikeittiöstä verkkokaupan asiakkail-

naposteltavaksi eräilyn ohessa tai

Yhdessä luontoon koko perheellä

kit notkuu maistiaisia,

www.savoneramessut.fi

Kuopio-halli, 6.-8.5.2022

Ohjelma
Perjantai 6.5.

Yhdessä luontoon koko perheellä

• Messutunnelmaa luomassa juontaja, stand-up-koomikko Juha Jylhäsalmi.
• Musiikista vastaa tangokuningas 2019 Johannes Vatjus ja Vetonaula.
• ME-hanuristi Anssi K. Laitinen soittaa messualueella näytteilleasettajien
ja kävijöiden toivekappaleita. • Lapsia viihdyttää iloinen MisseKissa!

Lauantai 7.5.

PÄÄLAVA

PÄÄLAVA

PÄÄLAVA

10.00
10.30
10.50
11.00

10.00
10.30
11.00
11.30
11.40
12.00
13.00
13.45
14.30
15.00
16.00

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
JOKA PÄIVÄ (G10-23)

11.15
11.30
12.00
12.25
13.00
14.00
14.15
15.00
16.00
17.00

su
savonerames

t.f

Sunnuntai 8.5.

10.00
11.50
12.00
12.30
14.00
14.15
15.00
15.15
16.20

Ovet avataan, Juha Jylhäsalmi
Messusuojelijan tervehdys, Wille Riekkinen
Messujen avaus, Markku Eestilä
Juha Jylhäsalmi, stand up -komiikkaa
Perttu Hyvärisen haastattelu, Suomen Metsästäjäliitto
Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliiton jäsenyys
Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
Petri Passila, vieraslajien torjunta kesämökeillä,
Suomen Metsästäjäliitto
16.35 Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
18.00 Messujen ovet sulkeutuvat

SI
OSTA LIPPU IN
M
M
E
EDULLIS
ENNAKKOON
NETISTÄ: i

Ovet avataan, Juha Jylhäsalmi
MisseKissa
Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
Veli-Matti Pekkarinen kosteikkoasiat,
Suomen Metsästäjäliitto
Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliiton jäsenyys
Juha Jylhäsalmi, stand up -komiikkaa
MisseKissa
Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
Johannes Vatjus ja Vetonaula
Perttu Hyvärisen haastattelu, Suomen Metsästäjäliitto
Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
Johannes Vatjus ja Vetonaula
MisseKissa
Messujen ovet sulkeutuvat

Ovet avataan, Juha Jylhäsalmi
MisseKissa
Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliiton jäsenyys
Petri Passila, vieraslajien torjunta kesämökeillä
MisseKissa
Juha Jylhäsalmi, stand up -komiikkaa
Johannes Vatjus ja Vetonaula
Juha Jylhäsalmi, messuosastojen vinkit ja tapahtumat
MisseKissa
Johannes Vatjus ja Vetonaula
HUUTOKAUPPA/Aki Palsamäki
Huutokaupan tuotto menee KYS:n
lasten psykiatrian akuuttiosastolle.
17.00 Messujen ovet sulkeutuvat

Erityisesti

• Nokipannukahvit
• Liiton ja piirin toiminnan esittelyä
• Eräkontin myyntipiste
• Sorsanpesän
rakennusnäytös
• Pienpetorautojen
esittelyä
• Riistaruoka-osio
• Ohjelmaa lapsille
• Corrotech-asekaapit
• Subaru-auto

Äideille

Non-stoppina
12.00 jälkeen

Niska- ja hartiahierontaa
ORVOKKEJA 250
ensimmäiselle äidille,
jakajana Heimosen Puutarha

ERÄPARKKI (C4)

ERÄPARKKI (C4)

ERÄPARKKI (C4)

10.15-11.10
13.00-13.35
15.00-16.00

Pikkupennusta pyyntikoiraksi
Kruunpäiden jäljillä
Itä-Lapin lintumailla

10.15-11.10
13.00-13.35
15.00-16.00

10.15-11.10
13.00-13.35
15.00-16.00

LAPSILLE

LAPSILLE

Pomppulinna, hallin C-osastolla
Shetlannin poneja, ulkokentällä

10.00-15.00
Pomppulinna, hallin C-osastolla
Katso MISSEKISSAN musiikkiesitykset PÄÄLAVAN ohjelmasta.

10.00-15.00 MisseKissan lastenmaailma:
Pomppulinna • Liikuntaa • Askartelua • Kasvomaalausta
Katso MISSEKISSAN musiikkiesitykset PÄÄLAVAN ohjelmasta.

LAPSILLE
10.00-15.00
11.00-13.00

Pikkupennusta pyyntikoiraksi
Kruunpäiden jäljillä
Ajokoiralla alkusyksystä ensilumelle

ULKOALUE

ULKOALUE

11.00-12.00
14.00-15.00

11.00-12.00
14.00-15.00

Koirarotujen esittelyä, Rotujärjestöt, Hannu Talvi
Koirarotujen esittelyä, Rotujärjestöt, Hannu Talvi

Pikkupennusta pyyntikoiraksi
Ajokoiralla alkusyksystä ensilumelle
Kruunpäiden jäljillä

ULKOALUE

Koirarotujen esittelyä, Rotujärjestöt, Hannu Talvi
Koirarotujen esittelyä, Rotujärjestöt, Hannu Talvi

11.00-12.00
14.00-15.00

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Koirarotujen esittelyä, Rotujärjestöt, Tuula Laitinen
Koirarotujen esittelyä, Rotujärjestöt, Tuula Laitinen

Anssi K. Laitinen,
ME-hanuristi

Johannes Vatjus,
tangokuningas 2019

AJO PARKKIPAIKALLE

ERÄTAIKA-messujen parkkipaikka sijaitsee Kuopion/Sorsasalon
raviradalla (Puikkarintie 41, Sorsasalo), josta on ilmainen linjaautokuljetus non-stoppina Kuopio-halliin ja takaisin.

ERÄTAIKA-messuilla
on mahdollisuus suorittaa

POHJOISESTA TULEVIEN AJO-OHJE:
Seuraa moottoritieltä Savon Erämessujen parkkipaikkaopasteita.
Nouse moottoritieltä kyltin Sorsasalo/Ravirata suuntaan.
Rampilta käänny oikealle seuraten Ravirata opasteita.
Käänny myös seuraavasta risteyksestä oikealle. Jatka suoraan
Virranniementietä opasteiden ohjaamana P-alueelle.

METSÄSTÄJÄTUTKINTO
Tutkinto järjestetään Kuopio-hallin
toisen kerroksen luentosalissa
la 7.5. ja su 8.5. klo 13.00.

ETELÄSTÄ TULEVIEN AJO-OHJE:
Jatka tietä E63 Kuopion ohi Iisalmi/Joensuu opasteita. Nouse
moottoritieltä kyltin Sorsasalo/Ravirata suuntaan.
Rampilta käänny vasemmalle seuraten Ravirata opasteita.
Käänny seuraavasta risteyksestä oikealle Virranniementien
suuntaan. Jatka suoraan Virranniementietä opasteiden ohjaamana
P-alueelle.

HUOM! Kuopio-hallin parkkipaikat varattu vain näytteilleasettajille.

www.savoneramessut.fi

Kuva: Sami Kettunen

MESSUVIERAIDEN LINJA-AUTOKULJETUKSET nonstoppina
parkkipaikoilta + KESKUSTASTA (kaupungintalon takaa,
linja-autopysäkki, Maljalahdenkatu 29, 70100 Kuopio,
kuljetukset tasatunnein klo 10-15).

Osallistumismaksu käteisenä 20 €.
Ei ennakkoilmoittautumista.
LISÄTIETOJA:
koillis-savo@rhy.riista.fi

Yhdessä luontoon koko perheellä

Kuva: Seppo Aho

MisseKissa

Kuopio-halli, 6.-8.5.2022
Maaseudulla karhut
ovat osa ihmisten arkea

KorpiMakasiini on tänäkin
vuonna Erätaika-messuilla.

karhu päivänsä makasi.
Merkit olivat selkeät. Uusi naapuri oli asettumassa pitemmälle levolle. Viimeiset maastomerkkinsä
vuokralainen jätti marraskuun ensim-

Karhuja on kaikkialla Suomessa.
Silti arkisessa
karhuhavainnossa on yhä juhlan
tuntua.

Suomen luonnon yleisimmäksi kar-

mäisellä viikolla. Ulostetta oli paljon.

hukohtaamiseksi. ”Etenkin maaseu-

Suolentyhjennys. Talviloma oli alka-

dulla karhuja liikkuu säännöllisesti ih-

massa. ”En halunnut häiritä karhua.

misten lähiympäristössä.”

Tiesin suurin piirtein missä sen talvi-

Talvi karhun naapurina

Mikkosten ja karhun välistä rajahiljai-

Suomessa asustaa lähes 3 000 kar-

Luonnossa viihtyvällä Mikkosella on

suutta kesti viisi kuukautta, kunnes

hua. Se on enemmän kuin koskaan it-

mainio esimerkki karhujen kyvystä

8. huhtikuuta pellonkulmaan ilmestyi-

senäisyytemme historiassa. Kansalli-

pysytellä piilossa. ”Se oli kymmeni-

vät karhun jäljet.

seläimemme voikin nykyään kohdata

sen vuotta sitten. Karhu talvehti noin

kaikkialla maassamme – tosin harva

300 metrin päässä kotioveltamme.”

Silti niitä näkee Mikkosen mie-

pesä sijaitsi. Se tieto riitti. Naapuria oli

lestä paljon harvemmin kuin sopisi

turha painostaa”, Mikkonen muistelee

olettaa. ”Karhu on viisas ja varovai-

luontoihmisen juhlahetkeä.

nen otus. Se osaa kyllä piiloleikit.”

Karhu häipyi, pesä löytyi

Ensimmäiset merkit uudesta

on sittenkään kohdannut.

Yhdessä luontoon koko perheellä

Metsästysvideoita tuottava
KorpiMakasiini on
vakiokalustoa
Savon
Erämessuilla.
Kanavan tuottaja Petri Roivainen oli

”Mittaisin etutassun leveydeksi

ensimmäistä kertaa Kuopiossa jo

14 senttiä. Sama kuin syksyllä, tut-

vuonna 2006 ja siitä lähtien tapah-

tu uroskarhu.”

tuma on ollut "varma valinta" kevään

naapuristaan hän havaitsi lokakuussa

Kun karhun ylösnousemuksesta

ohjelmistossa. Viimeisimmästä Erä-

puolta”, Itä-Savossa Rantasalmel-

pihapellolla. Tuorerehupaaleihin alkoi

oli kulunut pari viikkoa ja siitä oli teh-

taikasta onkin aikaa. Rajoitukset sot-

la ikänsä asunut maanviljelijä Rauno

ilmestyä karhun kynnenjälkiä. Paale-

ty havaintoja myös toisaalta kylällä,

kivat meidänkin suunnitelmat, mutta

Mikkonen muistelee ensikohtaamis-

ja enemmän karhua kiinnosti märän

Mikkonen päätti etsiä talvipedin.

nyt taas uutta matoa koukkuun. Vii-

taan karhun kanssa.

kesän myötä paikoin pellolle puimatta

Viivyttelyllä hän vältti hätistele-

me messut olivat meille menestys ja

”Karhu oli pellolla. Näin sen trak-

jäänyt kaura. Se veti karhua puoleen-

mästä karhua turhan varhain liikkeel-

osastomme tulvi kävijöitä ruuhkak-

torin ikkunasta”, Mikkonen kuvailee

sa joka yö. Kasvillisuuteen tallautunut

le. Niillä on tapana maata hetki pesän

si asti.

ajoneuvosta tehtyä havaintoa ehkä

polku johti lähimetsään. Siellä jossain

maastossa ennen kuin suunnistavat

Tänä vuonna osallistumme tapah-

syönnökselle. Laakea avopesä löytyi

tumaan hieman erinlaisella konseptil-

parin hehtaarin taimikosta lähes läpi-

la. Peten ja Jeren löytää Sako Shooting

pääsemättömästä ojanvarsitiheikös-

Centerin osastolta esittely- ja myynti-

tä. Opasteina nakottivat lukuisat lu-

tehtävissä. Osastolla on huikea kattaus

men liiskaamat kauraläjät.

kalustoa eränkäyntiin ja yllätyksiäkin

Kuva: Jere Malinen

”Se taisi olla 2000-luvun alku-

”Otso oli tosiaankin tyhjentänyt
suoltaan ennen unta”, Mikkonen ker-

Mikko Illi ja Rauno Mikkonen tutkivat
kaurapellossa ruokailleen karhun
aikaansaannoksia.

on luvassa, sillä metsästyskanavam-

too löytäneensä niiden opastama-

Toivotammekin kaikki tervetul-

na pesäpohjan kuusentaimirykelmän

leiksi Erätaika messuille ja osastol-

seasta. Hienointa tarinassa oli Mikko-

lemme juttusille. Hierastaan hyvät

sen mukaan se, ettei hän nähnyt kar-

kaupat ja kanavan faneille onnistuu

hua kertaakaan, vaikka otso vietti puoli

selfiet sekä nimmarit samalla käyn-

vuotta aivan hänen kotinsa viereises-

nillä.

sä metsässä.
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Nähdään Kuopiossa.

Vieraspedot kurittavat
vesilintukantoja

Metsästäjäliitto toivottaa Sinut tervetulleeksi mukaan
Savon erämessuille!
Tervetuloa nauttimaan osastollemme
nokipannukahvia ja kuulemaan eräalan
viimeisimmät kuulumiset.

kuvia vieraslajeista rosvoamassa
keinopesiä. Tulokset osoittavat, että
supikoira on luontaisia nisäkäslajeja
yleisempi pesärosvo.

Loukut ja koirat
vesilintujen suurin
pelastus
Haitallisten vieraspetojen pyytämi-

Minkit napsivat poikasia
ja aikuisia lintuja

nen on konkreettista luonnonhoitotyötä.
Metsästäjäliitolla on parhaillaan käyn-

Minkin rooli oli tässä tutkimuksessa su-

nissä maa- ja metsätalousministeriön

pikoiraa pienempi, mutta muista tutki-

rahoituksella toimiva Mökkiläiset vie-

muksista tiedetään, että minkki käyttää

raspetopyyntiin -hanke, jonka tarkoi-

enemmän ravintonaan muun muassa

tuksena on aktivoida kesämökkiläi-

linnunpoikasia ja jopa aikuisia lintuja,

siä pyytämään pienpetoja joko itse tai

sammakkoeläimiä, piennisäkkäitä, ka-

pyytämään apua alueen metsästäjil-

loja, raatoja sekä marjoja ja sieniä.

tä. Kynnystä pienpetopyynnin aloitta-

Lintuluodolla tai -kosteikolla mink-

miselle ei kannata pitää liian korkealla.

Viime vuosisadalla Suomeen levinneet

ki voi saalistaa enemmän lintuja kuin

Minkin pyynti onnistuu lähes jokaisel-

vieraspedot, Pohjois-Amerikasta ko-

se kykenee syömään. Minkki tehdä

ta, sillä minkin pyynti ei vaadi enää

toisin oleva minkki sekä Kaakkois-Aa-

nopeasti selvää koko alueen lintupoi-

nykyään metsästyskorttia. Loukun vi-

siasta alun perin tullut supikoira

kueista. Varsinkin saaristoluodoilla

rittäminen vaatii kuitenkin aina maan-

vaarantavat etenkin Suomen vesilin-

minkki voi aiheuttaa vesilintujen pe-

omistajan luvan. Esimerkiksi omalle

tukannat. Suomen sorsalajeista jo yli

sinnälle täydellisen tuhon. Emolin-

kesämökkitontille loukun voi siis huo-

puolet lajeista on luokiteltu jollain ta-

tujen syöminen on lintujen pesimä-

letta asettaa. Tule kuulemaan lisää vie-

solla uhanalaisiksi. Uudet tutkimukset

kantojen kehitykselle jopa poikasten

raspedoista ja Mökkiläiset vieraspeto-

osoittavat syyttävällä sormella vieras-

syömistä haitallisempaa.

pyyntiin -hankkeesta osastollemme.

petojen suuntaan.

Supikoira – mainettaan
pahempi munarosvo?
Helsingin yliopiston Luonnontieteelli-

Kuva: Jyrki Puupponen

METSÄSTÄJÄLIITTO
SAVON ERÄMESSUILLA
6. − 8.5.2022

Tiesitkö, että
vieraslajien on
arvioitu olevan maailmalla
toiseksi suurin
luonnon monimuotoisuuden
hupenemisen
syy?

sestä keskusmuseon Luomuksen kolme vuotta kestäneissä kenttäkokeissa riistakameroihin tallentui runsaasti
Lue lisää: metsastajaliitto.fi/vieraspedot
Video: https://youtu.be/VdaUBaWlMrg

Loukku.

