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Yli-Olhavan metsästysyhdistys perustettiin 26.5.1963 pidetyssä
kokouksessa, jossa paikalla oli 17 paikkakunnan metsästäjää.
Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Heino Uusimäki, Esa Veijola ja
Lauri Tuomela. Vuoden lopulla jäseniä oli 46 ja seuralle vuokrattuja
metsästysmaita yhteensä 5.900 ha, joista 2.000 ha valtionmaita.
Seuran toiminta kehittyi Heino Uusimäen ja Esa Veijolan johdolla
nopeasti. Vuonna 1964 perustettiin ampumajaosto, huvijaosto ja
riistanhoitojaosto. Toiminnan rahoittamiseksi vuonna 1964
järjestettiin arpajaiset, jossa palkintona oli pankkien ja liikkeiden
lahjoittama yksipiippuinen Tähti-haulikko. Vuonna 1965 järjestettiin
ensimmäinen jäänlähtöarvaus, joka jatkui katkeamattomana
perinteenä aina vuoteen 2012 saakka.
1964 seura anoi ja sai 3 hirvenpyyntilupaa. Kaksi luvista annettiin
pyytäjille ja yksi hirvi päätettiin ottaa seuran käyttöön. - Lainaus
johtokunnan pöytäkirjasta:
2§. Johtokunnalle on ilmoitettu, että ns. peijaishirvi on kaadettu.
Johtokunta päätti kokouksessaan, että hirvipeijaiset pidetään
ensimmäisenä pyhäinpäivänä 31.10.1964. Sitä varten päätettiin
paistit lähettää Karjapohjolaan palviin ja muu osa hirvestä käsitellä
emännän toivomusten mukaan ja loput myydä huutokaupalla.
3§. Ampujille päätettiin antaa nahka ja pää.
Kivääriammuntaa varten etsittiin paikkaa, joka löytyi
Murhakaarrosta Arvi Vanhalan maalta. Siellä pidettiin
hirvikoeammuntoja ja hiihtoammuntakilpailut vuoteen 1967 saakka,
minkä jälkeen ne siirtyivät Kaihuaan. Vuonna 1998 valmistui
pitkällisen valituskierteen jälkeen virallinen ampumarata Jänissuon
tien varteen, josta vuokrattiin tarvittava maa-alue Iin
metsänhoitoyhdistykseltä vuonna 1990. Ampumaradan yhteyteen
valmistui kota vuonna 1999.
Kaihuassa seuralla oli Soinin maalla metsästysmaja, jonka
rakennettiin vuosina 1967- 68. Honkalan talo ostettiin vuonna
1987. Maamiesseuran talon vuokraus teki kuitenkin Honkalan talon
tarpeettomaksi ja se myytiin.
Seuran vetäjien Heino Uusimäen johdolla ja Esa Veijolan
ideoimina seuran toiminta oli normaalin metsästyksen ohella
poikkeuksellisen monipuolista; järjestettiin hiihtoammuntaa, kivääri-

ja haulikkoammuntakilpailuja, eräpolkukilpailuja sekä erikoisuutena
vuodesta 1967 alkaen onkikilpailuja, myöhemmin myös
pilkkikilpailuja.
Seuran vireä toiminta kiinnosti laajemminkin niin, että Kuivajoelta ja
Oijärven suunnalta kyseltiin mahdollisuutta liittyä mukaan.
Seurassa päätettiin kuitenkin pysytellä Olhavanjokivarressa.
Monipuolinen toiminta on pystytty hoitamaan siten, että
järjestelyvuoro on kiertänyt kyläkunnittain, jolloin kenellekään ei
harrastuksesta ole tullut kohtuutonta taakkaa.
Seurassa huolehdittiin riistanhoidosta; keväisin järjestettiin
yhteinen riistan ruokintaretki Kaihuanvaaraan. Sittemmin
riistapeltoja on tehty kesäisin hirviporukoittain joka puolelle seuran
aluetta.
Alueella toimitettiin myös metsästyksen valvontaa: Lainaus
pöytäkirjasta vuodelta –66.
6§. ”Kaihuassa T. Pakasen vieraina metsästäneille Tiirikaisen
veljeksille päätettiin lähettää 10 markan maksuosoitus
salametsästyksestä”.
Hirvipeijaiset on 1970 –luvun jälkeen järjestetty pyhäinpäivänä.
Peijaiset ovat kiitos maanvuokraajille ja samalla odotettu
tapahtuma kylällä. Peijaisia varten on varattu yhdestä kolmeen
hirveen lukuun ottamatta vuotta 1972, jolloin hirven rauhoituksen
vuoksi peijaisissa syötiin sonninmulli.
Yhdistyksen toimintahenki on alusta alkaen ollut suvaitsevaista,
rauhallista ja vapaamielistä. Seuran jäseniksi ja samalla
hirviporukkaan on hyväksytty maanvuokraajien lisäksi kylällä
asuvat metsästäjät. Hirvijahti on ollut viime vuoteen saakka
hallitseva metsästysmuoto. Hirvenpyyntiin osallistui enimmillään
1980 –luvun lopulla yli sata jäsentä ja kaatolupia oli 72. Hirvijahdin
alkamisajankohdan muuttuminen syyskuun lopulle on osaltaan
vaikuttanut sen hallitsevaan asemaan.
Yhdistyksen sääntöjä on uusittu 2 kertaa ja seuralla on ollut koko
50 –vuotisen historian aikana kaksi puheenjohtajaa ja kolme
sihteeriä. Tämä kertoo osaltaan seuran rauhaisasta elosta.
Jatkuvuus on ollut vallalla myös hirvipeijaiden järjestelyissä. Taimi
Ylitalo hoiti pääemännän tehtävää vuosikymmenet ja viime vuosina
pääemäntinä ovat toimineet Eila Tuomela ja Marita Ylitalo.
Matkan varrella olleet erimielisyydet on ratkaistu maltilla ja seura
on pysynyt yhtenäisenä niin, että tänä juhlapäivänä seura on pinta-

alaltaan yksi Iin seudun riistanhoitoyhdistyksen suurimmista, yli
10.000 ha ja jäseniä on yli 200.
Viime vuosina tehdyt peruskunnostukset maamiesseuran taloon on
ollut yhdistykselle ja jäsenille iso ponnistus ja on luonnollisesti
saanut aikaan monenlaista keskustelua. Tänään yhdistys ja sen
jäsenet voivat olla ylpeitä komeasta toimitalosta ja katsoa rohkeasti
tulevaisuuteen.
Lopuksi haluan onnitella juhlivaa yhdistystä ja toivottaa sille onnea
ja menestystä myös tulevaisuudessa.
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