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puheenjohtajan palsta

kokouksia ja valintoja
Tätä kirjoitettaessa alkaa vuosikokousrumba olla takanapäin. Vuoden vaihteen jälkeinen 
aika on aina kova voimanponnistus yhdistysten johtokunnilla niin että, kaikki asiat saa-
daan lyöntiin vuosikokousta silmälläpitäen. Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa 
vedetään yhteen mennyt vuosi ja uutta vuotta suunnitellaan talousarvion ja toiminta-
suunnitelman muodossa. Metsästysseurojen askelmerkit säätelevät ensisijassa yhdistys-
laki. Riistanhoitoyhdistysten toimintaa valvotaan ja säädellään tarkemmin koska riistan-
hoitoyhdistys on osa suomalaista riistahallintoa ja jonka toimintaa rahoitetaan osittain 
valtionvaroin. 

Valitettavasti vuosikokousväki on vuosi vuodelta vähentynyt. Sanoisin että, se on viimei-
sen kymmenen vuoden aikana puolittunut. Samaan aikaan keski-ikä on noussut. Näkisin 
mielelläni kokouksissa enemmän nuoria. Näitä nuoria metsästäjiä pitäisi yrittää houku-
tella metsästysseuran ja riistanhoitoyhdistyksen toimintaa vieläkin ponnekkaammin - 
muuten meiltä loppuvat tekijät ja päättäjät.

Itse en ole saanut elää sitä aikaa kun luottamuspaikoista on taisteltu kynsin ja hampain. 
Nykyään vuosikokoukseen valitut ääntenlaskijat ovat lähes poikkeuksetta toimettomia. 
Monesti henkilövaihdokset tuovat toimintaan uutta virettä ja avavat asioille uusia kat-
sontakantoja. Vaihdokset on kuitenkin pyrittävä hoitamaan tyylikkäästi ja avoimesti val-
mistellen.

Maaliskuun loppupuolella Kokkolassa pidetyssä Suomen riistakeskuksen, Pohjanmaan 
alueen aluekokouksessa Pauli Kiviluoma valittiin alueelliseen riistaneuvostoon. Pauli 
toimii alueellisen riistaneuvoston puheenjohtajana. Tämän lisäksi Pauli valittiin myös 
valtakunnalliseen riistaneuvostoon. Näissä viroissa Pauli istuu todella hyvillä näköala-
paikoilla, kun suomalaista riistapolitiikka tehdään. Onnittelemme Paulia ja toivotamme 
virtaa tuleviin tehtäviin.

panoksia riistanhoitoon
Kauhajoen riistanhoitoyhdistys on pyrkinyt avustamaan metsästysseuroja erilaisissa 
tempauksissa. Nuorille järjestetyt tempaukset ovat olleet meidän erityissuojelussa jo 
pitemmän aikaa. Muutamat seurat ovat tässä asiassa jo kunnostautuneet. 

Riistapeltojen perustamiseen olemme kannustaneet pienellä riistapellonsiemenpanok-
sella ja tätä panosta tänä vuonna hivenen nostetaan. Lisäksi  teemme tänä vuonna myös 
pienen panostuksen hirvieläinten nuolukivirintamalla. Tulemme näistä asioista infor-
moimaan metsästysseurojen puheenjohtajia ja sihteerejä. 

Viime vuonna panostettiin valtakunnallisesti riistakolmiolaskentoihin. Riistakolmioiden 
määrät ovat valtakunnallisesti vähentyneet ja näin on käynyt myös Kauhajoella. Toimivia 
kolmiota on Kauhajoella tällä hetkellä enää kolme kappaletta. Pyrkimyksenä on saada 
niitä lisää ja siinä Te, arvoisat metsästäjät, ovat ensisijaisessa roolissa. Tätä pyrkimystä 
vauhdittaaksemme olemme päättäneet maksaa metsästysseuroille pienen korvauksen 
suoritetusta riistakolmiolaskennasta. Korvaus maksetaan jo olemassa oleville ja perus-
tettaville kolmioille. Lisätietoja ja ohjeita näistä asioista saa toiminnanohjaajalta.

Näiden panosten jakaminen ei onnistuisi ilman 
pyyteetöntä talkootyötä, jota riistanhoitoyhdis-
tyksen väki suorittaa. Kiitos siis jälleen kaikille toi-
minnassa mukana olleille.

vanhoja muistoja
Muurahaisten Erämiesten vuosikokoukseen tuotiin 
vanhoja valokuvia tutkailtavaksi vuosikymmenien 
takaa. Niitä tutkittiin moneen eri otteeseen. Kuvia 
selaamalla voi palauttaa mieliin ne vanhat, hyvät 
ajat. Ajat ilman puhelimia, gps-laitteita ja mönki-
jöitä. Silloin olivat miehet rautaa ja laivat puuta.

Ottakaa valokuvia, taltioikaa niitä. Laittakaa muis-
toja ja asioita ylös. Vuosikymmenien jälkeen ne 
ovat omassa arvossaan. Niistä voi kukin tutkailla 
metsästyskulttuurin muutoksia ja oman seuran/
seurueen identiteetin muodostumista.

Turvallista ja antoisaa metsästyskautta!

Jarkko Kauhajärvi
puheenjohtaja
Kauhajoen Riistanhoitoyhdistys ry

Muurahaisten Erämiesten 
pitkäaikainen varapuheen-
johtaja tarkkana hirvipassissa 
80-luvulla.
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AMMATTITAIDOLLA!
             ¤Isännöinti, tieisännöinti 
             ¤Kirjanpito, toimistopalvelut 
             ¤Metsäkiinteistöjen hoito 

paavo.kauhajarvi@peterco.fi
puh. 040- 5410 610

Toimintaamme kuuluu kokonaisvaltainen 
isännöinti. Lisäksi autamme asiakkaitamme 
hallinnon- ja taloushallinnon pulmatilanteissa. 
Meillä on yli kolmenkymmenen vuoden 
kokemus alalta ja isännöitsijätehtävissä on 
palveltu yli kymmenen vuotta. 

hannele.kauhajarvi@peterco.fi  
puh. 040-5453 173

Hallussamme on runsaan kolmensadan asunto 
huoneiston isännöitsijätehtävät sekä usean 
liike-kiinteistön isännöinnit. Pääpiirteittäin 
isännöintitehtävät muodostuvat 
kokonaisuuksista: kirjanpito - vastikeseuranta 
laskutuksineen - tilinpäätökset – 
veroilmoitukset – viranomaisilmoitukset - 
kustannuslaskennat – perintätoimet.

           ¤puh. 040-5453 173, 040-5432 551 
hannele.kauhajarvi@ssvnet.f
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Riistatalouden luonnonhoitomalleja  
taRvitaan myös luonnonsuojelualueilla
Riistanhoidon menetelmät ovat vuosien saatossa kehittyneet arkiluonnon hoidoksi, jon-
ka avulla yritetään löytää keinoja lievittää ihmistoiminnan vaikutuksia luontoon ja riista-
lajien elinympäristöihin talouskäytössä olevilla alueilla. Niitä tarvittaisiin myös luonnon-
suojelualueiden hoidossa.

Elinympäristöjen heikkeneminen ja pirstoutuminen ja vieraslajien aiheuttamat ongel-
mat tunnustetaan nykyään laajasti luonnon monimuotoisuuden suurimmiksi uhkiksi. 
Nykyaikainen maa- ja metsätalous hoitaa enenevässä määrin luontoa kokonaisuutena, 
eikä tavoitteena ole pelkästään ruoan tai raaka-aineen tuottaminen. Arkiluonnon hoi-
don kehittämisessä Suomen riistakeskus toimii yhteistyössä maa- ja metsätalouden 
organisaatioiden kanssa, mutta uusia toimintamuotoja tarvittaisiin myös luonnonsuo-
jelualueiden hoidossa. Suomen Riistakeskus haluaa tarjota metsästäjien toteuttaman 
luonnonhoidon mahdollisuuksia käyttöön myös suojelualueilla ja toivoo pääsevänsä 
mukaan suunnittelemaan alueiden hoitoa ja käyttöä - mukaan lukien metsästys - nyky-
aikaisen luonnonsuojelustrategian ja osallistamisen hengessä.

Huolena on, että metsästys voidaan uudistetun luonnonsuojelulain nojalla kieltää koko-
naan useimmilla suojelualueilla eteläisessä Suomessa. Valtaosa niistä on niin sanottuja 
Natura-alueita, joiden käytöstä ja hoidosta päätetään lähitulevaisuudessa.  Luonnon-
suojelulaki antaa tiettyjä uusia mahdollisuuksia suojelualueiden metsästyskäytäntöjen 
kehittämiseen, mutta pääsääntöisesti eläinten pyytäminen on kiellettyä. Mahdollisuu-
det liittyvät lähinnä vieraslajien pyyntiin ja hirvenajon sallimiseen.

Näillä toimenpiteillä ei juuri ole käytännön vaikutuksia alueiden metsästyskäyttöön. 
Useinkaan niitä ei koeta sellaiseksi mahdollisuudeksi, jolla paikalliset voitaisiin sitouttaa 
työhön alueiden hoidossa. Edellä mainittua laajempien metsästysmahdollisuuksien säi-
lyttäminen voisi olla hyvä ratkaisu edistää luonnonsuojelualueen arvoa osana paikallis-
ten ihmisten elämää. Sekin on mahdollista luonnonsuojelulain pykälien, perusteluiden 
ja hengen mukaan.

yhteistyötä luonnon hyväksi 
Metsästyksen ja riistatalouden keinovalikoimasta löytyy monia yhteistyö mahdollisuuk-
sia parantaa luonnonsuojelualueiden hoitoa: 

•	 vieraspetojen	–	minkin	ja	supikoiran	–	pyynti	kaikilla	luonnonsuojelualueilla	maassa	
pesivien lintujen suojelemiseksi

•	 riistaväen	talkoovoiman	käyttö	suojelualueiden	käytännön	hoitotöissä	tai	erilaisissa	
kannanarvioinneissa

Suomen riistakeskus on kehittänyt toimenpide-ehdotuksiaan ja -mallejaan siitä, millä 
tavoin riistaväki voisi osallistua talkoovoimallaan luonnonsuojelualueiden hoitoon. Vä-
himmäislähtökohtana voidaan pitää rajatun metsästysmahdollisuuden sallimista uuden 
luonnonsuojelulain mukaan perustettavilla alueilla.

Riistaväki tarvitsee motiivin kohteiden hoitamiseen ja se on perinteisesti ollut metsäs-
tysmahdollisuus. Vieraspetojen pyynti tai oikeus hirvenajoon ei useinkaan riitä sellaisek-
si. Esimerkiksi kosteikkoalueiden hoidossa tulisi vähintään säilyttää myös jonkinlainen 
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vähä-komu elää taas !
Pyhäjärven Vähä-Komu on malliesimerkki metsästäjien luonnonhoidosta ja nyky-
aikaisesta riistataloudesta. Lammesta on noin 100 vuotta sitten nostettu piimaata 
teollisuuden tarpeisiin. Sen jälkeen alue kasvoi umpeen, kunnes muutama vuosi 
sitten seitsenhenkinen riistaporukka hankki kohteen omistukseensa ja alkoi suun-
nitella sen ennallistamista.

He olivat kuulleet Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life-hankkeesta, jon-
ka turvin käytännön kunnostus saatiin toteutettua. Nyt alueella lainehtii 20 hehtaa-
rin laajuinen kosteikko, joka kuhisee elämää. Muun muassa mustakurkku-uikku ja 

jouhisorsa pesivät alueella.

Puuhamiehet tekivät viime 
vuonna yli 1000 tuntia tal-
kootyötä alueen luonnon hy-
väksi. Kohteella metsästettiin 
vesilintuja vain viitenä päivä-
nä. Vieraspetojen – minkin 
ja supikoiran - pyynti oli pää-
sääntöinen metsästysmuoto. 
Kestävää, käytännön luonnon-
suojelutyötä parhaimmillaan!

rajattu ja yhteisesti sovittu vesilinnustusoikeus, jotta riistaväki sitoutuu myös minkin ja 
supikoiran pyyntiin.

Tärkeää on huomata että, Suomen riistakeskus tai paikalliset metsästäjät eivät vastus-
ta luonnonsuojelua vaan tarjoaa omia mallejaan ja yhteistyötään sen toteuttamiseen ja 
kansalaisten osallistamiseen. Ympäristöhallinto on lähivuosina järjestämässä alueellisia 
kuulemistilaisuuksia, joissa metsästäjät ja muut harrastajaryhmät voivat osallistumisel-
laan ja ideoillaan vaikuttaa heidän lähiluonnossaan sijaitsevien alueiden käyttöön ja 
hoitoon.

Suomen riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto tuottivat vuonna 2012 Varsinais-Suo-
men metsästysseuroille ohjepaketin, jonka avulla seurat pystyivät näissä kuulemistilai-
suuksissa puolustamaan metsästysmahdollisuuksiaan. Työ tuotti tulosta ja valtaosalla 
alueista pystyttiin säilyttämään hirvieläinten metsästysmahdollisuus ja monin paikoin 
myös pienriistan metsästys jäi sallituksi. Työ jatkuu ja kun kuulemistilaisuudet jalkautu-
vat Pohjanmaalle, saavat alueen seurat vastaavan paketin käyttöönsä ja tukea asiassa.

Voimia Kauhajoen riistaväen aktiiviseen toimintaan ja menestystä Kiviluoman Paulin 
uusiin ja merkittäviin luottamustehtäviin toivottaa

Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö,  
Suomen riistakeskus

ps. ohessa vielä malliesimerkki metsästäjien tekemästä luonnonhoitotyöstä – tehokas-
ta käytännön luonnonsuojelua!
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toiminnanohjaajan tuRinat
Vuosi on vierähtänyt ja paljon on ehtinyt tapahtua monella saralla. Viimevuotiseen ta-
paan jäsentiedotteemme mukana suoritettiin jäsenmaksulaskutus automaattisesti ja 
toivotaan, että nyt meni kerralla kaikki nappiin. Viimevuonna osa jäsenistöstä sai vir-
heellisesti painetun maksulomakkeen joka aiheutti melkoisen puheluryöpyn minulle 
ja seurojen johtohenkilöille, kiitos siitä, sillä palaute oli lähes reaaliaikaista. Osa soitti 
jo postilooralta ja asia päästiin korjaamaan erittäin nopeasti ja vähin vaurioin. Tänäkin 
vuonna on jotain uutta, saimme Kauhajoen Ampujat Ry:n mukaan tiedotteeseemme. 
Hääräämmehän Ampujien kanssa Lähes samalla alalla ja sotkassa melkein samalla ton-
tilla. Tervetuloa mukaan, Ampujat! Ehkä vielä jonain päivänä Kauhajoen ”Jahti ja Sihti” 
muuttaa nimensä alkamaan Suupohja nimellä, kunhan Suupohjan Riistanhoitoyhdistyk-
set aloittavat yhdistymisneuvottelut. Yhteinen lehti voisi olla ensimmäinen askel liitok-
sen polulla.

Paljon on myös lyijyä, kuparia ja vismuttia liitänyt kuluneen vuoden aikana. Toki am-
musmateriaaleista myös hiilikuitu alkaa olla jo merkittävä materiaali jousimetsästyksen 
lisääntymisen myötä. Tekniikka ja menetelmät muuttuu, tulee uusia ja vanhoja keksitään 
uudelleen. Viime syksynä saimme yhtenä uutena menetelmänä tutustua riistalihan lei-
maamisen uusiin vaikutuksiin, kun leimoja hirviin haettiin Isostakyröstä asti. Minä en, 
mutta toivottavasti joku huomasi hygienian lisääntymisen vaikutukset laadukkaampana 
riistalihana. 

Yhtenä uutena vanhana asiana päätään on nostamassa riistakolmiot ja niiden laske-
minen. Kokoon kuivuneita kolmioita meilläkin on useita, joita toivottaisiin uudelleen 
laskennan piiriin. Kauhajoen RHY on päättänyt tukea kolmioiden laskentaa, rahallisella 
porkkanalla 100 euroa/laskettu ja ilmoitettu kolmio. Päättävillä elimillä on ajatuksena 
päästä mitoittamaan metsäkanalintujen metsästysaikoja kolmiotietojen mukaan. Se 
minkälaisia riistakantoja vaaditaan talvisen latvalinnustuksen luvallistamiseen, ei ole 
tuskin vielä kenenkään tiedossa. 

Jonkinasteista kolmiota olisi hyvä laatia myös hirvipankkia varten, tuskin miesmuistiin 
on ollut kokousta jossa ei olisi ollut näkemyseroja hirvikannasta tai vasaprosenteista. 
Jospa myös hirvihavainnot lähetettäisiin yhteisluvan hoitajalle jokaisen viikonlopun 
jälkeen, näin saataisiin aikanaan oma reaaliaikainen seurantakaavio hirvien määrästä. 
Päätös pankin avaamisesta ym. suosituksista saataisiin tehtyä faktoihin perustuen, eikä 
päätökset perustuisi kenenkään esiintymistaitoihin. Lisäksi selvillä kaavioilla, ehkä saa-
taisiin tasapainotettua näiden henkistä tasapainoa, joilla sattuu olemaan eriävä mielipi-
de suuntaan tai toiseen.

Yhteishenkeä nostattavia kaavioita olisi hyvä laatia vähän joka sektorille. Aika ajoin va-
litettavasti esiin nousee mitä kummallisempia näkemyseroja, jotka paisuu pullataikinan 
tavoin. Ja jälleen nuo tutut esiintymistaidot ratkaisevat miltä puolelta taikinakulhoa tai-
kina valuu yli äyräiden. Kalliit voimavarat käytetään taikinan takaisin painelemiseen tai 
yritetään keinotekoisesti ohjata sitä toiseen astiaan. Kylmään nostaminen riittäisi ja sillä 
välin ehtisi lukea reseptin, josta selviäisi mistä koko paisuminen johtui.  

jäsenlaskutus muuttuu!
Kauhajoen metsästysseuran jäsenmaksulaskutus muuttui tänä vuonna keskitetyksi, eli 
kaikkien kyläosastojen jäsenmaksut maksetaan ”pääseuran” tilille josta maksutiedot 

poimitaan ja välitetään kyläosastoihin. Näin saadaan käytettyä tekniikkaa hyväksi mak-
sujen seurannassa. Jäsenmaksuseulonnan yhteydessä pidätetään pääseuran osuus ja 
loput tilitetään kyläosastoihin. Tämä toimenpide vähentää rahastonhoitajien tehtäviä, 
kun jäsenlistat tulevat valmiina ja toinen lista maksamattomista. 

Toivottavasti samoja listoja käytetään myös Metsästäjäliiton jäsenilmoitukseen. Viime-
vuonna Kauhajoella pidetyssä Metsästäjäliiton kokouksessa hampaankoloon jäi vaivaa-
maan Kauhajokisten äänimäärä joka perustuu ilmoitettuihin jäsenmääriin. Asiaa tut-
kaillessani huomasin järkyttävän tuloksen, jäsenmaksuja oli lähetetty 1535 kappaletta, 
mutta liitossa oli jäseniä vain 886 kappaletta. Eli liitosta puuttui 649 henkilöä???? Syitä 
tähän järisyttävään puuttuvien määrään on monia, enkä lähde niitä tässä arpomaan. 
Keskiarvolta jäseniä liitosta puuttui 42% ja parhaat saivat pimitettyä yli 72% jäsenistään. 
Kunniamaininnan arvoisella 100%:in ilmoitusmäärällä kunnostautuivat ainoastaan Ikke-
läjärven sekä Nummikosken kyläosastot. Toivon mukaan jäsenistön puuttumiseen löy-
tyy järkevä syy ja asia saadaan korjattua.

Pesunkestävää Jahtikautta!

Janne Ala-Ikkelä 
Toiminnanohjaaja RHY Kauhajoki 
0400-764618, kauhajoki@rhy.riista.fi

SINÄ PÄÄTÄT 
MILLAISEN METSÄN HALUAT.
Vaativatko taimikkosi hoitoa? Näkyykö taimikossa hirviä? 
UPM:n metsäasiakasvastaava auttaa Sinua 
huolehtimaan metsäsi kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista puukaupan yhteydessä.

TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.

TEEMU RUOHONIEMI
p. 0400 329 053, teemu.ruohoniemi@upm.com
MIKA TUOMAALA 
p. 040 715 2876, mika.tuomaala@upm.com
Kauhajoen metsäpalvelutoimisto Topeeka 19–21 

www.metsämaailma.fi UPM METSÄ  
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kauhajoen Riistanhoitoyhdistys
pankkiyhteys  473040 - 2119716

 YHTEYSTIEDOT VARAJÄSEN
puheenjohtaja Jarkko Kauhajärvi, 040-543 2551,  Mikko Rantamäki, 
Toimikausi 2012-2015 Aunesluomantie 130, 0400-568 183
 61960 KYRÖNLATVA,
 jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi 

toiminnanohjaaja Janne Ala-Ikkelä, 0400-764 618  
Toimikausi 2012------- Hakamäentie 3, 
 61850 KAUHAJOKI, 
 kauhajoki@rhy.riista.fi 

johtokunta
jäsen ( vpj ) Markku Mäkiranta, 0400-885 028,  Mika Pihlaja,
Toimikausi 2012-2015 Tarkkaperäntie 4,  040-704 4019
 61980 PÄNTÄNE, 
 m.makiranta@suomi24.fi 

jäsen Markus Lehtinen, 040-746 8563, Antti Hautio,
Toimikausi 2014-2017 Jukolantie 1 as3,  040-591 7455
 61800 KAUHAJOKI, 
 m.lehti84@gmail.com

jäsen Ville Pääkkönen, 040-702 8721,  Petri Risku,
Toimikausi 2013-2016 Savikyläntie 22 A 3,  040 553 5064
 61800 KAUHAJOKI, 
 ville.paakkonen@wippies.fi 

jäsen Mika Ilomäki, 0400-652 765,  Martti Koskinen,
Toimikausi 2013-2016 Peltosenkuja 36,  0400-224 202
 61880 IKKELÄJÄRVI, 
 mika.ilomaki @gmail.com

jäsen Jari Haahka, 040-741 9412, Vesa Harju-Panula,
Toimikausi 2013-2016 Savikyläntie 225,  040-359 2474
 61800 KAUHAJOKI, 
 jhaahka@gmail.com

jäsen Jari-Matti Kiviluoma, 0400-192475, Harri Lehtimäki,
Toimikausi 2012-2015 Kiviluomanmutka 52,  0400-338 435
 61950 JUONIKYLÄ,
 jari-matti.k@ssvnet.fi 

ylim. jäsen Ville Salmela, 0400 662 074, Erkki Hietalahti, 
Toimikausi 2014-2016 Kurikantie 550,  0400 264 363
 61860 HARJA, 
 ville.salmela@luukku.com

maanom. jäsen Sami Yli-Rahnasto, 0400-885 023,  Markku Salmirinne,
Toimikausi 2012-2015 Kurikantie 1010,  020-413 6103
 61860 HARJA, 
 sami.ylirahnasto@gmail.com
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Kauhajoen RHY tukee Riistakolmioita laskevia seuroja 100EUR/ Kolmio!

Lisätietoja Toiminnanohjaajalta 0400 764618

kauhajoen Riistanhoitoyhdistyksen toimintaa 2014

ampumakokeet 2014
Päivä Vkonpäivä klo Järjestäjä Vastuuhenkilöt
17.5.2014 La 9- Rhy, Aro Ville P, Mauno, Petri R
3.8.2014 Su 12- Rhy Jarkko, Markku, Ville S
24.8.2014 Su 12- Rhy, Ikkeläjärvi Mika, Olavi, Hannu H
4.9.2014 To 17- Rhy, Päntäne Markku, Veli-Matti, Mika P
28.9.2014 Su- 12- Rhy, Muurahainen Jarkko, Rauno, Mikko

AMPUMAKOKEESEEN OSALLISTUJALLA OLTAVA MUKANA VOIMASSAOLEVA METSÄSTYSKORTTI 
JA ASEEN HALLUSSAPITOLUPA

ILMOITTAUTUMINEN AMPUMAKOKEESEEN TUNNIN KULUESSA AMMUNNAN ALOITAMISESTA.

metsästäjätutkinnon koulutustilaisuudet 2014
Päivä Viikonpäivä klo Paikka Vastuuhenkilöt
07. syys Su 12- Erähovi Janne, Jarkko
08. syys Ma 18- Erähovi Aseosio  (Janne, Jarkko, Jari-Matti, 
    J Ojanpää, J Itäluoma)

metsästäjätutkinnot 2014
Päivä Viikonpäivä klo Paikka Vastuuhenkilöt
15.4.2014 Ti 18- Erähovi Janne, Jarkko
22.4.2014 Ti 18- Erähovi Janne, Jarkko
9.9.2014 Ti 18- Erähovi Janne, Jarkko
10.9.2014 Ke 18- Erähovi Janne, Jarkko
15.9.2014 Ma 18- Erähovi Janne, Jarkko
16.9.2014 Ti 18- Erähovi Janne, Jarkko

Kuva: Tommi Pantti
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suuRpetokantojen seuRanta ja aRvionti
Suurpetokantojen arviointi perustuu vapaaehtoisten suurpetoyhdyshenkilöiden 
kirjaamiin havaintoihin. Tämä aineisto on perusta Riista ja Kalataloustutkimuslaitoksen 
tuottamille kanta-arviolle. Riistanhoitoyhdistyksen yksi tehtävä on valvoa alueensa 
suurpetoyhdyshenkilöiden toimintaa ja suurpetohavainnointia.

Kauhajoen alueella jokaiseen metsästysseuraan ja kyläosastoon on nimetty oma 
yhdyshenkilö, millä on pyritty helpottamaan suurpetohavaintojen ilmoittamista. Koko 
Kauhajoen alueen vastuuhenkilö on Markku Anttila, joka työstää koko vuoden havain-
noista yhden koko Kauhajokea koskevan yhteenvedon.

Suurpetohavaintoja kirjataan yhdyshenkilöiden toimesta kauhajokisten metsästys-
seurojen ja Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämille www-sivuille ( www.
kauhajoenmetsastys.com ). Lisäksi havainnot tallennetaan RKTL:n ylläpitämään Tassu-
järjestelmään.

kauhajoen Riistanhoitoyhdistyksen suuRpetoyhdyshenkilöt
nimi osoite  puhelin  osasto
Anttila Markku Kauhajärventie 1, 61950 Juonikylä 0400 264 324 HYYPPÄ
Harju-Panula Jussi Lustilantie 84, 61800 Kauhajoki 050 466 1394 KIRKONKYLÄ
Jokinen Sauli Kurikantie 730, 61860 Harja 040 827 0930 MATTILA-HARJA
Pääkkönen Ville Savikyläntie 22 A 3, 61800 Kauhajoki 040 702 8721 ARO-TOIVAKKA
Panttikoski Tapio Karviantie 608, 61920 Nummikoski 0400 868 764 NUMMIKOSKI
Ojanpää Jorma Nummijärventie 195, 61910 Nummijärvi 044 523 1330  NUMMIJÄRVI
Peltonen Olavi Peltosenkuja 125, 61880 Ikkeläjärvi 040 517 5020 IKKELÄJÄRVI
Syrjälä Matti Ratikyläntie 261, 61820 Kainasto 0400 830 309 KAINASTO
Pihlaja Mika Isojoentie 143, 61980 Päntäne   040 704 4019 PÄNTÄNE
Pitkänen Keijo Kivimäentie, 61960 Kyrönlatva 0400 369 968 MUURAHAINEN

Monipuoliset kartta-aineistot
Laadukkaat maastokartta-aineistot Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 

Virosta. Kartat täydennettävissä piirtotyökalulla.

Viro Norja RuotsiSuomi

Nyt myös Windows-laitteet!
Ohjelmistot ovat saatavina Windows-, Android- ja Java-

käyttöjärjestelmän puhelimiin ja tabletteihin. 

Ultrapoint Koira-GPS lunastaa kaikki huippututkan 
lupaukset – myös vaativissa olosuhteissa – ja 
tekee jahtikaudesta entistä turvallisemman 
elämyksen sekä isännälle että koiralle.

Jahtikausi on 
täynnä tilanteita, 
joissa tarvitset 
luotettavaa paikannusta
Ultrapoint Koira-GPS lunastaa kaikki huippututkan 
lupaukset – myös vaativissa olosuhteissa – ja 

paikannusta

Laadun takana on Ultracom Oy, suuntima- ja paikannuslaitteiden 
johtava kotimainen yritys. Katso lähin jälleenmyyjäsi netistä!

www.ultrapoint.fi

täynnä tilanteita, 

Kuva: Juha Virtanen
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kauhajoen Riistanhoitoyhdistyksen 
hiRvikolaRiRyhmä
RHY 1 Mäkiranta Markku 0400-885 028
RHY 2 Itäluoma Mauno 040-5953 334
RHY 3 Kiviluoma Jari-Matti 0400-192 475

seuRojen/kyläosastojen vastuuhenkilöt

ARO-TOIVAKKA  Ala-Ikkelä Janne 0400-764618
  Itäluoma Mauno 040-595 3334

KIRKONKYLÄ  Koivisto Matti 040-7250381
  Harju-Panula Jussi 050-466 1394

NUMMIJÄRVI  Jokela Lasse 040-5665040
  Ojanpää Jorma 044-523 1330

IKKELÄJÄRVI  Ilomäki Mika 0400-652 765
  Kaappola Mika 0400-991120

MATTILA-HARJA  Suomela Mauno 050-5276004
  Salmela Ville 0400-662074

HYYPPÄ  Kiviluoma Jari-Matti 0400-192 475
  Iso-Oja Ismo 0400-982 724

KAINASTO  Panttila Jari 0400-817724
  Talvitie Jouko 040-7225184

MUURAHAINEN  Kauhajärvi Rauno 040-715 7248
  Köykkä Antti 050-412 0023

PÄNTÄNE  Pihlaja Mika 040-704 4019
  Luoma-Keturi V-M 040-584 8783

Kolarihirvien ja peurojen myyntilihan saatavuudesta voi tiedustella Kauhajoen 
riistanhoitoyhdistyksen hirvikolariryhmältä.

Jauheliha   10eur/kg     –     Paistit   15eur/kg     –     Ulkofi le   25eur/kg     –     Sisäfi le   35eur/kg

Kauhajoen Riistanhoitoyhdistys

pienpetokilpailu

- kilpailuaika 1.1.2014 – 31.12.2014

- palkitseminen:
 Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 

tuntuva palkinto.

- tiedot toimitetaan kirjallisesti 10.1.2015 mennessä 
rhy:n toiminnanohjaajalle / puheenjohtajalle.

eläinlaji määRä pisteet pisteet yhteensä

Kettu 5

Supikoira 5

Mäyrä 5

Näätä 5

Minkki 5

Vahinkolinnut 1

yhteensä

Pyytäjän nimi Pyytäjän ikä

Pyytäjän puhelin Metsästysseura

Saalismäärän varmentaja ( nimi/ puh )
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suomen Riistakeskus, pohjanmaan aluetoimisto

toimisto riistapäällikkö
Vapaudentie 32-34 B 22 Mikael Luoma
60100 SEINÄJOKI puh. 029 431 2271
pohjanmaa@riista.fi  mikael.luoma@riista.fi 

riistasuunnittelija hallintosihteeri
Juha Heikkilä Sirpa Hakala
puh. 029 431 2272 puh. 029 431 2273
juha.heikkila@riista.fi  sirpa.hakala@riista.fi 

suomen metsästäjäliitto Ry / pohjanmaan piiRi

puheenjohtaja toiminnanjohtaja
Hannu Ilomäki Veli Kujala
Jussintie 4, 61100 Peräseinäjoki Savikonkydöntie 89, 63300 Alavus
puh. 044 418 1252 puh. 045 630 0350
hannu.ilomaki@seinajoki.fi  veli.kujala@alavus.fi 

KENTTÄKEITIN
Päntäneen Metsästysseura ry 

vuokraa kenttäkeitintä.

Vetoisuus: 150 l + 25 l + 25 l.
Lämmitys: puilla

Mahdollisuus vuokrata 
keittäjineen.

Tiedustelut numerosta: 
040 704 4019 Mika Pihlaja

Kuva: Janne Ala-Ikkelä
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metsästäjäliiton jäsenedut 2014

Metsästäjäliitto toimii jäsentensä hyväksi monin tavoin. Alla on lyhyt lista 
jäseneduista. Tarkempaa tietoa saa liiton sivuilta www.metsastajaliitto.fi

jahti-jakt viisi kertaa vuodessa
Tunnetuin jäsenetu on arvostettu Jahti-Jakt-lehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. 
Lehti on Suomen toiseksi suurilevikkisin ja sivumäärältään suurin. 

edunvalvonta
Metsästäjäliiton jäsenenä mahdollistat metsästäjien edunvalvontatyön kotimaisessa ja 
kansainvälisessä politiikassa. Suurempi jäsenmäärä parantaa vaikutusmahdollisuuksia.

vakuutusturvaa
Liitto tarjoaa kaikille jäsenrekisteriin ilmoitetuille jäsenille maksutta seuratoiminnan 
vastuuvakuutuksen ja talkoovakuutuksen.

neuvontaa ja koulutusta
Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenseuroilleen neuvontaa ja koulutusta metsästykseen, 
riistaan ja metsästysseuratoimintaan liittyvissä asioissa. Koulutuskalenteri löytyy liiton 
sivuilta ja Jahdista.

yhdistys- ja jäsenrekisteripalvelut
Jäsenseurat saavat myös sähköisen nettijäsenrekisterin, josta jäsenten osoitteet päivit-
tyvät samalla Jahti-lehden osoitetiedoiksi. 

metsästysammunta
Metsästäjäliiton jäsenenä voit päästä kilpailemaan metsästysammunnan SM-, PM- ja 
EM-tasoilla asti. Liiton jäsenet on myös vakuutettu kilpailuissa. 

alennusta tuotteista ja palveluista
Jäsenyys tuo myös alennusta esim. polttoaineesta, majoituksesta, matkustuksesta, 
lehdistä, kotisivuista tai vaikkapa trikiinitutkimuksista. Lue lisää osoitteessa www.
metsastajaliitto.fi/jasenedut

ajankohtaista metsästäjäliitossa

uusia suojelualueita uhkaavat metsästyskiellot
Luonnonsuojelulain uudistuksen myötä yli puoli miljoonaa hehtaaria Metsähallituksen 
maata halutaan muuttaa lähivuosina suojelualueiksi. Projekti aloitettiin Varsinais-Suo-
mesta ja laajenee siitä pikku hiljaa ympäri Suomen. 

Pohjoisen ns. kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden alueita lukuun ottamatta met-
sästys pääsääntöisesti kielletään näillä alueilla. EU ei metsästyksen kieltämistä edellytä, 
vaan päätös on kansallinen. Hyvillä perusteilla voi tosin saada poikkeuksia. Esimerkiksi 
Olvassuolle kaavailtu kansallispuistohanke laitettiin jäihin, ja metsästys voi näillä näky-
min jatkua, kuten ennenkin. 

Mikäli asia koskettaa teitä tai tuttavianne, olkaa aktiivisesti yhteydessä kansanedusta-
jiinne. Metsästäjäliitto on laatinut ohjeistuksen seuroille, joiden alueita aiotaan muut-
taa suojelualueiksi. Ohjeesta saatte vinkkejä, miten voitte toimia suojelukysymyksen 
kohdatessa. Ohjeita voi tilata liiton tiedottajalta (kai.tikkunen@metsastajaliitto.fi)

epäonnistunut suurpetopolitiikka vaatii muutosta
Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt suurpetopolitiikan epäonnistuneen ja et-
sii siihen ratkaisua. Ratkaisua todella tarvitaan, sillä etenkin susialueilla asuvien kärsiväl-
lisyys on ollut koetuksella, mikä on johtanut valitettaviin ylilyönteihin, jotka leimaavat 
rehellisiä metsästäjiä ja vaikeuttavat metsästysharrastusta. Metsästäjäliitto toivoo, että 
päivitettävä sudenhoitosuunnitelma ja uusi ahmanhoitosuunnitelma tuovat parannus-
ta tilanteeseen ja pyrkii omilla toimillaan vaikuttamaan siihen, että näin käy.

Metsästäjäliitto pitää positiivisena, että sudenhoitosuunnitelmassa halutaan vihdoin 
huomioida susialueilla asuvien ihmisten mielipide. Suunnitelman luonnoksen odo-
tetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Liiton mielestä luonnos ahmakan-
nan hoitosuunnitelmasta on kattava ja monipuolinen tarkastelu ahman tilanteesta 
Suomessa. Hoitosuunnitelma sisältää myös harkittuja toimenpiteitä kannan hoidosta 
tulevaisuudessa. Toivottavasti uudistusten kautta petopolitiikkaan saadaan parannus. 
Ilveslupien määrää on jo lisätty, mutta enemmän tarvitaan, että kannan kasvu saadaan 
pysäytettyä. Toivon mukaan myös häirikkösusiin voidaan tulevaisuudessa puuttua 
joustavammin.
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toiminnantäyteinen vuosi sml pohjanmaan piiRissä
Käynnissä oleva vuosi on toiminnantäyteinen Suomen Metsästäjäliiton (SML) Pohjan-
maan piirissä. Yhtenä piirin tavoitteena on tarjota jäsenistölle mahdollisimman moni-
puolisia koulutuksia ja tapahtumia metsästyksen ja eränkäynnin tiimoilta. Tämä onkin 
mielenkiintoinen tavoite täytettäväksi, sillä Pohjanmaan piirissä on 124 jäsenseuraa ja 
niiden kautta kaikkiaan 17 400 jäsentä. Eri puolilla piiriä painotetaan vähän eri asioita ja 
painotusten pohjalta tapahtumia pyritään järjestämään. Pohjanmaa on Metsästäjäliiton 
kolmanneksi suurin piiri, eli piirillämme on painoarvoa liitonkin asioista päätettäessä. 
Kaikki Ei-jäsenseuratkin olisi hyvä saada mukaan toimintaan piirin jäsenmäärän lisäämi-
seksi.

Kevään 2014 tapahtumista todettakoon, että Kauhajoen Erähovilla oli kiväärinpatruu-
noiden jälleenlatauskoulutusta, Alavudella oli koulutusta riistaeläinten terveyteen ja riis-
talihan hygieniaan liittyen, liiton jäsenrekisterinkäyttöäkin on opiskeltu, suurpetoasioita 
on pohdittu Erämiesillassa ja majavan metsästykseenkin on saatu vinkkejä Metsästäjälii-
ton Jussi Partasen kouluttamana. Tärkeä PR-tilaisuus oli myös huhtikuinen Pönttöpäivä 
Seinäjoen torilla, jossa jaettiin sorvattuja ja valmiiksi koottuja linnunpönttöjä ohikulki-
joille. Samalla tuotiin esille metsästäjien toimintaa mm. riistanhoidon saralla. Riistanhoi-
toon liittyvä teemapäivä järjestettiin huhtikuun lopulla Kauhajoen Kainastolla. Unohtaa 
ei sovi Peräseinäjoen toukokuista haulikkoammuntatapahtumaakaan, jossa vähemmän 
ampuneet pääsivät tutustumaan lajiin.

Suomen Metsästäjäliiton perustehtävänä on huolehtia jäsenseurojen ja jäsenistön edun-
valvonnasta. Pohjanmaan piirin tärkeä tehtävä on osaltaan myös edunvalvonta ja neu-
vonta erilaisissa kysymyksissä. Tarvittaessa liiton henkilöstön kanssa hoidetaan joskus 
hankaliakin edunvalvonta- ja neuvontakysymyksiä. Asioihin pyritään ottamaan kantaa 
rakentavalla ja yhteistyöhön pohjautuvalla tavalla. Tiedottaminen ajankohtaisista asiois-
ta jo etukäteen on piirinkin perustyötä. Tämä tapahtuu parhaiten piirin kotisivujen ja 
piirikirjeiden välityksellä. 

Tärkeä yhteistyökumppani Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirille on Suomen riistakeskuk-
sen Pohjanmaan aluetoimisto. Yhteistyönä järjestetään erilaisia tapahtumia ja koulutuk-
sia, hoidetaan tiedotusta ja neuvontaa sekä tuodaan esiin metsästystä ja eränkäyntiä 
positiivisessa mielessä. Erityisesti yhteistyössä panostetaan nuorisotoimintaan ja riistan-
hoitotapahtumiin. Elokuun perhepäivä la 16.8.2014 on yksi näkyvä yhteistyömuoto.

Muutama aihepiiri on nousemassa esiin tulevaisuudessa. Suurpetoasiat ja hoitosuunni-
telmien päivitys, Natura-asiat ja aselainsäädännön muutokset koskettavat niin metsäs-
täjiä kuin muitakin ihmisiä. Näiden asioiden hoidossa tarvitaan aktiivisuutta niin seura-, 
piiri- ja liittotasolla. Yksittäisen henkilön aktiivisuus on kuitenkin usein se tärkein lenkki, 
sieltä lähtevät yleensä parhaat ideat koulutusten järjestämiseen, edunvalvontaan tai 
vaikkapa seuran omiin tapahtumiin liittyen.

Tulevan syksyn osalta tapahtumaa on tiedossa karhu-SRVA toimintaan, haulikkoammun-
taan ja jäsenrekisterikoulutukseen liittyen. Lisätietoa löytyy Jahti-lehdistä, Pohjanmaan 
piirin kotisivuilta ja maakuntalehdistäkin. Toivottavasti näemme tapahtumissa sankoin 
joukoin!

Toivotan Kauhajoen riistanhoitoyhdistykselle, Kauhajoen metsästysseuroille ja niiden 
jäsenistölle oikein antoisaa ja onnistunutta jahtivuotta 2014-2015!

t. Veli Kujala, toiminnanjohtaja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry

Soita tai tule käymään!

  Puh. 06 534 2115

Lähellä 
läpi 
elämän.
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poliisin teRvehdys vuonna 2014
Jälleen on yksi jahtikausi takana ja uuden suunnittelu kovaa vauhtia käynnissä. Seurat 
ovat pitäneet talvikokouksiaan, valinneet uusia jäseniä joukkoonsa ja nimenneet omat 
luottamushenkilönsä tulevalle jahtikaudelle. Usein tämä edellä mainittu seura-aktiivien 
joukko tekee pyyteetöntä työtä yhteisen harrastuksen eteen, mutta harvoin heidän pa-
nostaan seurojen toiminnan yhteydessä muistetaan. Muistamista ja kiitosta ei kannata 
unohtaa. Luottamushenkilöiden toiminta näkyy ja kuuluu myös ulospäin seuran toimin-
nassa. Siksi valinnoissa kannattaa noudattaa vakaata harkintaa ja valita tehtäviin sellai-
sia henkilöitä, jotka oman porukkanne arvion mukaan kykenevät parhaiten tehtävistä 
selviytymään.

Aika ajoin keskusteluissa nousee esille yhteismetsästyksen yhteydessä metsästyksen-
johtajalle kuuluvat vastuut ja velvollisuudet. Käytännössä vastuuta voisi verrata "työjoh-
tovastuuseen", mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että johtajalla on kokonaisvastuu 
kaikesta toiminnasta metsästystapahtuman yhteydessä. Metsästyksenjohtajan ominai-
suudessa toimivien metsästäjien tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että toi-
minta on johdettua, riittävästi ohjeistettua, kurinalaista ja myös muuttuvissa sekä haas-
teellisissa metsästystilanteissa sellaista, että se on johtajan hallinnassa. 

Metsästyksen luonteeseen kuuluu, että silloin tällöin toimintaa pitää jälkikäteen arvi-
oida jopa käräjäoikeudessa saakka. Näissä tilanteissa yksittäisen metsästäjän toimintaa 
joudutaan arvioimaan tietysti itse tapahtuman kautta, mutta myös siitä näkökulmasta, 
millaisia ohjeita metsästäjä on johtajalta saanut ja onko hän näitä noudattanut. Siksi 
varsin hyvä tapa, mikä monessa seurassa onkin käytössä, on jakaa yleiset ohjeet ennen 
jahtikauden alkua kirjallisesti kaikille toimintaan osallistuville ja antaa päiväkohtaisia 
ohjeita aina erikseen aamuisin pidettävien "käskynjakojen" yhteydessä. "Käskynjakojen" 
yhteydessä on huomioitava se, että kaikki toimintaan osallistuvat ovat paikalla silloin 
kun ohjeet annetaan. Vaikka johtajalla onkin suuri kokonaisvastuu toiminnasta, pystyy 
hän itse huolellisesti ja vastuullisesti osallistujia ohjaamalla ja valvomalla toteuttamaan 
oman velvollisuutensa siten, että mahdollisissa tutkintaa edellyttävissä tilanteissa hänen 
toimintaansa voidaan tarkastella tutkinnan yhteydessä siitä näkökulmasta, miten met-
sästyskautta tai yksittäistä päivää koskettavia ohjeita  on noudatettu. Pitää aina muistaa, 
että lopullinen vastuu on kuitenkin aina aseen perän takana ja laukauksen ampujalla.

Metsästyksenjohtajan tulee tuntea vastuunsa koko porukasta ja puuttua myös mahdol-
lisiin turvallisuusuhkiin. Tässä tehtävässä toimivan tulee aktiivisesti ja oma-aloitteisesti 
ottaa selkoa ja tarkistaa metsästykseen osallistuvien kunto ja muut seikat turvallisen 
metsästystapahtuman suorittamiseksi. Mikäli joku seurueen jäsenistä epäilee jonkun 
toimintaan osallistuvan kykyä turvalliseen jahtitapahtumaan, on tästä välitettävä tieto 
metsästyksenjohtajalle, jonka velvollisuuteen kuuluu arvioida tilanne ja mahdolliset 
tilanteen vaatimat toimenpiteet. On selvää, että puuttuminen näissä tilanteissa ei ole 
helppoa. Näissä tilanteissa onkin hyvä esittää kysymys, entäs jos jotakin sattuu? Sellaista 
riskiä tuskin kukaan haluaa ottaa.

Lupahallinnolliselta puolelta asioita tarkasteltaessa täytyy tässä yhteydessä kiinnittää 
edelleen metsästäjien huomioita ampuma-aselupia koskeviin asioihin. Aselupahake-

muksien osalta hakuprosessi on muuttunut siten, että lupaa 
haettaessa hakija esittää suullisesti hakemuksensa poliisin 
lupahallinnossa työskentelevälle toimistosihteerille. Perus-
telulomake täytetään edelleen kirjallisena. Toimistosihteeri 
kirjaa hakemuksen suoraan koneelle poliisin asetietojär-
jestelmään. Kun tiedot on kerran sinne syötetty, hakemus 
vastaanotettu ja käsitelty, ei virheitä voi sieltä enää poistaa 
muuta kuin uuden hakemuksen kautta. Tämän vuoksi pyy-
dänkin metsästäjäkuntaa miettimään ja tarkastamaan jo 
hyvissä ajoin etukäteen ennen hakemuksen jättämistä han-
kittavan aseen toimintatavan, koska siinä on tullut yllättävän 
paljon virheitä viimeisen vuoden aikana. Tämä "pieni virhe" 
on aiheuttanut luvanhakijoille, mutta myös poliisille run-
saasti lisätyötä ja päänvaivaa. Hankittavan aseen tulee olla 
poliisin myöntämän hankkimisluvan mukainen, joten ikäviä 
yllätyksiä on metsästäjille tullut muun muassa toiselta puolelta Suomea asetta haetta-
essa, kun myyjä ei ole suostunut myymään asetta, koska hankkimislupa on ollut väärälle 
toimintatavalle.

Ongelmaa on pyritty korjaamaan ja välttämään se kokonaan jakamalla poliisin toimipis-
teisiin erillisiä ohjeita toimintatavan määrittelemiseen, koska hakemuksissa käytettävät 
termit kertatuli, lippaallinen kertatuli ja itselataava kertatuli eivät sittenkään ole kaikille 
luvanhakijoille selvillä. Ohjeistuksen jälkeen ongelmat ovat vähentyneet, mutta eivät 
kokonaan poistuneet. Senpä vuoksi aselupaa haettaessa tähän asiaan kannattaa kiinnit-
tää erityistä tarkkuutta.

Aselupaa haettaessa hakijan on etukäteen huolellisesti harkittava ja lupaa haettaessa 
tiedettävä minkälaista asetta hän on hankkimassa. Aseen soveltuvuus käyttötarkoituk-
seen jää lupaviranomaisen harkittavaksi. Pahimmassa tapauksessa hakijasta johtuvat 
"virheet" voivat johtaa rikosilmoituksen kirjaamiseen. Nämä virheet voidaan parhaiten 
välttää huolellisella menettelyllä ja ennakkosuunnittelulla.

Toivotan paikallisen poliisin puolesta rohkeutta tulevalla kaudella vastuunkantajina 
toimiville metsästyksenjohtajille sekä turvallista jahtikautta kaikille metsästyksen paris-
sa luonnosta nauttiville. Pyrkikäämme kaikki toimimaan omalta osaltamme siten, että 
saamme metsästä sen mitä menemme sieltä hakemaan; onnistumisen elämyksiä, punai-
sia poskia, mukavaa yhdessäoloa ja luonnon rauhaa.

Pauli Latvanen 
komisario  
Pohjanmaan poliisilaitos 
Kauhajoen poliisiasema
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paulin palsta

hyvät veljet! 
Vuosikokoukset on pidetty ilman suurempaa dramatiikkaa. Henkilöt pysyivät kutakuin-
kin samana. Tarpeellinen jäsenmaksun korotus saatiin päiseksi, uskon että tällä selvitään 
jonkun matkaa. Tällä edellisellä jäsenmaksulla taivallettiinkin lähes pari vuosikymmentä. 
Asia oli sikäli tarpeellinen kun kyläosastoille jäävä siivu alkoi olla varsin vaatimaton, kun 
välttämättömät  menosiivut  on koko ajan kasvaneet.

Lisäksi johtokunta toteutti jäsenmaksujen perinnän pääseuran tilin kautta, siirto mah-
dollistaa maksujen seurannan konekielisenä. Nyky tietotekniikalla pystymme olemaan 
vaikka joka päivä reaaliajassa maksujen seurannassa. Raha-asioista vastuussa olevien 
aikaa jää järkevämpään toimintaan.

Suomen metsästäjäliitto, tämä meille tuiki tarpeellinen järjestö, nosti jäsenmaksunsa 
9€ viime vuonna. Korotus oli toki varsin maltillinen. Järjestön roolia ei ehkä nykyisessä 
yhteiskunnallisessa ilmapiirissä arvosteta riittävästi metsästäjien keskuudessa, tämän jä-
senmaksun voisi mielestäni huoletta tuplata, onhan järjestö kuitenkin ainut kanava jolla 
mahdollisuus oikeasti ajaa meidän metsästäjien etuja ja oikeuksia.

Hirvilupia anotaan jälleen 250 ja Peuran 50 kpl. Nyt vain näyttää siltä, että riistakeskus 
olisi suosittelemassa talvikannan nostoa 3/1000ha tietämille. Se tarkoittaisi sitä, että 
meidänkin tulisi pidättäytyä vieläkin lupien käyttöasteessa sinne 50-60% tasolle. Lisään-
tyvä suurpetokanta ottaa hirvistä joka tapauksessa oman osuutensa, onhan kannan lie-
vä kasvattaminen siinäkin valossa perusteltua.

Majavasta tuli meille uusi mielenkiinnon kohde ympäri pitäjää niin sanotun tutkimuslu-
van myötä. Riistakeskus haluaa selvittää neljän maakunnan alueella kanadan- ja euroo-
panmajavan sijainnin (Pohjanmaa, Satakunta, Pohjois-Häme, Rannikko-Pohjanmaa). Tä-
män myötä porukat ovat kartoittaneet meillä olevat pesäyhdyskunnat, valistunut arvaus 
laskennan mukaan olisi, että meillä on n. 50 pesää, se tietäisi n. 200 yksilöä vähintäin. 
Jatkossa se tietää meille mielenkiintoisen lisän riistan lajikirjoon. Ne, jotka muistavat 50-
70-luvun riistakannat, ihmisen lisäksi metsissä liikkui muutama jänis, kanalintuja koh-
tuullisesti, jokunen hirvi, kettuja, siinäpä ne. Jokainen meistä tietää nykykannat. Joku 
viisas kehtasi väittää runsastuneita riistakantoja EU:n ansioksi, uskokoon ken tahtoo. Nyt 
5.4.2014 Kauhajoella kaadettuna 8 majavaa.

Asia jota olen mielenkiinnolla seurannut jo vuosia, on joidenkin kyläosastojen toimin-
ta jäsenistöön kohdistuen, siellä on jos jonkin sorttista käytäntöä esiintynyt. Asiaa on 
katsottu hieman läpi sormien josko tilanne tasaantuisi, ehkä se jo onkin. Mutta ainut 
oikea elin, joka seuran virallisten sääntöjen mukaan jäsenyyksiin ja jäsenten kohteluun 
liittyvistä asiosta voi käyttää päätösvaltaa on KAUHAJOEN METSÄSTYSSEURA RY:N VUO-
SIKOKOUS, jonka seuran johtokunta on ensin valmistellut. Kyläosastojen toimivalta ei siis 
millään muotoa riitä kyseisiin asioihin. Vaikkakin käytäntö on muotoutunut siten, että 
kyläosastojen kokoukset hyväksyy uudet jäsenet, johtuen heidän paikallistuntemukses-
taan. Asiasta laaditaan jonkinlainen rautalanka malli kyläosastojen johtokuntien tueksi. 
Toivon että asia tuli kyllin selkeästi muotoiltua. Korostan vielä että tämä ei kohdistu yk-
sittäiseen kyläosastoon, näitä tulkinta näkemyksiä on ollut useassa kyläosastossa...

Syksyä odotellessa

Pauli

kauhajoen metsästysseuRa Ry
Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite
Puheenjohtaja Pauli Kiviluoma 0400 267 201 Samelintie 11,  
 pauli.kiviluoma1@luukku.com 61800 Kauhajoki
Sihteeri Kari Tampsi 050 322 5948 Hormikuja 6,  
 kari.tampsi@kauhajoki.fi 61800 Kauhajoki
Rahastonhoitaja: Juha Ala-Harja 040 722 7212 Kurikantie 529
 juha.alaharja@gmail.com 61850 Kauhajoki as
Pankkiyhteys 473040 - 223322

kauhajoen metsästysseuRan kyläosastot

Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite

aRo-toivakka Jäsenmäärä: 130 Pinta-ala: 12 000 Tilinro: 473042 - 25095

Puheenjohtaja Petri Risku 040 553 5064 Lustilantie 420,  
 prisku@suomi24.fi  61850 Kauhajoki
Sihteeri Jarmo Itäluoma 050 308 7261 Riskuntie 45 
 jarmo.itäluoma@gmail.com 61850 Kauhajoki
Rahastonhoitaja Reijo Kuusela 050 357 1908 Rasitie 2, 61800 Kauhajoki
Päiväkorttien myyjät ST1, Reijo Kuusela, Jarmo Itäluoma, Petri Risku
Rauhoitusalueet Kyrönjoki välillä meijerinsilta - Harjankylän Perälä.
Peura/kaurispäällikkö  Janne Ala-Ikkelä, 0400 764 618

hyyppä Jäsenmäärä: 160 Pinta-ala: 17 355 Tilinro: 473043 - 22190

Puheenjohtaja Markku Anttila 0400 264 324 Kauhajärventie 1,  
 juha.anttila@ssvnet.fi  61940 Hyyppä
Sihteeri/rahastonhoit.   Kari Tuovinen 0400 728 759 Möykkytie 877,
   61980 Päntäne
Jäsenvastaava Jani Laine 050 591 0250 januski77@gmail.com
Päiväkorttien myyjät Markku Anttila, Kari Tuovinen, Pauli Ala-Seppänen,  
 Harri Lehtimäki, Kari Lähdetluoma
Rauhoitusalueet Kivijärventie-Hämesharjun(linjatie) metsäautotien välinen alue.  
 Läntinen raja: Jokimäentie (hiekkatie). 
Hirvipäällikkö Leo Lappalainen 046 681 8488
Peurapäällikkö Harri Lehtimäki, 0400 338 435
Kaurisyhteyshenkilö Pauli Ala-Seppänen, 050 324 9222

ikkeläjäRvi Jäsenmäärä: 71 Pinta-ala: 5 834 Tilinro: 473040 - 210 8644

Puheenjohtaja Mika Ilomäki 0400 652 765 Peltosenkuja 36,  
 mika.ilomaki@gmail.com 61880 Ikkeläjärvi
Sihteeri/rahastonhoit.   Martti Koskinen 0400 224 202 Ikkeläjärventie 637,  
 eevajamartti@gmail.com 61880 Ikkeläjärvi
Päiväkorttien myyjät Martti Koskinen, Paavo Talvitie
Rauhoitusalueet Pururadan molemmin puolin 150 m, Niemen kärki, Moisionmäki
Peura/kaurispäällikkö  Hannu Nurmela, 050 401 4596
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Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite

kainasto Jäsenmäärä: 155 Pinta-ala: 6 892 Tilinro: 473044 - 23155

Puheenjohtaja Juhani Toivakka 0400 207 797 Ratikyläntie 120, 
 juhani.toivakka@hotmail.com 61820 Kainasto
Sihteeri Jarno Lehtinen 040 517 4790 Luomantie 342, 
   61800 Kauhajoki
Rahastonhoitaja Aulis Länsikallio 040 590 6166 Ratikyläntie 175, 
   61820 Kainasto
Jäsenvastaava Jyri Rinne
Päiväkorttien myyjät Keijo Harju-Keturi, Jouko Talvitie, Aulis Länsikallio, Juha Ala-Kokko, 
 Jyri Rinne, Jarno Lehtinen, Antti Hautio. 
 Turistimyynti: Juhani Toivakka, Jyri Rinne
Hirvi/peurapäällikkö/ kaurisyhteyshenkilö Jouko Talvitie, 040 722 5184

kiRkonkylä Jäsenmäärä: 341 Pinta-ala: 18 832 Tilinro: 473040 - 2166246

Puheenjohtaja Marko Hakamaa 0400 764 626 Juontolenkki 8, 
 marko.hakamaa@netikka.fi  60200 Seinäjoki
Sihteeri Vesa Harju-Panula 050 561 0376 Pikkuhaudantie 31, 
   61800 Kauhajoki
Rahastonhoitaja Juha Harju-Panula 050 573 8757 Rintalantie 9 B,
 juha.harjupanula@gmail.com 13210 Hämeenlinna
Jäsenvastaava Pauli Laine 040 514 2134 Rasitie 7, 
 pjlaine@mbnet.fi   61800 Kauhajoki
Päiväkorttien myyjät Juha Vilponen, Vesa Harju-Panula, Pauli Laine
Rauhoitusalueet Kalmarinmäki, Kalkunmäki - Rinnemäki, Sotkan ulkoilualueet, Kalkun-

mäen alapuolella oleva peltoalue (Vuorenmäentien-Huikuntien-Ko-
konkyläntien sisäänjäävä alue) sekä Kainastonjokivarsi Harjasta Tikan 
automaalaamoon rauhoitettu kyyhkyn metsästykseltä 20.8 klo 12:00 
asti. Kainas tonjoki Myllyniemen tilan kohdalla rauhoitettu 20.8.-20.9. 
väliseksi ajaksi.

Peura/kaurispäällikkö  Jani Eklund, 040 506 1706
Kämppäisäntä Henri Granholm 0400 865 822

mattila-haRja Jäsenmäärä: 186 Pinta-ala: 8 577 Tilinro: 473042 - 24403

Puheenjohtaja Esko Kreko 040 911 2419 Sahankyläntie 685, 
   61850 Kauhajoki as
Sihteeri Simo Lähdekorpi 0400 867 224 Mietaantie 301, 
   61360 Mieto
Rahastonhoitaja Tiina Siirilä   
 tiina.siirila@pp.inet.fi   
Päiväkorttien myyjät Ville Salmela, Ossi Hangasluoma, Oskari Hautaviita, Erkki Hietalahti.
 Vuosikortit sihteeriltä.
Rauhoitusalueet Metsäpirtin ympäristö, Harjankoulunmäki, Kyrönjoki, 
 Ohmerojärven peltoaukea ymp. teitä myöden, riistapellot ja niiden 
 ympäristö (200 m) rauhoitettu kanalinnustukselta. Ikkelän ruokinta-
 paikan ympäristö rauhoitetaan peuran/kauriin metsästykseltä.
 Pienpetometsästys sallittu rauhoitusalueilla.
Peurajahtipäällikkö Ville Salmela, 0400 662 074  ville.salmela@luukku.com

Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite

nummijäRvi Jäsenmäärä: 60 Pinta-ala: 9 000 Tilinro: 473046 - 25596

Puheenjohtaja Pentti Hongisto 0500 514 147 Nikkolantie 12, 
 penttihongisto@gmail.com 61850 Kauhajoki as
Sihteeri/rah.hoitaja Seppo Talvitie 050 367 5102 Lamminkiertotie 125, 
   61910 Nummijärvi
Päiväkorttien myyjät Seppo Talvitie 050 367 5102, Jorma Ojanpää 044-523 1330
Rauhoitusalueet Pohjoisessa Sarantie, lännessä Säkkiharjuntie, 
 etelässä Hormanevan rapatie, idässä Karvian raja.
Jahtipäällikkö Juha Ala-Kokko, 040 544 3318
Majavavastaava Pentti Hongisto

nummikoski Jäsenmäärä: 24 Pinta-ala: 3 500 Tilinro: 473040 - 20124732

Puheenjohtaja Juha Viherlampi 0400 801 740 Sasintie 68/20
 juha.viherlampi@gmail.com 39130 Sasi
Sihteeri/rah.hoitaja Milla-Maria Mäkiä 046 654 7455 Pohjoiskoihna 12, 
 mmmakia@gmail.com  61910 Nummijärvi
Päiväkorttien myyjät Hannu Heikka 040-565 6901, Erätuote Oy: Esko Jussila 0400-702 172
Rauhoitusalueet Ei ole
Peura/kaurispäällikkö  Tapio Panttikoski, 0400 868 746
Majavayhdyshenkilö Tapio Panttikoski

KAUHAJOEN PALVAAMO
Kauhajoki

Puh./Fax 06 231 2117, 040 503 5691, 040 733 3901
www.kauhajoenpalvaamo.fi 

E-mail: jarmo.syvaluoma@pp.inet.fi 

Helsingistä Nuorgamiin
Perinteiset saunapalvituotteet 
vanhan ajan savusaunasta
- elintarviketeollisuudelle
- yritystilaisuuksiin
- ravintoloihin ja hotelleihin
- kauppaketjuille
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muuRahaisen eRämiehet Ry
Jäsenmäärä: 44 Pinta-ala: 7 200 ha Pankkiyhteys: 473045 - 21026

Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite
Puheenjohtaja Rauno Kauhajärvi 040 715 7248 Aunesluomantie 130,
   61960 KYRÖNLATVA

Sihteeri Erkki Kangasniemi 0400 644 502 Kangasojantie 5, 
   61960 KYRÖNLATVA

Rahastonhoitaja Jarkko Kauhajärvi 040 543 2551 Aunesluomantie 130,
 jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi  61960 KYRÖNLATVA

Päiväkorttien myyjät Rauno Kauhajärvi, Erkki Kangasniemi

Majavanmetsästys Majavan metsästystä organisoi/ valvoo Mikko Rantamäki 0400 568 183

Kaurismetsästys Kauriinmetsästys suoritetaan vain seuruejahtina.
 Jahtia koordinoi Rauno Kauhajärvi

Rauhoitusalueet Jokivarsi välillä Levän silta - Kantatie 44 silta.

(Ristikon ratkaisun löydät sivulta 62.)
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päntäneen metsästysseuRa Ry
Jäsenmäärä 315 Metsästysalue: 25.000 ha Pankkiyhteys: FI 4347 3050 2000 5862
Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite
puheenjohtaja Veli-Matti Luoma-Keturi 040 584 8783 Keturinkyläntie 410 
& rahastonhoitaja  61980 Päntäne

sihteeri Janne Kangas 040 829 4881 Karijoentie 138
   61980 Päntäne
kirjanpitäjä Timo Myllymäki 040 506 6638 Päntäneentie 743
   61980 Päntäne

päntäneen metsästysseuran toimikunnat
maanvuokraustoimikunta ajokoiratoimikunta kivääritoimikunta
Markku Mäkiranta Aki Iso-Oja Aki Iso-Oja 
Mika Pihlaja Jarno Rosenberg V-M Luoma-Keturi
Jussi Myllymäki Arto Oravamäki  Erkki Ojanperä
Veikko Kulmala Markku Pentilä Pasi Tulensalo
Pasi Viitamäki Jari Ketomäki Hannu Rinta-Möykky
talotoimikunta haulikkotoimikunta  kauristoimikunta
Hannu Pihlaja  Ari Kangas Janne Kangas
Antti Tulensalo Jarno Rosenberg Aki Iso-Oja
Hannu Rinta-Möykky Jari Ketomäki Arto Oravamäki
V-M Luoma-Keturi Markus Mäenpää Pasi Viitamäki
(talonmies Krister Ruotsalainen) Mauno Kallio
  Pasi Tulensalo
kenttäkeitintoimikunta hirvikoiratoimikunta Riistanhoitotoimikunta
Mika Pihlaja Rauno Kettunen Aki Iso-Oja
Mauno Kallio Aki Iso-Oja Ari ja Janne Kangas
Raimo Antila Eero Hakola Pasi Viitamäki
Reijo Kykkänen Mika Pihlaja
Veli Kujansivu

hirviharjoitukset ja valvojat
 29.5. Veli-Matti Luoma-Keturi 24.7. Markus Viitikko
 5.6. Janne Kangas 31.7. Ari Kangas
 12.6. Mika Pihlaja 7.8. Pasi Viitamäki
 19.6. Pasi Tulensalo 14.8. Eero Hakola
 26.6. Rauno Kettunen 21.8. Jarmo Nevala
 3.7. Aki Iso-Oja 28.8. Seppo Wegelius
 10.7 Hannu Rintamöykky 4.9. Korttiammunta Markku Mäkiranta
 17.7. Antti Mäkynen
Valvoja varaa itselleen apulaisen ja hoitaa tarvikkeet seuraavalle valvojalle. Esteen sattuessa 
valvoja hoitaa itselleen varamiehen.

hiukkajärven metsästysmaja
päntäneen metsästysseuran metsästysmaja sijaitsee kauniilla paikalla hiuk-
kajärven rannalla.

Metsästysmajan pihapiiristä löytyy hirsirakenteisen metsästysmajan lisäksi lahti-
liiteri ja kaksi kesä asuttavaa pikku mökkiä. Talviaikaan Päntäneen metsästysseura 
järjestää hiukkajärvellä suuren suosion saavuttanutta avantouintia. Syyskuun 
ensimmäisestä perjantai-illasta lähtien nisukahvit on keitetty ja sauna on lämmin 
avantouimareille 5€ hintaan.

Hiukkajärven metsästysmajaa ja pihapiirin pikkumökkejä vuokrataan myös 
yksityistilaisuuksiin. Tiedustelut metsästysmajan vuokrauksesta:  
Markku Mäkiranta, puhelin 0400 885028.

kilpailut  kokoukset
 7.8. pyttyammunta 75m klo 18:00 3.8.  kesäkokous klo 18:00
 21.8. poliisien malja 100m klo 18:00 5.10. hirvikokous klo 15.00
 26.10. Hirvipolku klo 12:00

hirven haukkukokeet:
 11.10. Kokoontuminen Hiukkajärvellä klo 7:00.  

Yhteyshenkilö Rauno Kettunen puhelin: 050 360 0976

ketun ajokokeet:
 3.1.2015 Kokoontuminen Hiukkajärvellä klo 7:00.  

Yhteyshenkilö Markku Pentilä, puhelin: 050 323 6853
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hiRvikoiRajaosto

Jaoston jäsenet 2014:
Jari Panttila (pj.) 0400 817724, Sakari Närvä, Mauri Kaappola, Jari Ojanpää, Pauli 
Kiviluoma, Juha Ala-Kokko, Jouko Talvitie, Joni Viitanen, Markus Granholm, Marko 
Peltomaa, Tero Mustonen, Aki Iso-Oja, Rauno Kettunen, Rauno Kauhajärvi, Anne-Mari 
Huhtala ja Markku Uusi-Rajasalo.

Tapahtumat
18.5.2014 mejä-koe Ruosteluoman majalla. Ylituomarina Kristina Erkkilä.

4.8.2014 pidetään ”eläinlääkäri päivä”.

1.11.2014  Kauhajoen mestaruuskisa Erähovilla. Ylituomarina Jari Kannisto. 
 Ilmoittautumiset: Sakari Närvä 050 3001 708

13.12.2014  Suupohjan haukut Erähovilla. YT: Kulmala Heikki.  
 Ilm: Jari Panttila 0400 817724

27.12.2014 hirvenhaukku koe Erähovilla. Ylituomarina Henri Kenkkilä. 
 Ilm: Kiviluoma Pauli 0400 267 201.

mäyRäkoiRajaosto

Jaoston jäsenet 2014:
Jari Panttila (pj.) 0400 817 724,  
Mari Panttila, Ville Salmela ja Jani Eklund.

Tapahtumat
19.9.2014 Mäyräkoirien ajokokeet.  
 Ylituomarina Reijo Tallgren,  
 ilm: Jari Panttila 0400 817 724

koiRajaostojen toimintaa 2014

ajokoiRajaosto

Jaoston jäsenet 2014:
Seppo Salonen (pj.), Jari Vaskivuori, Martti Mäkinen, Reijo Kuusela, Lauri Talvitie, Pentti 
Hauta, Ismo Iso-oja, Kalevi Aittokallio, Jarmo Syväluoma, Olli Kiukkonen, Markus Lehti-
nen, Matti Ketonen, Oiva Pietarinen, Seppo Takala, Jari Malkamäki.

Tapahtumat
29.11.2014 Ajokoe Jänis

30.11.2014 Ajokoe Jänis Teuva-Kauhajoki ottelu

16.-29.11.2014 Ajokoe Jänis pitkä

1.12.-15.12.2014 Ajokoe Kettu pitkä

7.2.2015 Ajokoe Jänis Kauhajoen mestaruus

15.-28.2.2015 Ajokoe Jänis pitkä

Yhteystiedot: 
Seppo Salonen 040-7390942, Markus Lehtinen 040-7468563

dReeveRijaosto

Jaoston jäsenet 2014:
Jarkko Latvanen (pj.), Ilkka Nimell, Teemu Hyyppä, Markku Latvanen, Matti Rajamäki, 
Soile Ojaniemi, Mauri Nimell, Ali Korkmaz, Tero Moilanen

Tapahtumat
6.9.2014 Ajokoe Jänis

Yhteystiedot: 
Jarkko Latvanen 0400-677204

Koiramiehet Huom!
4.8.2014 Erähovilla koirien ”Syyskatsastus”. 
Eläinlääkäri hoitaa ja huoltaa rokotukset ym. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Jarille 0400 817 724

Vanha lehtileike.
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haulikkojaoston toiminta 2014

Jaoston jäsenet 2014:
Harri Lehtimäki (pj.), Antti Hakola, Simo Eklund, Olavi Hietarinta, Juha Leppäpuska, Juha 
Anttila, Jarmo Itäluoma, Marko Rintala, Jani Eklund, Jarno Heikkilä, Markus Lehtinen, 
Ville Luukkanen, Kimmo Ketoaro, Kalle Kiviluoma, Ari Kangas

Tapahtumat
Viralliset harjoitusammunnat alkavat 2.5.2014 ja päättyvät 15.8.2014. Ammunnanval-
voja-listat löytyvät haulikkokopin seinästä. Compak Sporting harjoituksia järjestetään 
perjantaisin jos ampujia vähintään 5 hlö. Valvoja avaa radat ja kerää ehjäksi jääneet 
kiekot ja täyttää heittimet ammunnan jälkeen. Ampujat velvoitetaan osallistumaan 
ammunnan pyörittämiseen.

Ammuntapäivät: Tiistaisin 4.7 2014 alkaen klo: 18.00 
 Perjantaisin 2.5 2014 alkaen klo: 18.00

Ratamaksut: 3.00€/ kierros (25 kiekkoa) 
 Yksittäislaukaukset 0,15 € / Laukaus

kilpailutoiminta:
Kilpailu: Päivämäärä Muuta

PO-SÖ piiriottelu 28.6.2014 Klo . 10.00

Aro-Toivakka 
omat ammunnat 17.5. 2014  Klo. 11.00 Haulikkolajit ja hirvi

Metsästysammunnan 11.7. 2014  Klo. 18.00 Mets.haulikko, Mets.Trap 
Kauhajoenmestaruus

Aro-Toivakka 
omat ammunnat 2.8 . 2014  klo. 11.00 Haulikkolajit ja Hirvi

Kainasto 
omat ammunnat 3.8 2014  klo. 11.00

Yritysten ja kyläosastojen ratavaraukset H.Lehtimäeltä (0400 338 435)

valvontavuorot 2014
Viikot 18, 19 PE Harri Lehtimäki Viikko 27 TI /PE Antti Hakola
Viikko 20 PE Juha Anttila Viikko 28 TI/PE Jarno Heikkilä
Viikko 21 PE Markus Lehtinen Viikko 29 TI/PE Juha Leppäpuska
Viikko 22 PE Ville Luukkainen Viikko 30 TI/PE Marko Rintala
Viikko 23 PE Jarmo Itäluoma Viikko 31 TI/PE Simo Eklund
Viikko 24 PE Kalle Kiviluoma Viikko 32 TI/PE Teuvo ja Oskari Hautaviita
Viikko 25 TI Jani Eklund Viikko 33 TI/PE Olavi Hietarinta
Viikko 26 PE Ari Kangas 

Jos et pääse hoitamaan valvontavuoroasi on mahdollista vaihtaa vuoroja keskenään.  
Ammunnoista saatavat tulot tilitetään jaoston tilille viimeistään seuraavalla viikolla,  
viestikenttään viikon numero jolloin valvontavuoro oli.
Kauhajoen metsästysseurojen haulikkojaosto TILINUMERO 473040-250952
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ilvesjoen yhteismetsän metsästäjien 
hirviammunnat sotkassa v.2014

 Ma 5.5. klo 19 Ma 7.7. klo 19 Ma 8.9. klo 18
 Ma 9.6. klo 19 Ma 11.8. klo 19 Ma 29.9. klo 18

YHTEYSHENKILÖ JUHA VILPONEN 050-414 1015

kauhajoen metsästysseuRan hiRviammunnat 2014
Päivämäärä:  Valvojat:

Pe 16.05 17-20 75m JYRI RINNE, Aulis Länsikallio, Miko Latva-Panula, Joonas 
Peltola, Jouko Talvitie 

La 17.5 09-10 koe ampumakoe ilmoittautuminen 09-10.00, Ville Pääkkönen, 
Mauno Itäluoma,Petri Risku 

Pe 23.05 17-20  75m  JARKKO LATVANEN, Kari Tampsi, Mika Granholm, Henri 
Granholm, Kalle Perälä 

Pe 30.05 17-20  100m  JARI PANTTILA, Tapio Rinne, Ville Panttila, Matti Toivakka, Jari 
Kivimäki 

Pe 06.06.  17-20  75m  JARI HAAHKA, Henri Salonen, Seppo Saviharju, Joni Viitanen, 
Toivo Mäki-Filppula 

Pe 13.06  17-20  100m  MARKUS GRANHOLM, Pertti Piipari, Marko Hakamaa, Sakari 
Närvä, Ahti Perälä 

Pe 18.06  17-20  75m  ANTTI HAUTIO, Jorma Kivimäki, Ville Seppänen, Antti Rinne, 
Ville Luukkanen 

Pe 27.06  17-20  100m  OIVA SAUNA-AHO, Heikki Yli-Koski, Mikko Kujala, Kyösti Rinne, 
Reko Rinne 

Su 06.07  12-16  75m  JYRI RINNE, Harri Väistö, Jarmo Länsikallio, Keijo Harju-Keturi, 
Viljo Väistö 

Pe 25.07  17-20  100m  JARI HAAHKA, Pauli Hanka, Aate Ilomäki, Matti H Koivisto, 
Markku Latvanen 

Su 27.07  12-16  75m  MATTI SYRJÄLÄ, Raine Hannuksela, Jussi Syrjälä, Jouko Ristilä, 
Antti Rinne 

Pe 01.08  17-20  75m  ERKKI KUJALA, Pekka Nimell, Pertti Piipari, Sakari Närvä, Simo 
Saarimäki 

Su 03.08  09-10  koe  ampumakoe ilm. 12-13.00 Jarkko Kauhajärvi, Markku 
Mäkiranta, Ville Salmela 

Pe 08.08  17-20  75m  JARI PANTTILA, Tapio Rinne, Ville Panttila, Matti Toivakka, 
Jorma Kivimäki 

Pe 15.08  17-20  100m  JARKKO LATVANEN, Kauko Lukinmaa, Unto Korpi-Filppula, 
Henri Granholm, Kalle Perälä 

Pe 22.08  17-20  75m  VILLE LUUKKANEN, Matti Syrjälä, Miko Latva-Panula, Joonas 
Peltola, Jouko Talvitie

Su 24.08  12-13  koe  ampumakoe ilm 12-13 Mika Ilomäki, Olavi Peltonen, Hannu 
Hyvärinen

Su 24.08  15-19  75m  MARKUS GRANHOLM, Mikko Kujala, Joni Viitanen, Matti H 
Koivisto, Aate Ilomäki 

Pe 29.08  17.00   Hirviseurueitten välinen ottelu 
To 04.09  17-18  koe  ampumakoe ilm 17-18.00 Markku Mäkiranta, Veli-Matti 

Luoma-Keturi, Mika Pihlaja 
Su 28.09  12-13  koe  ampumakoe ilm 12-13.00 Jarkko Kauhajärvi, Rauno 

kauhajärvi, Mikko Rantamäk

kauhajoen metsästysseuRojen pakollisten 
hiRvihaRjoitusammuntojen säännöt

•	 vähintään	100	pistettä.

•	 tai	viisi	(5)	harjoituskertaa

•	 Harjoituskertoja	voi	ampua	samassa	harjoituksessa	useampiakin.	Kuitenkin	ilmoittautu-
minen uuteen kierrokseen vasta suoritetun ammunnan jälkeen.

•	 Harjoitukseen	hyväksytään	75m	ja	100m	ammunnat.

•	 Edellä	mainittujen	suoritusten	jälkeen	on	oikeutettu	osallistumaan	syksyn	hirvijahtiin.

•	 Kyseisten	ammuntojen	illan	tai	päivän	paras	tulos	lasketaan	kilpailutuloksiin.

•	 Hirviharjoituksista	julkistetaan	tulokset	joihin	huomioidaan	kaksi	parasta	tulosta.

kivääRiaRvonta!!!!!
Mikäli ammut vähintään kaksi (2) sarjaa 75m sekä 100m osallistut kivääriarvontaan.

Tämän vaatimuksen täytyttyä saat arpalipun seuraavistakin suorituksista 
mukaan luettuna luodikko.

ReseRviläisten ammunnat 2014 sotkassa

Kivääri:   Maanantaisin 5.5- 30.6 klo 18.00

Pistooli:  Maanataisin 4.8- 15.9 klo 18.00

huom! Reserviläisten ammuntoihin osallistuvilta 
vaaditaan erillinen ampumaturvavakuutus!
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hiRvijahdin tulos 2013

hiRvijahdin tunnuslukuja 2013
KAATOJA YHTEENSÄ 254 kpl (219) LUPIEN KÄYTTÖASTE 72,80 % (59,80)

KAADETUT AIKUISET 110 kpl (80) VASAPROSENTTI 56,69 % (63,47)

KAADETUT VASAT 144 kpl (139) UROSOSUUS 51,82 % (41,25)

hiRvikaadot ja hiRvikolaRit 2002–2013

hiRviseuRue
aik. vasat jäävä kanta p-a

UR. NAAR. YHT. UR. NAAR. YHT. HIRVI PEURA KAURIS ha
ARO-TOIV. 6 9 15 10 7 17 28 17 35 11300
ERÄ-NUMMI 6 5 11 7 7 14 42 8 20 11500
HYYPPÄ 12 7 19 11 10 21 20 10 15 17600
IKKELÄJÄRVI 6 5 11 10 5 15 15 12 16 5800
KAINASTO 3 4 7 8 6 14 14 10 20 6800
KIRKONKYLÄ 6 5 11 5 9 14 38 19 22 17800
MATTILA-HARJA 3 2 5 3 6 9 28 25 10 8500
khj ms yht. 79 104 79300
PÄNTÄNE 11 11 22 14 18 32 60 40 22 24000
MUURAHAINEN 4 5 9 7 1 8 21 35 12 7200
yhteensä 57 53 110 75 69 144 266 176 171 110500

kolaRit 2013

Patruunat metsästykseen ja radalle
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Tervetuloa ruokailemaan!

sotkan erähovi
Varaukset: 
kämppäisäntä Jussi Harju-Panula puh 050 466 1394

pienpetosaaliit 2013-2014
Alue kettu muutos supi muutos näätä muutos minkki muutos mäyrä muutos

Aro-Toivakka 16 -4 25 12 3 2 0 0 0 0
Hyyppä 28 -3 24 4 11 -4 10 -2 3 
Ikkeläjärvi 3 -10 7 2 3 -3 4 -4  
Kainasto 42 -7 50 -8 1 -5 27 9 0 
Kirkonkylä 15 -1 20 11 7 0 0 0 1 0
Mattila-Harja 25  27  4  1  0 
Nummijärvi 12 0 9 1 1 0 0 -2 1 
Nummikoski 4 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
Muurahainen 11 10 6 1 8 7 2 1  
Päntäne 24 3 18 2 8 -1 12 -1  

Yhteensä 180 -13 186 24 46 -4 56 1 5 0

Kuva: Pilvi Vuolle

itä-suomen yliopisto selvittää Rusakon ja 
metsäjäniksen Risteymiä

näytteiden keruu jäniseläintutkimukseen
Itä-Suomen yliopisto selvittää rusakon ja metsäjäniksen risteymien yleisyyttä ja maan-
tieteellistä esiintyvyyttä Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena on erityisesti selvittää 
sitä, mikä osuus rusakolla on metsäjäniskantojen taantumisessa.

Tutkimukseen tarvitaan näytteitä metsästetyistä tai muuten kuolleista jäniseläimistä. 
Näytteeksi kelpaa erinomaisesti korva. Mikäli eläimessä on jotain poikkeavaa, sen voi 
lähettää myös kokonaisena Eviraan viitteellä ”Itä-Suomen yliopisto/rusakkotutkimus”.

näyte
Kukin näyte (esim. yksi korva per eläin) pakataan omaan minigrip- tms. muovipussiinsa 
ja säilytetään pakkasessa lähettämiseen saakka. Näytteitä kerätään jatkuvasti.

näytetiedot
Näytteen mukana tulisi olla lähettäjän nimi ja yhteystiedot sekä seuraavat löytötiedot:

•	arvio	lajista	asteikolla	1-5	jossa:	1	=	tyypillinen	metsäjänis,	5	=	tyypillinen	rusakko
•	löytöpaikka	ja	-päivä
•	löytötapa	(esim.	metsästys,	auton	alle)
•	muut	mahdolliset	tiedot

lähetys
Näytteet lähetetään pakastettuina Matkahuollon mukana Itä-Suomen yliopiston biolo-
gian laitokselle (Jaakko Pohjoismäki). Metsästäjä tai metsästysporukka voi myös kerätä 
näytteitä lähetettäväksi kerralla suuremman määrän, esimerkiksi koko jahtikauden 
aikana kertyneet korvat. Näytteille saa pyytämällä postituskuoren, jossa lähetysmaksu 
maksettu. Kiitos yhteistyöstä!

lisätietoja:
Jaakko Pohjoismäki, 
p. 050 574 4745
sähköposti: 
jaakko.pohjoismaki@uef.fi 

osoite:
Jaakko Pohjoismäki
Itä-Suomen yliopisto
Biologian laitos
PL 111
80101 Joensuu

Kuva: Janne Ala-Ikkelä
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kauhajoen metsästysseuRa Ry:n jäsenyys

Edellytykset: Hakija on asunut 2 vuotta paikkakunnalla tai vuokraa 
metsästyskelpoista maata Kauhajoen metsästysseuralle.

Kauhajoen metsästysseuran muodostavat kahdeksan kyläosastoa: Aro-Toivakka, Hyyp-•	
pä, Ikkeläjärvi, Kainasto, Kirkonkylä, Mattila-Harja, Nummijärvi ja Nummikoski. Seuran 
johtokunnan muodostavat kyläosastojen puheenjohtajat.

Jäsenyyttä haetaan sen kyläosaston kautta, jonka alueella asuu tai pääosa seuralle •	
vuokratuista maista sijaitsee.

Jäsenenä voi olla vain yhden kyläosaston kautta.•	

Maansa vuokranneella maanomistajajäsenellä on oikeus lunastaa metsästyslupa, •	
ns. kausikortti myös sellaisen toisen kyläosaston alueelle, jossa hänellä on seuralle 
vuokrattua metsästysmaata. Kortin saa samalla tavoin, kuin muutkin alueen 
maanomistajat.

Jätä anomuksesi ko. kyläosaston puheenjohtajalle. Hyviin tapoihin ja jopa •	
velvollisuuksiin kuuluu käydä esittäytymässä asianomaisen kyläosaston yleisessä 
kokouksessa, jossa seuraan liittyminen käsitellään.

Liittymismaksu  25 €•	
Jäsenmaksu 40 €
Maanomistajien jäsenmaksu 20 €.
Päiväkortti toiseen kyläosastoon 5 €, vieraspäiväkortti 10 €.
Vuosikortti toiseen kyläosastoon 35 €. Liittymismaksu peritään kaikilta 
uusilta jäseniltä.
Jos jäsenmaksun laiminlyö 2 vuotta peräkkäin, jäsen voidaan erottaa yleisen 
kokouksen päätöksellä. Maksamatta jääneet jäsenmaksut on maksettava takautuvasti.

Jäseneksi liityttyäsi osallistu aktiivisesti seuran kokouksiin ja toimintaan, siten tutustut •	
parhaiten muihin metsästäjiin ja olet ajan tasalla metsästysasioissa.

Hirvijahtiin Kauhajoen metsästysseurassa voi osallistua suoritettuaan lakisääteisen •	
ampumakokeen, seuran vaatimat harjoitusammunnat sekä täytettyään 15 vuoden iän.

Hirviseurueilla on lisäksi omia liittymismaksujaan.•	

Hirviseurueissa on myös omia velvoitteita, joista tietävät kertoa asianomaisten •	
seurueiden jahtipäälliköt.

jäsenanomus
Valitse seura ja kyläosasto:

 kauhajoen ms

 Aro-Toivakka  Hyyppä  Ikkeläjärvi  Kainasto

 Kirkonkylä  Mattila-Harja

Sukunimi 

Etunimet 

Arvo tai ammatti 

Lähiosoite 

Postinumero 

Paikkakunta 

Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Syntymäaika 

Metsästyskortti  On  Ei Vuodesta  

Ampumakoe voimassa  On  Ei Mihin asti  

Perustelut jäsenyyteen

Vuokrattu tai vuokrattava tila

Pinta-ala  Tilan nimi 

Tilan rekisterinumero  Tilan omistaja 

Päiväys  Allekirjoitus

Hallituksen / Johtokunnan päätös:

Yleisen kokouksen ____/____/_______ päätös:

www.kauhajoenmetsastys.com

 Nummijärvi  Nummikoski

Kunnioittaen pyydän tulla otetuksi huomioon seuranne valitessa uusia jäseniä. Mikäli 
jäsenanomukseni hyväksytään, sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, 
hyviä metsästys- ja metsästäjätapoja sekä osallistumaan riistanhoitotyöhön ym. seuran 
toimintaan. Kerron jäsenhakemukseeni liittyen itsestäni seuraavat tiedot:

Kyläosasto:

 päntäneen ms  muurahaisen 
erämiehet

 kauhajoen ampujat

Kuva: Pilvi Vuolle
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Asetyypit: ik Ilmakivääri, ip ilmapistooli, pp pienoispistooli, pr pienoisrevolveri, pi pistooli, re revolveri, 
ha haulikko, pk pienoiskivääri, ki kivääri, yh yhdistelmäase, tj taljajousi, vj vaistojousi, mu muu asetyyppi

Pvm Paikka Asetyyppi Kaliiperi Laukaukset Tulos/Saalis Lisätietoja

ammunta/jahtipäiväkiRja Vuosi

Nimi

Impulssimelu on kuulolle salakavalan vaarallista, sillä jo yksi laukauk-
sen ääni voi johtaa kuulovaurioon. Ampumalajien harrastajien kannattaa 
kuuloa varjellakseen panostaa mukaviin, korkealaatuisiin, oman korvan 
mukaan muotoiltuihin kuulosuojaimiin.

Yksilölliset ShootER-kuulosuojaimet
Kolme eri ohjelmaa, joista voi valita  

omalle kuulolle sopivimman

Yksilölliset Soundscope-kuulosuojaimet
Neljä eri ohjelmaa, joista kaksi mahdollistavat  

suojainten liittämisen metsästysradioon

Molemmat aktiivikuulosuojaimet
Vahvistavat ympäristön heikot äänet ja vaimentavat kovat 

äänet. Kuulet siis riistan liikkeet, muttet kuuloa vahingoittavia 
laukauksia. Suojaimet ovat pitkäikäiset ja toimivat paristoilla.
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kokki kolmosen RiistaReseptejä

Jaakko Kolmonen, opetusneuvos, keittiömestari 
jaakko.kolmonen@kokkikolmonen.com 
http://www.kokkikolmonen.com

jauheliharuoat

Jauhelihasta saadaan raikkaampi, jos lihat pakastetaan paloina 
ja jauhetaan juuri ennen valmistamista. Monesti kysytään, mik-
si isoäidin lihapullat olivat niin hyviä. Isoäiti liotti kuivaa vaaleaa 
leipää vedessä ja muusasi tai jauhoi leipämassan lihan jouk-
koon pehmentämään taikinaa. Korppujauho ei tee taikinaan 
samaa ominaisuutta. Monesti korppujauho saattaa olla myös 
härskin makuista. Pannulla tai mikrossa pehmennetty sipuli 

kuuluu myös jauhelihamassaan. Mausteeksi riittää hiven maustepippuria ja suolaa. Hir-
vieläinten lihaan ei kannata juuri sianlihaa jauhaa, koska se peittää hienoa makua. 

Lihapyöryköiden ja pihvien paistaminen onnistuu hyvin uunissa. Leivo tuotteet leivin-
paperille ja siirrä paperi kuumalle pellille kuumaan kiertoilmauuniin. Kastikkeeksi voi 
tarjota sieni- tai kasvismuhennosta.

punaiset riistapyörykät
 1 dl kaurahiutaleita 
 1 dl vettä

 2 dl sipulisilppua 
 3 dl kypsää punajuurta raasteena 
 1 muna 
 1 tl mustapippuria 
 2 tl suolaa 
 800 g riistajauhelihaa 
  rypsiöljyä paistamiseen

Anna hiutaleiden turvota tunnin verran. 
Ruskista sipulisulppu pannulla. Raasta 
kypsät punajuuret hienoksi lastuksi. Vis-
paa muna ja sekoita hiutaleet, kasvikset 
ja mausteet tasaiseksi massaksi. Vaivaa 
jauheliha massan kanssa taikinaksi.

Paista koepyörykkä. Jos pyörykkä on liian 
kova, notkista taikinaa vedellä ja mausta 
tarvittaessa lisää. Jos taikina on liian löy-
sää, lisää vispattu muna. Paista pyörykät 
leivinpaperin päällä kuumassa kiertoil-
mauunissa. Tarjoa pyöryköiden kanssa 
keitettyä perunaa ja sienikastiketta.

jauhelihataikina
 4 viipaletta vaaleata leipää 
 2 dl vettä 
 2 dl sipulilohkoja 
 1 kg hirven lihaa 
 1 - 2 munaa 
 1 tl maustepippuria 
 ½ tl valkopippuria 
 1 tl suolaa

Liota leivät. Purista leipäpaloista valu-
va vesi pois. Vatkaa munat kulhossa. 
Pehmitä sipulit mikrossa kaksi kertaa 
20 sekuntia. Jauha liha kulhoon ja sit-
ten sipuli ja kostea leipämassa. Paina 
lopuksi jauhettua lihaa myllyyn, jotta 
saat myös kaiken leivän jauhettua. Li-
sää mausteet ja sekoita taikina.

täytetyt jauhelihapihvit
 500 g jauhelihataikinaa 
 2 rkl sinihomejuustoa tai  
 2 rkl marjahyytelöä 
 1 rkl rypsiöljyä

Pyöritä taikinasta 4 kiinteää palloa. Painele 
pallot sentin paksuiksi pihveiksi. Leivitä kah-
den pihvin toiseen laitaan juustoa ja kahden 
hyytelöä. Käännä taikina täytteen päälle ja 
muotoile tiiviit pihvit. 

Paista pihvit pannulla tai 250- asteisessa uu-
nissa kuumalla pellillä leivinpaperin päällä.

kantarellikastike
 1/2 dl rasvaa 
 1 dl sipulisilppua 
 5 dl omaan liemeen pakastettuja  
  kantarelleja 
 1/2 dl vehnäjauhoja 
 ripaus valkopippuria 
 ripaus suolaa 
  maitoa tai kermaa

Kypsennä sipulisilppu öljytilkkasessa kat-
tilassa. Purista sienihakkelus kuivaksi ja 
sekoita se sipulin kanssa. Sirottele vehnä-
jauhot sienien päälle koko ajan puuhaa-
rukalla sekoittaen. Kaada hetken kuluttua 
lämmin sieniliemi 2 - 3 osassa sienien 
päälle sekoittaen koko ajan tehokkaasti. 
Mausta kastike. Notkista kastiketta tarvit-
taessa maidolla. Anna kastikkeen hautua 
kymmenen minuuttia.

Kypsät pyörykät ovat rapeapintaisia.

Uunissa paistetun jauhelihapihvin pinta-
kin säilyy mehukkaana. Valuva täyte me-
hustaa pihviä sisältä.

www.kokkikolmonen.com
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asealan erikoisliike

www.euroase.fi
050-465 4695

Rhylle lähetettyjä 
kuvia viime vuodelta
Otamme mielellämme kuviasi 
vastaan. Voit lähettää kuvia 
toiminnanohjaajalle 
kauhajoki@rhy.riista.fi Tutustu laajaan tuotevalikoimamme osoitteessa: 

www.kartanokuva.fi
Tutustu laajaan tuotevalikoimamme osoitteessa: 

www.kartanokuva.fi

Ratamotie 66, 90800 Oulu, Finland. puh. 050-5555834
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kauhajoen ampujat Ry

Jäsenmäärä 126  Pankkiyhteys: 447330-218630

Lajit: Kivääri, Pistooli, Riistamaali, Haulikko

Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite
puheenjohtaja Terho Niemelä 0400 369 820 Kokonkyläntie 664 
   61820 Kainasto
sihteeri Tiina Siirilä 045 676 8274 Hautakorventie 16
   61850 Kauhajoki As.
Rahastonhoitaja Markku Ojaniemi 050 491 6402 Postimiehenkuja
   61800 Kauhajoki
karijoki Perttu Virtanen 0400 974 589 

hallitus 2014:
Juha Virtanen, Joni Virtanen, Pekka Virtanen, Timo Laksola, Aki Ala-Kyyny, Perttu Virtanen.

kauhajoen ampujat internet-sivut:  http://khja.net

hallitus 2014:
Juha Virtanen, Joni Virtanen, Pekka Virtanen, Timo Laksola, Aki Ala-Kyyny, Perttu Virtanen

kauhajoen ampujien radat:
Ilma-ase rata Prännärintie 6, 61800 Kauhajoki
Pienoiskivääri ja villikarjurata Erähovintie Sotka

karijoella: 
Ilma-aserata 3-paikkainen Paarmannin Maja
ja ilma-hirvirata

jäsenmaksut 2014
Aikuisjäsen 30 €
Nuorisojäsen (alle 18v) 15€
Kannatusjäsenmaksu 15€
Liittymismaksu (ei peritä nuorilta) 40€

Ratamaksut 2014 (sis.taulut ja ohjauksen)
Jäsen 2€ Panosrasia omaksi 7€/500
Ei-jäsen 5€ Hirvitaulun paikat 2€/liuska
Koululaisilta 3€

Tarkemmat ratojen aukioloajat ja harjoitusajat seuran nettisivuilta http://khja.net.

tulevia omia kisoja ja tapahtumia:
Pienoiskivääri kilpailu Seuran 80-vuotis Juhlakisat Sotkassa 12-13.7.2014

AM - Pienoiskivääri 30-31.8.2014

Akin Ammunnat 1-2.11.2014

Kauhajoen Ampujat r.y juhlistaa 80:tta toimintavuottaan 4.10.2014 Sotkan Erähovilla.  
Juhlasta tarkemmin syksyllä paikallislehdessä.

Suomen ampumaurheiluliiton nettisivut josta löytyy alueiden kilpailukalenterit: 
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/alueet_ja_seurat/

kauhajoen ampujat puheenjohtajan mietteitä
Kauhajoen Ampujat ry on rata ammuntaa harjoittava urheiluseura, jonka perustava ko-
kous on ollut v. 1934, elikkä meillä on menossa 80:nes toiminta vuosi. Joten juhlaa pukkaa 
päälle, toki juhla vuotta vietetään ”työn merkeissä”, mutta toki juhlavuoden merkeissä 
on suunniteltu jotain tapahtumia. Sotkan ruutiaseradalla heinäkuussa järjestetään 80-
vuotis juhlakisat. Syysiltojen pimetessä on Eräpirtti varattu itse 80 vuotis juhlaa varten.

Kauhajoen Ampujien lajivalikoimaan kuuluu ruuti ja ilma-aseet, ruutiaseilla ammutaan 
Sotkaan rakennetuilla radoilla, jotka siirrettiin vanhalta Vennanmäen radalta, kun se al-
koi jäädä asutuksen jalkoihin. Vennan ratahan oli entinen Suojeluskunnan ampumarata, 
jonka he lahjoittivat Kauhajoen Ampujille ja josta toiminta lähti alkuun. Historiasta voisi 
tietenkin kirjoittaa enemmän, mutta jätetään se seuran historiikkiin.

Sotkassa on 50 metrin pienoiskivääri rata ja vieressä samassa katoksessa pistoolirata, 
joissa voi ampua 22 kaliperin aseilla. Pistooliradan puolella voi myös ampua poikkiradan 
suuntaisesti isopistoolilla. Seuralla on myös liikkuvan maalin rata jossa ammutaan SAL:n 
lajivalikoimiin kuuluvia lajeja. Lisäksi SAL:n haulikko lajeista skeet ja trap ovat seuran 
edustus lajeja.

Seuralla on keskustassa hammashoitolan alakerrassa ilma-ase radat, 14-paikkainen 10-
metrin kivääri ja pistooli rata sekä 4-paikkainen liikkuvan maalin rata. Ilma-ase ammunta 
on saavuttanut suosion rata ammunnassa, koska sitä voidaan harrastaa sisätiloissa pie-
nen melun ja pienempien ampuma kulujen takia. Toki tässäkin lajissa aseet ja varusteet 
maksavat alussa paljon, mutta laadusta kannattaa maksaa. Alkuun pääsee ilman ase ja 
varuste hankintoja sillä seuralla on hyvät valikoimat aseita, niin kivääriin kuin pistooliin, 
joilla voi aloittaa harrastuksen. Myöhemmin kun ja jos laji alkaa kiinnostaa ja haluaa ko-
ettaa taitojaan kilpailuissa voi harkita omaan aseen ostoa. Tässä noin lyhykäisesti tietoa 
ampuma seurasta, joten ei muuta kuin tutustumaan mielenkiintoisiin ja kiehtoviin lajei-
hin.

Terho Niemelä, 
puheenjohtaja 
Kauhajoen Ampujat ry

ampumakoulu 2014
syksyn ampumakoulut 
alkavat lokakuussa.

Tarkemmat tiedot ampuma-
koulun alkamisesta seuran 
nettisivuilla ja paikallisleh-
dissä.
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jäsentiedote 2014
Viime vuonna seuralla oli järjestettävänä useat omat kisat. Joista suurin ponnistus oli 
AM-kisat ilma-aseilla. Lisäksi järjestimme keväällä Pohjanmaan Kilpiammunnat sekä Hei-
näkuussa Sotkassa pienoiskivääri kilpailut ja syksyllä oli VII Akin Ammunnat ilma-aseilla.

Myös ampumakoulutoimintaa järjestimme tänäkin talvena ilma-aseilla ja osanotto on 
ollut runsasta. Muutamat uudet oppilaat ovat jo osallistuneet kilpailutoimintaan aina 
Kultahippufi naalia myöten. Ohjattua toi-
mintaa on tänä talvena ilma-ase radalla 
ollut pääosin tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin.

Seuran kotisivuja kannattaa seurata koska 
niillä julkaisemme ilmoituksia seuran ta-
pahtumista ja yhteisharjoituksista.

Mikäli jäsenyysasioissa on epäselvyyksiä, 
osoitteenmuutoksia ym. kysyttävää niin 
voit laittaa sähköpostia tai soittaa: 
kauhajoenampujat@gmail.com 
tai tiina.siirila@pp.inet.fi 

Kevätterveisin 
Tiina Siirilä
045-676827
Kauhajoen ampujien sihteeri

seuralla vuokrattavissa siirrettäviä telttoja 
erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin
Esim. syntymäpäivät, rippijuhlat yms.

4 kpl telttoja kooltaan 6 x 9 m, vapaa korkeus 2m

Tilaukset/varaukset 
Aki Ala-Kyyny 
040-7503851

Vuokraan sisältyy 
kuljetus, pystytys 
ja purkaminen.







































5656 5757

koRpimetso, metson ja teeRen Risteymä
Korpimetsoja syntyy, kun naarasmetso eli koppelo ei jostakin syystä löydä parittelu-
kumppanikseen metsokoirasta. Tällöin se voi kulkeutua teerien soitimelle ja paritella 
teerikukon kanssa. Korpimetsokoiraita on ollut erityisen runsaasti niinä aikoina, jolloin 
metsonaaraita on ollut huomattavasti metsokoiraita enemmän.

Sukupuolia syntynee yhtä paljon, mutta korpimetsoksi tunnistetut linnut ovat voitto-
puolisesti koiraita. Naaraskorpimetsoista havaintoja on vain vähän, mikä johtunee siitä, 
että sitä ei ole helppo erottaa teerinaarasta, jota se paljon muistuttaa.

Korpimetsokoiras on kooltaan, muodoltaan ja väritykseltään metsokukon ja teerikukon 
puolesta välistä. Korpimetsokoiraan ulkonäkö voi vaihdella paljonkin eri yksilöiden vä-
lillä. 

Korpimetsokoiraat soidintavat pääsääntöisesti teerien soidinpaikoilla. Korpimetsonaa-
raat ovat hedelmättömiä, mutta osa korpimetsokoiraista pystyy lisääntymään. Koska 
naarasteeret valitsevat kumppaninsa huolella ja suosivat vain soitimen keskellä oleilevia 
koiraita, huonoilla paikoilla oleilevien ja poikkeavasti käyttäytyvien korpimetsojen on 
vaikea päästä parittelemaan. 

Korpimetsokoiraiden soidinääni on möreää ja soinnitonta korinaa tai murinaa, joka ei 
muistuta metson eikä teeren ääniä.

Tommi Pantti

koRpimetso jaRmon pilkkikaveRina 
Jarmo Iso-Oja kertoi hirviseurueemme pikkujoulussa pilkkineensä viikolla kesyn korpi-
metson seurassa ja vihjaisi, että siinä olisi kuvattavaa. Pikkujouluglögi jäi pikkujoulussa 
toisarvoiseen asemaan, sillä jo seuraavana päivänä oli mentävä tarkastamaan harvinai-
nen pilkkikaveri.

Tommi Pantti

Kesy korpimetso 
säästyi ketuilta, 
petolinnuilta sekä 
koirilta ja viihtyi 
pilkkijöiden seurana 
jäidenlähtöön 
saakaa.

Korpimetsolle oli 
syntynyt käsi-
tys, että kaikilla 
ihmisillä on aina 
punaisia kärpäsen-
toukkia mukana.

Kuva: Tommi Pantti

Kuva: Tommi Pantti

Kuva: Tommi Pantti
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Peltourakointia:Peltourakointia:Peltourakointia:
kylvöt, lautasmuokkaukset, äestykset, kylvöt, lautasmuokkaukset, äestykset, kylvöt, lautasmuokkaukset, äestykset, 

ruiskutukset, puinnit ja metsäurakointiruiskutukset, puinnit ja metsäurakointiruiskutukset, puinnit ja metsäurakointi

Jari-Matti Kiviluoma 0400-192475Jari-Matti Kiviluoma 0400-192475Jari-Matti Kiviluoma 0400-192475
Jari Hakanen 0400-903457Jari Hakanen 0400-903457Jari Hakanen 0400-903457

Monipuolista metallialan osaamista
www.ossinmetalli.fi 

Puh. 06-2347 400, Kauhajoki

Monissa metsästystilanteissa on tärkeintä olla valmiina, 
kun kohtaa riistan. 

Aimpoint®-punapistetähtäin tarjoaa ainutlaatuisen 
hyödyn rajoittamattoman näkökentän ansiosta. 
Voit tähdätessäsi pitää molemmat silmät auki ja näet 
koko eläimen ja ympäristön. Kohteen seuraaminen ja 
punaisen pisteen kohdistaminen siihen on helppoa. 

Kun käytät Aimpoint®-tähtäintä, pystyt toimimaan 
h-hetkellä tehokkaasti ja erittäin nopeasti. Lisäksi voit 
aina luottaa siihen, että Aimpoint® toimii – metsästitpä
sitten paukkupakkasessa tai kesähelteellä.

M00997

Tehokas, 

nopea!ja erittäin

luotettava

Tähtäinsarjat metsästykseen

Ominaisuudet kaikissa  
Aimpoint®-tähtäimissä

Aimpoint®

Katso lähin kauppias www.eloranta.fi
Maahantuoja: Oy Eloranta | PL 124 | 70101 Kuopio | puh. 0440 883 044 | faksi 0440 883 088
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metsästysaseena jousi
Sänkipellolla kävellessäni ja kiikarilla etumaastoa tutkien havaitsen rusakon makuulla 
keskipellossa noin 50 metrin päässä. Pudottaudun hetkeksi polvelle hiomaan taktiik-
kaa jänön päänmenoksi. Pakitan muutaman kymmenen metriä ja lähden kiertämään 
oletettuun pakosuuntaan, koska oman mutu-tuntuman mukaan jussi pysyy tiukemmin 
makuulla kun sitä lähestyy etupuolelta. Tarpeeksi eteen kierrettyäni aloitan lähestymi-
sen normaali vauhtia kävellen ja katson linjan niin, että ohitan saaliin noin 10 metrin 
päästä jänön jäädessä minuun nähden vasemmalle, koska oikea kätinen kun olen, niin 
ei tarvitse tehdä ylimääräisiä käännöksiä ampumaan päästäkseni. Etenen suoraviivai-
sesti päättämääni linjaa ja seuraan pupua sivusilmällä herkeämättä. Matkaa ei ole enää 
kuin parikymppiä ja vedän jousen vauhdissa vireeseen liikkeen jatkuessa, koska jälleen 
kerran kokemus on opettanut, että kun liike pysähtyy niin yleensä pupun hermo pet-
tää aika pian. Tähtäinten läpi seuraan kohdetta, hidastan hiukan, muutama askel vielä, 
pysähdys ja välittömästi nuoli matkaan etujalan yläpuolelle mihin tähtäimet mukavasti 
rauhoittuivat. Näin sai taas yksi elämys paikkansa omalla jousimetsästysurallani.

Jousimetsästys kasvattaa suosiotaan tasaisesti ja yhä useampi ruutiaseiden kanssa met-
sästävä on myös ottanut jousen omaan metsästyskalustoonsa ja itse, niin kuin suuri 
osa jäsenistöstämmekin kuuluu myös tähän "sekakäyttäjä"-ryhmään, joka metsästää 
molemmilla aina tilanteen mukaan. Jousityyppejä on valittavana kunkin omien miel-
tymysten mukaan; taljajousi, jossa yleensä on tähtäimet sekä vaistojousia (pitkäjousi ja 
vastakaarijousi), joilla ammutaan puhtaasti vaistolla. Nykyaikainen taljajousi on varsin 
teknisen näköinen kapistus, jolla kuitenkin pääsee kohtalaisiin tuloksiin varsin nopeasti. 
Vaistojousi vaatii huomattavasti enemmän harjoittelua, mutta palkitsee osaavissa käsis-
sä ampujansa.

Jousi on henkilökohtainen ase ja se säädetään ampujalle mittojen mukaan käyväksi, vas-
ta sen jälkeen alkaa oikean ampumatekniikan harjoittelu ja tässäkin pätee sama asia kuin 
muissakin taitolajeissa, eli harjoitus tekee mestarin. Viikossa tai kahdessa se ei tapahdu. 
Jousimetsästys on haastava laji joka perustuu täysin hyvään perusampumatekniikkaan, 

oman jousi- ja nuoliyhdistelmän täydelliseen tuntemiseen, matkan arviointiin sekä 
riistan elintapojen tuntemiseen ja käyttäytymiseen eri tilanteissa. Eläinten anatomian 
hahmotus on myös erittäin tärkeää. Suomessa saa jousella metsästää kaikkea pienriistaa 
aina majavaan ja kauriiseen asti.

itseään pystyy harjoittamaan esim. oikeita riistatilanteita simuloivalla 3-D radalla. Etelä-
Pohjanmaan Jousimetsästäjät ry:ltä löytyy tähän tarkoitukseen sopiva rata Kauhajoelta 
ja tässä lajissa myös kisataan aktiivisesti.  Esimerkiksi Suomen Jousimetsästäjäinliitto 
järjestää joka vuosi useita Cup-kisoja sekä SM- kisat, joissa EPJM:llä on ollut vahva edus-
tus. Järjestämme vuosittain kilpailuja ja yhteisjahteja jäsenillemme. Jahdit toteutetaan 
päiväkortti-periaatteella, koska omia metsästysalueita emme omista.

Jos aikomuksenasi on aloittaa tämä hieno harrastus, niin autamme mielellämme väline-
valinnoissa ja kaikessa muussakin  harrastuksen alulle saattamisessa. Kokemuksesta 
voin kertoa, että perse edellä puuhun kiipeämisestä ei ole 
kuin harmia ja rahan menoa. Jousimetsästykseen pääsee 
tutustumaan vaikka Eräpäivillä Sotkan Erähovilla 
toukokuussa.

Kireitä jänteitä tulevalle kaudelle!

t: Jani Eklund / EPJM

Lisää tietoa: www.jousimetsastys.fi  
ja  koti.mbnet.fi /epjm

Topeeka 37, 61800 Kauhajoki
Puh: 06 4602 3690 / 0400 702 172

Kuva: Pilvi Vuolle
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LEGENDAARINEN MENESTYSTARINA JATKUU

 UUDESSA HINTALUOKASSA!

WWW.MAUSER-M12.COM

He tekivät historiaa. Minä elän sitä.

K
od

ia
k.

de
 2

01
3

UUSI

All Optics Finland Oy · Pölykuja 3 · 91900 Liminka · Puh. 0202 755 9480 · www.alloptics.fi

UUTUUSMALLIT!!
Mauser M12 puutukkinen ja
Mauser M12 Synteettinen Extreme
Useita eri kaliibereita

14421_MAU_ANZ_M12_Image_Legendary_Success_210x297mm_4c_FI_Alloptics.indd   1 04.04.13   12:04

Sivulla 31 
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Uudenlainen opas koiranomistajille

kaRin koiRakoulu      
Kirjoittaja Kari Pitkänen

Kirjassa kerrotaan, miten opetat koirastasi iloisen ja yhteis-
työkykyisen koirakansalaisen, vahvistat johtajuuttasi ja opit 
ymmärtämään koirasi lajinomaista käyttäytymistä.

Harjoitukset ja esimerkit ovat käytännönläheisiä ja hyvin 
sovellettavissa myös metsästyskoiran koulutukseen.

Omakustanne, 212 sivua
Hinta 20 € + toimituskulut
www.pitkasenkoirakoulu.com

oirastasi iloisen ja yhteis-
työkykyisen koirakansalaisen, vahvistat johtajuuttasi ja opit 

Hinta 20 € + toimituskulut
www.pitkasenkoirakoulu.com

Tilaa puh. 045-6708207
tai sähköpostilla 
kari@pitkasenkoirakoulu.com

Katso lähin jälleenmyyjäsi: sasta.fi

Ota uusi ase metsästykseen  

- muutu näkymättömäksi. 

GORE® OPTIFADE® Concealments.  

 

 

“Ammun kaukaa vain radalla.
Metsällä luotan Optifadeen.” -Juha Hirvi

Sepänkuja 6 
61800 KAUHAJOKI 
040 900 1457 

Kaikki naulat ja naulapyssyt talon  
rakentamiseen Kiinnike-Heinonen Oy:stä 

Sitten eräänä päivänä hirvi sanoi kar-
hulle: ”mitä sitä turhaan taivasalla 
talviunille, rakenna talo” 



6666 6767

TILAA

Kestotilaus 6 numeroa ja

3HGR-tuki- ja kantohihna 
(arvo 79 euroa). 

yhteishintaan 75 euroa  (sis.alv. 10 %)

www.riistalehti.fi tai tilaus@riistalehti.fi

3HGR on suomalaisen metsästäjän innovaatio, jolla metsän jokainen puu 
muuttuu pikatueksi. Lue lisää Riistan numerosta 5-6/2013.

TUKEVA TARJOUS TULEVALLE METSÄSTYSKAUDELLE

Jos olet jo Riistan tilaaja tarjoamme  3HGR:n 
erikoishintaan 49 euroa (sis. alv 24 %). 
Tarjous voimassa vain seuravan Riistan 
ilmestymiseen asti 5.6. 
Lähetä tilaus osoitteeseen tero.kuitunen@riistalehti.fi

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Vast. läh. 
tunnus 

5020143

KYLLÄ, tilaan Riista-lehden ja 
3HGR:n yhteishintaan 75 euroa (sis alv. 10 %)

Nimi                                                    

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin

Sähköposti  

Allekirjoitus 
(huoltajan, jos alle 18 v.)

Täytäthän kaikki kentät, kiitos. Leikkaa irti ja postita. 
Postimaksu on maksettu.

Vastauslähetys 
sopimus 5020143

Riista-lehti 
PL 115 
30101 Forssa

www.riistalehti.fi /tilaa-riista tai p. 03-42 465 340       Koodi: Kauhajoen RHY

Riistan tilauskortti.indd   1 16.4.2014   12:56:37



 


