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PuheenjohtAjAn PAlStA

toimintaamme
Kevät tekee kovaa vauhtia tuloaan ja eri yhdistysten kokoukset alkavat olla takanapäin. 
Katseet on suunnattu kesän tapahtumiin ja tulevan syksyn riistakantojen verotuksen 
suunnitteluun.

Vuosikokouksessamme valittiin uusia jäseniä hallitukseen ja allekirjoittanut uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Haluan kiittää kokousväkeä luottamuksesta ja pyrin toimimaan sen mu-
kaisella tavalla. Rhy:n puheenjohtajalla pysyy siis etunimi samana, mutta sukunimeen 
tulee muutos. 

Haluan kiittää osaltani ”kaimaa” pitkästä pestistä Rhy:n kipparina. Onneksemme hän jat-
kaa rahastonhoitajana ja on käytettävissä jos ja kun tulevaisuudessa esiintyy ”kimurant-
teja” asioita.

Itselleni puheenjohtajan pesti tuli melko nopeasti, mutta ollessani nyt tämän ajan mu-
kana, tiedän tehneeni oikean ratkaisun lähtiessäni mukaan. Paljon on tullut uusia tut-
tavuuksia pienessä ajassa, niin kuin myös ymmärrys eri organisaatioiden välisestä toi-
minnasta ja niiden vaikutus harrastukseemme. On etuoikeus saada olla luotsaamassa 
Kauhajoen riistanhoitoyhdistystä. 

Kauhajoella on hyvä yhteistyöhenki, mikä on huomattu valtakunnan tasollakin. On mo-
nia asioita, mitkä eivät onnistu kuin täällä Kauhajoen rhy:n alueella. Siitä on kiittäminen 
kaikkia jäseniä.

Paulin toimiessa alueellisessa, kuin myös valtakunnallisessa riistaneuvostossa, saamme 
viimekäden tietoa tulevista hankkeista ja asioista jotka koskettavat meidän toimintaam-
me ja harrastusta.

Muutoksen tuulet
Kevään ehkä keskustelluin aihe on ollut hirvitalousalueet ja verotussuunnitelma. Ensi 
syksynä siis tarkastellaan hirvien verotusta rannikko-pohjanmaata myötäillen, Isojoen 
olevan etelä rajana, Vähäkyrön pohjoisessa ja puolet Jalasjärvestä itä-rajana. Alue on 
totuttua isompi ja nyt on katsottava hirvikannan rakennetta ja suunniteltava verotusta 
yli kunnan rajojen. Nämä asiat on käytännössä jo jalkautettu kentälle ja niiden tiimoilta 
kokoukset alkavat olla takanapäin. 

Paulilla on riittänyt touhuttavaa tämän asian, niin kuin monen muunkin asian tiimoilta.

Myös toiminnanohjaajamme Janne on tehnyt kiitettävää työtä verotussuunnittelun 
eteen ja hän on saanut tunnustusta valtakunnallisellakin tasolla. Janne on pyrkinyt 
muuttamaan ajatusmaailmaa siten, että tulevaisuudessa verotus tulee perustua kannan 
rakenteen mukaisesti, olemassa olevan hirvikannan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 
on entistä tärkeämpää saada tulevina syksyinä tietoa hirvien näköhavainnoista jahdin ai-
kana, muuten emme tiedä minkälaisesta hirvikannan rakenteesta olemme ampumassa 
mitäkin lajityyppiä. Tämä on vuosien ”remontti”, mutta hyvä alku.   

Eduskuntavaalit ovat takana ja hallitusneuvottelut alkamassa. Heille riittää päänvaivaa 
niin valtion talouden parantamiseksi, kuin myös metsästystä koskevissa lakimuutosesi-
tyksissä. Toivotaan uudelta hallitukselta myönteistä näkemystä harrastustamme ajatel-
len ja hyviä päätöksiä asioihin.

Metsästyslaki on muutoksen kiemuroissa. Maa- ja Metsätalousministeriö on käynnistä-
nyt hankkeen metsästyslain tekniseksi uudistamiseksi. Tähän liittyy eri organisaatioiden 
muutosesityksiä mm. jousimetsästystä koskeva uudistaminen, joka sallisi hirveä pie-
nempien sorkkaeläinten metsästyksen.

Hirven vasasuoja on aiheuttanut monia eri tapauksia, jotka ovat todella ikäviä asianosai-
selle ja tätä lakia on myös tarkoitus muuttaa ja parantaa metsästäjän oikeusturvaa. 

Myös ajavan koiran säkäkorkeuden muutoksesta on useita esityksiä, joka sallisi pienten 
hirvieläinten ajattamisen esim. dreevereillä ja basset rotuisilla, hitaasti ajavilla koirilla.

Aselupa byrokratiaa ja aseen kuljettamista maastossa on pyrkimys myös selkeyttää tu-
levassa laissa.

Kaikki nämä ovat minusta myönteisiä uudistuksia tulevaisuutta ajatellen, kunhan vain 
menevät läpi.

Riistanhoitoa 
Kesän lähestyessä ja peltojen kuivuessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan kylvää riis-
tapeltoja. Riistanhoitoyhdistys tukee tänäkin vuonna peltosiementen ostossa ja nuolu-
kivien hankinnassa.

Jahti-lehdessä nro.2 oli sivuilla 56 ja 57 hyvää perustietoa riistapellon tekemiseen, joka 
kannattaa lukea ennen riistapeltojen tekemistä. Riistapelloista kannattaa tehdä hyvin 
monimuotoisia eri siemenlajikkeita käyttäen, niin silloin pääsee muutkin kuin hirvet 
nauttimaan pellon antimista.

Pienet sorkkaeläimet, kuten kauris ja peura tarvitsevat lisäravintoa talven varalle selviy-
tyäkseen hyväkuntoisena talven yli. Näiden eläinten kannat ovat vielä hyvin riippuvaisia 
ihmisen avusta ja niiden hyvinvointiin on nyt paras hetki vaikuttaa, kylvämällä myös niil-
le soveltuvat riistapellot.  

Riistakeskuksessa on käynnissä Kestävän riistatalouden strategiset hankkeet 2015 ohjel-
ma, joka pitää sisällään mm. taantuvien riistavesilintujen hoidon toimenpideohjelman, 
euroopanmajavan kannan hoito-ohjelman ja kanadanmajavan levinneisyyden hallinta-
ohjelman, Riistakolmioiden tuottamien paikkatietojen hyödyntäminen metsäsuunnitte-
lussa, Hirvieläinkantojen hoidon jatkohanke koskien pääpainoltaan pieniä hirvieläimiä, 
sudenhoidon ja hirvikannan hoitosuunnitelman. Aiheista tullaan varmasti kuulemaan ja 
näkemään lisää kuluvan vuoden aikana.

Aiheista tuli mieleeni riistakolmiolaskentojen tärkeys ja suurpetohavaintojen ilmoituk-
set. Näissä asioissa meilläkin on vielä parantamisen varaa. Ensi syksynä tulee saada teh-
tyä useampia riistakolmiolaskentoja ja havaintoja suurpedoista. Molemmat asiat vaikut-
tavat siihen miten saamme metsästää pienriistaa ja mahdollisesti suurpetoja. Vain me 
itse pystymme vaikuttamaan tähän.

Vierailin Kainaston kyläosaston loukkupäivillä, missä Syrjälän Matin johtamana teimme 
muutaman pienpedoille tarkoitetun loukun. Oli mukava käydä paikanpäällä ja nähdä 
miten ”pojilla” intoa ja asiantuntemusta riittää. Toivottavasti näillä loukuilla useat poika-
set säästyvät pienpedoilta.

Kainastolla on pitkät perinteet suuremmistakin riistanhoidon taidonnäytteistä ja toimin-
ta on vähintäänkin erittäin aktiivista, mikä on hieno asia. Kiitokset mukavasta ja antoisas-
ta päivästä.
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Muistelmia jahtikaudelta
Mieleenpainuvin metsästyskokemukseni tapahtui tammikuun 10:s päivä Mattila-Harjan 
kyläosaston peurajahdissa, kun omalle kohdalleni tuli peura, jota ei tule joka ikinen päi-
vä vastaan.

Kyseessä oli mahtipukki, jonka sarvitrofee matkustaa toukokuussa Pohjois-Suomen erä-
messuille arvosteltavaksi ja mahdollisesti sen jälkeen on näytillä viikonlopun ajan mes-
suilla.

Näin jälkeenpäin veljeni kanssa tuumattiin, että oli se vain mukava kun lähdettiin aamul-
la peurajahtiin rusakkojahdin sijaan, kiitos Simon joka ”yllytti” mukaan peurajahtiin.

Myös keväinen majavajahti oli mielestäni rentouttavaa. Keväisiä ääniä kuunnellessa meni 
muutama ilta Manun ja Jarmon kanssa ikkelänjoen varressa, niin ettei huomannutkaan. 
Myös majavia nähtiin, mutta ne pysyttelivät joessa, eivätkä rantautuneet ja näin ollen 
pitivät pintansa. 

Kolarihirvijahti oli hieman totuttua erilaisempaa. Ehkä siihen vaikutti ajankohta, koska 
en ole aiemmin ollut tähän aikaan ”hirvijahdissa”. Jahti päättyi onnellisesti ja saimme 
loukkaantuneen eläimen pois metsästä. Aika näyttää tuleeko lähtöjä kuinka paljon lisää, 
mitä en tietenkään toivo.

Oikein hyvää kesää kaikille ja turvallisia osumia syksylle 2015!

Jarkko Latvanen, puheenjohtaja 
Kauhajoen Riistanhoitoyhdistys ry

SoutulAvittAStA KyRönlAtvoiltA
Tulin Riistanhoitoyhdistyksen toimintaan vuonna 2002. Pohjanmaan riistanhoitopiiri 
järjesti silloin Tammipalaverin Kauhajoella, Aron Areenassa. Illalla esiintyi Anne Mattila 
orkestereineen, joka jäi minulta näkemättä kun oli illan kiltisti kotona. Liityin terävänä 
Kauhajokisten, iltahuveista nuutuneiden, edustajien porukkaan vasta huomisin kun viral-
linen ohjelma jatkui. Jukka Bisi luennoi hirvijahdin onnistumisesta ja hirviverotuksen läh-
tökohdista vuodelle 2002. Purhonen puhui riistanhoito-organisaation muutostarpeesta, 
Pispa Riistawebistä ja Heikkilä pienpetokampanjasta. Kuuntelin korvat höröllä mutta suu-
rin osa meni yli hilseen. Vaikka olin ollut metsästystouhussa jo useita vuosia niin, koko 
moniportainen riistaorganisaatio eri tehtäväkuvineen oli minulle varsin outo. 
Riistanhoitoyhdistyksen johtokuntaan pääsin/jouduin Muurahaisen edustajan sama-
na vuonna. Yleisessä kokouksessa, jossa tulin valituksi en ollut mukana ja en ollut ollut 
koskaan aiemminkaan. Ensimmäinen todellinen kosketus koko riistanhoitoyhdistykseen 
tuli Hiukkajärvellä, jossa oli johtokunnan järjestäytyminen. Se oli vielä sitä aikaa kun Kau-
hajokisilla metsästäjillä ei ollut Erähovin veroista ”kotipesää”. Kokouksia pidettiin missä 
milloinkin.
Siitä se sitten alkoi – toiminta riistanhoitoyhdistyksessä. Vuosikokouksissakin tuli käytyä 
säännöllisesti, välillä virankin puolesta. Hallituksen kokouksia oli joitakin vuodessa. Lisäk-
si oli muita tilaisuuksia ja palavereja. Rivijäsenenä ei tarvinnut kuitenkaan paneutua asioi-
hin sillä tarkkuudella kuin toiminnanohjaajana tai puheenjohtajana. Toiminnanohjaajaksi 
ajauduin kun Kytösen Marja, päätti muuttaa Keski-Suomeen. Hallituksen kokous oli Pän-
täneen osuusmeijerillä, jossa pommi pudotettiin. Minun piti hypätä Marjan saappaisiin. 
Manu ja Markku lupasivat antaa taustatukea joten kotoa lupaa kysymättä lupauduin teh-
tävään.
Pari vuotta siinä meni toiminnanohjaajana kun Mäkirannan Markku halusi päästä pu-
heenjohtajan paikalta eläkkeelle. Eläkelääsen tilalle tarvittaisiin uusi puheenjohtaja. On-
neksi Markku ei päässyt kuitenkaan eläkkeelle vain valittiin hallitukseen uudelleen. Kun 
on toimintaa niin, se pitää viriänä, eikä pääse näin turhaan sammaloitumaan.
Markku oli puhunut toiminnanohjaajaksi Ala-Ikkelän Jannea. Jannesta en tiennyt paljon 
muuta kuin ajelee keltaisella Vitolla, sorvaa/sovittaa... ja luultavasti osaa soittaa haitaria. 
Hieman epäilytti, että mitähän tästä tulee? Uusia ideoita pursusi niin, että en ehtinyt vielä 
edellistä makustella kun uutta oli jo tulolla. Näin jälkeenpäin on hyvä todeta, että Jannen 
valinta toiminnanohjaajaksi oli siihen tilanteeseen erityisen hyvä. Tarvittiin uusia ajatuk-
sia ja olemassa olevien rutiinien kyseenalaistamisia... ja niitä saatiin. Eikä ne ole jääneet 
vain suunnitteluasteelle.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että eteenpäin on menty paljon. Mieleeni tulee nopeas-
ti monta eri asiaa, joissa olemme menneet eteenpäin. Tiedotus, talous, yhteistyö, vaikut-
taminen. Olen saanut olla tässä prosessissa mukana, jossa on ollut ympärillä toimeliaita 
ja pyyteettömän toimijoita. Täytyy sanoa että, silmiäavaava, opettavainen ja muistorikas 
kokemus.
Omalta osaltani tein päätöksen siirtyä reserviin jo viime syksynä. Perhe- ja työasiat ovat 
vain menneet siihen suuntaan, että aika ei riitä joka paikkaan ja silloin on maltettava jos-
tain luopua.
Toivotan menestystä uudelle hallitukselle ja uudelle puheenjohtajalle, Latvasen Jarkolle.
Tekemällä oppii!
Jarkko Kauhajärvi
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toiMinnAnohjAAjAn tuRinAt

jatkuva muutos on ainoa pysyvä tila.
Kalenterien sivut ovat kääntyilleet totutulla tahdilla ja kuluva metsästysvuosi alkaa olla 
loppusuoralla, uutta kautta odotellessa. Muutoksen tuuli hönkäisi pienesti ja muutamia 
henkilövaihdoksia on tehty kuluneella kaudella, ainut pysyvä asia on jatkuva muutos. On 
kuitenkin hienoa, että kaikki henkilömuutokset ovat tapahtuneet ilman dramatiikkaa. 
Rhy sai uuden kipparin, kun Kauhajärven Jarkko jäi tehtävästä ”isyyslomalle” ja tilalle 
saatiin toinen Jarkko, sukunimeltään Latvanen. Kauhajärvi jatkaa edelleen Rhy:n kasöö-
rinä, joten raha-asiat pysyvät todella hyvissä käsissä. Suuret kiitokset Kauhajärvelle, mal-
likkaasti hoidetusta puheenjohtajakaudesta.

Suurikokoinen tervetulotoivotus myös Latvaselle, jolle heitin ajatuksen valmistautua 
tehtävään joskus tulevaisuudessa, mutta sitä ei meistä kumpikaan arvannut, että tule-
vaisuus oli jo muutaman päivän päässä. Varsinaisella jahtirintamalla saimme muutamia 
muutoksia iloksemme, menneen syksyn koitoksiin. Hirvimiehet vaihtoivat asunsa orans-
siin ja kaikki yli kuusipiikkiset uroshirvet rauhoitettiin. Sarvirajoitus sai äänestyksessä 
enemmän kannatusta, kuin ilman sarvirajoitusta tapahtuva harrastus. Kokouksessa teh-
tiin hyvältä kuulostava sarvirajoituspäätös, ja sanktioksi yli kuusipiikkisen kaatamisesta 
sovittiin sarvien tuominen Erähovin seinälle. 

jatkuva muutos pistää ihmisen etsimään jotain pysyvää.
Viimesyksyinen sarvirajoitus innoitti minut pohtimaan hirviverotusta entistä syvällisem-
min. Projekti sai nimekseen Toiminnanohjaajan Totiset Tutkimukset Aiheesta (ToTTA), 
aivan kuten suuremmillakin tutkimuksilla on omat nimensä. Projektin aikana sähköpos-

tikeskusteluja käytiin usean ammattilaisen kanssa, kuten arvata saattaa, näkemyksiä oli 
laidasta laitaan. Toinen suositti korkeaa vasaverotusta, toinen suurempaa naarasvero-
tusta. Samalla kaavalla mentiin myös sarvirajoitusten kohdalla, toinen suositti kaata-
maan pienisarvisia ja toinen vasta ”hakkuukypsiä” eli suurisarvisia. Ei siis ole ihme, että 
hirvimiehillä on näkemyseroja siitä mitä suunnitellaan kaadettavaksi, jos alan ammatti-
laisillakin on toisistaan poikkeavia ajatuksia. 

Pikkuhiljaa lamppu alkoi syttyä, miten asiaa pitäisi lähestyä. Totutusti hirviä on suunni-
teltu kaadettavaksi tietyillä kaatosuhteilla eli kaatoprosenteilla, ajattelematta laisinkaan 
mitä metsissä on. Se on ainoastaan ollut tärkeää millä suhteella on kaadettu vasoja tai 
uroksia ja naaraita. Kaikkialla on vain keskusteltu siitä mitä otetaan, ajattelematta lain-
kaan sitä mitä jätetään.  Valon lisääntyessä syntyikin ajatus poistumaprosenttiajattelus-
ta, eli minkä verran olemassa olevasta kannasta otetaan tai jätetään. 

Kauhajoen alueella olemme arvioineet hirviä olevan n.300 yksilöä, hirvihavaintokortti-
en perusteella tuossa määrässä on n.2,3 naarasta jokaista urosta kohden. Tästä voimme 
laskea, että meillä on noin 90 urosta ja 210 naarasta. Jos kaavailemme tuosta määrästä 
kaadettavaksi tasasuhteella vaikkapa 45 urosta ja 45 naarasta, poistumaprosentti eli ole-
massa olevasta yksilömäärästä tuolloin poistuisi: uroksista 50% ja naaraista 21%. 

Voinette kuvitella minkä verran sonnit ehtivät kasvattaa sarviaan, jos joka vuosi kaade-
taan puolet olemassa olevista uroksista. Siinä ei sarvirajoitukset auta. Lohdutukseksi 
alueellemme täytyy sanoa, että moinen ilmiö on valtakunnallinen, ei yksistään meidän 
pitäjämme ongelma. Toinen seikka, mikä on aiheuttanut jokaisena vuotena keskuste-
lua, on vasaprosentti. Onko siinä mitään järkeä kaataa jatkuvasti yli 60% vasoja. Tämä 
kysymys kuuluu monesta suusta jokainen vuosi, kuitenkin tärkein asia unohtuu tässä-
kin. Kaatoprosentteja ollaan valmiit kommentoimaan suuriksi tai pieniksi ajattelematta 
lainkaan paljonko vasoja syntyy, lisäksi kaatoprosentit ovat varsin hämääviä. Jos aikuis-
ten kaatomäärää pienennetään, vasaprosentti nousee vaikka niitä ei kaadettaisi yhtään 
alkuperäistä enempää. 

Janne Ala-Ikkelä 
Toi Minnan ohjaaja RHY Kauhajoki  
0400-764618, kauhajoki@rhy.riista.fi
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Toimikausi 2013-2016 Savikyläntie 225, 61800 Kauhajoki 040 359 2474 
 jhaahka@gmail.com

jäSen Jari-Matti Kiviluoma, 0400 192 475 Harri Lehtimäki, 
Toimikausi 2015-2018 Kiviluomanmutka 52, 61950 Juonikylä 0400 338 435 
 jari-matti.k@ssvnet.fi

jäSen Jari Ojanpää Lasse Jokela, 
Toimikausi 2015-2018 Nummijärventie 197, 61910 Nummijärvi 040 566 5040 
 jojanpaa@gmail.com

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

yliM. jäSen Mikko Rantamäki, 0400 568 183 Juha Leppäpuska 
Toimikausi 2015-2018 Rinnetie 21, 61800 Kauhajoki.

MAAnoM. jäSen Sami Yli-Rahnasto, 0400 885 023 Markku Salmirinne, 
Toimikausi 2015-2018 Kurikantie 1010, 61860 HARJA  020 413 6103 
 sami.ylirahnasto@gmail.com
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KAuhAjoen RiiStAnhoitoyhdiStyKSen toiMintAA 2015

AMPuMAKoKeet 2015
Päivä Vkonpäivä klo järjestäjä Vastuuhenkilöt
24.5.2015 Su 11-12 Rhy, Aro Manu,Ville,Petri
2.8.2015 Su 11-12 Rhy, Ikkeläjärvi Mika, Olavi, Hannu H
23.8.2015 Su 11-12 Rhy Markku, Jari-Matti, Jari O
3.9.2015 To 17-18 Rhy, Päntäne Markku, Veli-Matti, Mika P
27.9.2015 Su- 11-12 Rhy, Muurahainen Jarkko, Rauno, Mikko

AMPUMAKOKEESEEN OSALLISTUJALLA OLTAVA MUKANA VOIMASSAOLEVA METSÄSTYSKORTTI 
JA ASEEN HALLUSSAPITOLUPA

ILMOITTAUTUMINEN AMPUMAKOKEESEEN TUNNIN KULUESSA KOETILAISUUDEN ALOITTAMISES-
TA.

MetSäStäjätutKinnon KoulutuStilAiSuudet 2015
Ilmoittautuminen 0400 764 618
Päivä Viikonpäivä klo Paikka Vastuuhenkilöt
6.9.2015 Su 12- Erähovi Janne, JarkkoL,Mika
7.9.2015 Ma 18- Erähovi Aseosio Janne, Jarkko, Jari-Matti, 
    Jari,Jarmo,Mika+Jousimetsästäjät 

MetSäStäjätutKinnot 2015
Päivä Viikonpäivä klo Paikka Vastuuhenkilöt
11.5.2015 Ma 18- Erähovi Janne, Markku
8.6.2015 Ma 18- Erähovi Janne, Ville
8.9.2015 Ti 18- Erähovi Janne, Markku
14.9.2015 Ma 18- Erähovi Janne, Ville
21.9.2015 Ma 18- Erähovi Jarkko, Jarkko

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

SuuRPetohAvAinnot
Suurpetojen kannan arviot perustuvat vapaaehtoisten suurpetoyhdyshenkilöiden 
kirjaamiin havaintoihin. Havainnoista ei ole kenellekään hyötyä ilman asianmukaista 
kirjaamista Tassu järjestelmään. Kauhajoen alueella tehdyt suurpetohavainnot kirjaa 
järjestelmään Jari-Matti Kiviluoma ja tiedotuksesta vastaa edelleen Markku Anttila. 
Hallinnoimisen helpottamiseksi sekä tiedonkulun parantamiseksi alueittaisin avustaji-
na toimivat Rhy:n hallituksen jäsenet omilla alueillaan.

ilmoita suurpetohavainnot!!!
havainnot: Jari-Matti Kiviluoma 
 0400 192 475 
 jari-matti.k@ssvnet.fi

Muut kyselyt: Markku Anttila 
 0400 264 324
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www.ultracom.fi

Luotuja 
kuLkemaan

Uutta muotoilua edustava Ultracom Novus saatavana nyt. Hanki omasi! 
Ultracom Novus on täysin uusi koiratutka, joka on pieni kooltaan 
ja kestävä rakenteeltaan. Käytön mukavuutta lisää etäohjattava 
huomiovalo, itsevaihdettava pantaosa, akku ja SIM-kortti.

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     –     Ulkofile   25eur/kg     –     Sisäfile   35eur/kg
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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
Jukka Hautala Veli Kujala
Lehtolantie 218 as 1, 66300 Jurva Savikonkydöntie 89, 63300 Alavus
puh. 0400 365 656 puh. 045 630 0350
jukka.hautala@agrimarket.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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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  

MetSäStäjäliiton jäSenedut 2015

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

jahtijakt 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

ARvoiSA MAAnoMiStAjAMetSäStäjä, MiKSi 
SinunKin KAnnAttAA MAKSAA jäSenMAKSuSi.
Metsästysvuokrasopimuksessa luvataan metsästysoikeus joko itselle tai jollekkin 
läheiselle.

Metsästysoikeus sen kyläosaston alueelle johon vuokrasopimus kohdistuu jatkuu 
edelleen. Jos metsästyskelpoista vuokrattua maata on myös toisen kyläosaston 
alueella,metsästysoikeus koskee myös sitä,samoin oikeuksin kuin muillakin alueen met-
sästysoikeuden Kauhajoen Metsästysseura Ry:lle luovuttaneilla.

Kauhajoen Metsästysseura Ry:n jäsenyys
Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen voi hakea seuran jäsenyyttä, jolloin voi osallistua 
metsästystä koskevaan päätöksentekoon. Jäsenmaksu vuonna 2015 on 20,00 €/vuosi. 
Tavallisella jäsenellä, jolla ei ole maanomistajuussidettä, jäsenmaksu on 40,00 € / vuosi.

Kauhajoen metsästysseura Ry:n kuuluessa Suomen Metsästäjäliiton jäseneksi jäsen-
seuraan kuuluvat ovat oikeutettuja viereisellä sivulla tarkemmin kerrottuihin etuuksiin 
mm. vakuutusturva, Jahti-lehti, ym.

Huolehdithan maksustasi eräpäivään mennessä viitenumeroa käyttäen, niin saat jäsen-
korttisi kesällä Jahti-lehden mukana.
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Muistathan ilmoittaa  
osoitteesi muutoksista  
seurasi jäsenvastaavalle  
tai sihteerille!

SuoMen MetSäStäjäliiton PohjAnMAAn PiiRin 
teRvehdyS KAuhAjoen RiiStAnhoitoyhdiStyK
Selle jA jäSenSeuRojen jäSeniStölle
SML Pohjanmaan piirin alueella kulunut vuosi on ollut toiminnantäyteinen. Suurin voi-
mainponnistus oli Ikaalisissa järjestetyt Metsästysammunnan SM-kilpailut, joissa Poh-
janmaan piiri hoiti metsästystrapin järjestelyt menestyksekkäästi alusta loppuun. Ki-
sojen eteen tehtiin talkootöitä melkoinen määrä, mutta kokemus oli mielenkiintoinen. 
Kauhajoenkin metsästysampujille tuli kisoista hyvää menestystä. 

Suomen Metsästäjäliiton tärkein tehtävä on huolehtia jäsenseurojen ja niiden jäsenistön 
edunvalvonnasta. Liitto on ainoa, joka tätä erittäin tärkeää tehtävää hoitaa niin kansalli-
sella kuin myös pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Selvä asia on, että liitto joutuu 
panostamaan paljon varoja erilaisiin lobbareihin ja asiantuntijoihin varsinkin EU-tasolla. 
Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään ”näkymättömänä” taustatyönä ennen kuin asiaa 
aletaan edes julkisuudessa käsitellä. Tarkemmin edunvalvontatyöhön ja jäsenetuihin voi 
tutustua liiton kotisivuilla. Yhden tärkeän jäsenedun seuroille, eli jäsenrekisterin ja sitä 
kautta keskitetyn jäsenlaskutuksen käyttöönoton, nostaisin erityisesti esille metsästys-
seuran sihteerin työtä vähentävänä etuna. Kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön!

Metsästäjäliiton jäsenpiirin tehtävät koostuvat mm. edunvalvonta- ja neuvontatöistä, 
tiedottamisesta, koulutusten järjestämisestä ja metsästysammuntojen järjestämisestä. 
Pohjanmaan piirissä tapahtumia ja koulutuksia pyritään järjestämään sen mukaan, mitä 
toiveita esitetään. Toiveita voisi tulla enemmänkin, kuuluuhan Pohjanmaan piiriin kui-
tenkin 124 jäsenseuraa ja niiden n. 17 300 metsästäjäjäsentä. 

Tähän mennessä kevään aikana piirissämme on ollut monenlaista toivottua koulutusta 
mm. houkuttelumetsästykseen, riistanhoitoon ja luonnonhoitoon, majavanmetsästyk-
seen, turkiseläinten nahkomiseen ja nahan suolaukseen liittyen. Huhtikuun aikana on 
vielä perinteinen PR-tapahtuma, eli Pönttöpäivä Seinäjoen torilla. Nuorisotoimintaan 
liittyen on Nuorisotoiminnan koulutusilta Peräseinäjoella. Ampumatuomarikoulutus-
takin on tarjolla Kurikassa. Toukokuussa on haulikkoammunnan ABC-koulutus Peräsei-
näjoella. Koiriin liittyvä eläinlääkäripäiväkin on suunnitteilla Kauhajoen suuntaan. Kesä-
kuussa on tiedossa ampumaratapäivää ja Metso-leiri, joka on 9-14 -vuotiaille nuorille 
tarkoitettu eränkäyntiin keskittyvä leiritapahtuma. Kesän lopulla on suunnitteilla pieniin 
hirvieläimiin liittyvä koulutustapahtuma.

Piirin tärkein päätöstentekopaikka on vuosikokous, joka on tänä vuonna Ylistarossa. Siel-
lä päätetään jäsenseurojen ehdotusten pohjalta suuntaviivat tulevalle toimintavuodelle, 
joita piirihallitus, erilaiset toimikunnat ja toiminnanjohtaja sitten toteuttavat. Tärkeä osa 
toimintaa on tiedottaminen. Lehti-ilmoitusten lisäksi Pohjanmaan piirin kotisivuilla tie-
dotetaan ajankohtaisista asioista piirikirjeiden ja tapahtumatiedotteiden avulla. 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin puolesta toivotan Kauhajoen riistanhoito-
yhdistykselle, Kauhajoen metsästysseuroille ja niiden jäsenille hyvää loppukevättä sekä 
riistanhoitointoista kesää! Nähdään erilaisissa tapahtumissa Pohjanmaan piirin alueella 
kuluvan vuoden aikana!

Veli Kujala, toiminnanjohtaja  
SML Pohjanmaan piiri
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PoliiSin teRvehdyS vuonnA 2015
Tämän perinteisen julkaisun ilmestyminen on ensimmäisiä merkkejä tulevan jahti-
kauden lähestymisestä. Poliisin puolella lähestyvä jahtikausi ilmenee ampuma-aselu-
pahakemusten lisääntymisellä. Ampumaradat alkavat paljastumaan talven jäljeltä ja 
seurojen toiminta aktivoituu kohti tulevaa kautta.

Ampuma-aselupien hankkimisprosessiin liittyy aina silloin tällöin epätietoisuutta. 
Poliisi myöntää ampuma-aseiden ja aseen osien hankkimiseen ja hallussapitoon oikeut-
tavat luvat. Luvat myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos. Lupahakemus on jätettävä 
poliisilaitokselle aina henkilökohtaisesti. 

Ryhdyttäessä hakemaan ampuma-aseen hankkimislupaa on hyvä huomioida muuta-
ma seikka. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ampuma-aseen ja aseen osan 
hankkimiseen on oltava hyväksyttävä käyttötarkoitus. Haettaessa lupaa metsästys- tai 
urheiluammuntaperusteella, hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. 
Tällainen luotettava selvitys on esimerkiksi metsästyskortti tai ampumaseuran jäsen-
kortti. Todistus tulee ottaa mukaan lupahakemusta jätettäessä. Lisäksi hankkimisluvan 
saajaa koskee myös muita vaadittavia edellytyksiä. Ampuma-aseen hankkimislupa 
voidaan myöntää vain sellaiselle 18 vuotta täyttäneelle, joka on terveydentilansa ja 
käyttäytymisensä puolesta sopiva pitämään hallussaan ampuma-asetta ja aseen osaa. 
Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden jatkuva väärinkäyttö voivat olla este 
luvan saamiselle. Vaikka luvan hankkimisen yhteydessä hakijan kelpoisuus selvitetään 
nykyään huolellisesti, tekee poliisi jatkuvaa seurantaa ampuma-aselupien haltijoista. 
Poliisin lupahallinto seuraa päivittäin alueella tapahtuneita rikoksia. Omavalvonnal-
la tarkastetaan rikoksesta epäiltyjen ampuma-asetiedot. Jo lievä väkivaltarikos tai 
päihteiden jatkuva väärinkäyttö johtaa automaattisesti ampuma-aseiden väliaikaiseen 
haltuunottoon. 

Kun poliisi ottaa rikoksesta epäillyn aseet väliaikaisesti haltuun on hyvä huomioida 
se, että kysymyksessä on kaksi erillistä prosessia, jotka ovat ns. rikosprosessi ja hal-
linnollinen prosessi. Rikosprosessi käsittää rikoksen esitutkinnan ja siihen liittyvät 
toimenpiteet. Jälkimmäinen hallinnollinen prosessi käsittää ampuma-aseen/aseiden 
hallussapitoon liittyvät seikat. Lähtökohtaisesti jälkimmäinen hallussapitoon liittyvä 
hallinnollinen prosessi käsitellään loppuun vasta sen jälkeen, kun rikosprosessi on 
saanut lainvoiman. Mikäli poliisi on ottanut rikoksen johdosta ampuma-aseet poliisin 
haltuun, voi innokas metsämies jo valmistaa itseään jo sillä ajatuksella, että todennä-
köisesti seuraava jahtikausi jää väliin, koska aseet ovat poliisilla. Poliisi itsessään pyrkii 
suorittaman esitutkinnan viivytyksettä, mutta asian syyteharkinta ja tuomioistuinkäsit-
telyt vaativat aina oman aikansa valitusmenettelyineen.

Poliisin puolella lupakäytäntö ampuma-aseen hankkimiseksi sujuu nykyään varsin 
jouhevasti. Nostaisin lupaprosessissa kuitenkin muutaman asian, johon ampuma-aseen 
hankkijan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Ensinnäkin hankittaessa ampuma-
aseen hankkimislupaa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, millaista asetta ryh-
dytään hankkimaan. Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää aseen toimintatapaan. 
Hankkimisluvan ja hankitun aseen toimintatapa tulee vastata toisiaan. Toinen ehdoton 
edellytys on, että poliisin myöntämä hankkimislupa on voimassa 6 kuukautta. Aseen 
hankkiminen tulee ajoittaa siten, että ehtii hankkimaan ja esittämään ampuma-aseen 
määräaikojen puitteissa.

Poliisi organisaatio koki suuria muutoksia vuoden 2014 
alusta, kun Etelä-Pohjanmaan-, Pohjanmaan-,  Keski-Poh-
janmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokset sekä Liikkuva poliisi 
lakkautettiin. Lakkautettavista poliisilaitoksista ja valtakun-
nallisesta yksiköstä muodostettiin uusi Pohjanmaan poliisi-
laitos. Myös tulevaisuudessa poliisin tehtävänä on suorittaa 
omalta osalta erävalvontaa alueellaan. Erävalvonnan 
toteuttamiseksi, poliisilaitoksessa on perustettu eräpoliisi-
verkosto, jonka tehtävänä on kartoittaa ja suunnitella, sekä 
toteuttaa erävalvontaa poliisilaitoksen alueella yhdessä 
sidosryhmien kanssa.  Seuruemetsästyksessä metsästyksen 
johtajalla on suuri vastuu. Poliisin suorittamalla valvonnalla 
pyritään tukemaan metsästyksen johtajan toimintaa ja sitä 
kautta lisätä metsästyksen turvallisuutta. Kauhajoella polii-
sin eräyhdyshenkilönä toimi ylikonstaapeli Jari Isokorpi.

Suurpedot ihastuttavat ja vihastuttavat. Poliisi pyytää 
ajoittain metsästäjiltä apua suurpetotapausten yhteydessä. Poliisin toimintaa ohjaava 
uudistettu Poliisilaki astui voimaan vuoden 2014 alussa. Poliisilain 2. luvun 16 §:ssä mää-
ritellään poliisin oikeudesta eläimen kiinniottamiseen ja lopettamiseen. Lain esitöissä 
on korostettu sitä, että eläimen lopettaminen on aina viimeinen vaihtoehto. Eläimen 
kuten esim. karhun karkottaminen asutuksesta poispäin on aina ensisijainen vaihto-
ehto. Kun poliisi pyytää metsästysseuroilta apua suurpetotilanteissa, on syytä aina 
muistaa se, että operaatiota johtaa poliisi. Tiedossa on tapauksia, joissa karhu on saatu 
ajettua metsään. Poliisi on lopettanut asian toimenpiteet. Tämän jälkeen asiaan kuulu-
mattomia henkilöitä on käynyt "testaamassa" oman koiran toimintaa jäljellä. Tällaiseen 
toimintaan liittyy aina omat riskinsä. Vaarana on, että uudelleen ahdistettuna karhu 
suuntaa uudelleen kohti asutusta.

Mennyt vuosi 2014 meni Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen ja poliisin näkökulmasta 
varsin mallikkaasti. Poliisin tietoon ei tullut vuoden aikana yhtään metsästysrikosta tai 
lievempää metsästysrikkomusta. Toivottavasti nyt lähestyvä jahtikausi 2015 sujuu myös 
yhtä mallikkaasti. Kun toimitaan ja liikutaan ampuma-aseiden kanssa, tulee toiminnan 
olla aina harkittua. Virheisiin ei ole varaa, laukausta ei voi peruuttaa. Aina kannattaa 
muistaa se, että on paljon parempi olla puristamatta liipaisinta, kuin se, että sitä puris-
taa väärässä paikassa ja vahingot ovat peruuttamattomat.

Toivota teille kaikille hyvää ja turvallista jahtikautta 2015. Poliisin eräyhdyshenkilöön voi 
ottaa yhteyttä, kun vastaan tulee metsästykseen liittyviä mieltä vaivaavia kysymyksiä. 
Yhteydenotot toivotaan mielellään sähköpostitse ja niihin vastataan, kun työtehtävät 
sallivat. Eräyhdyshenkilö Jari Isokorven sähköpostiosoite on: jari.isokorpi@poliisi.fi

Terveisin

Jari-Matti Marttala, komisario 
Pohjanmaan poliisilaitos 
Kauhajoen poliisiasema
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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 Fi 8847 3040 2002 3322

KAuhAjoen MetSäStySSeuRAn KyläoSAStot

Yhteystiedot nimi Puhelin osoite

ARotoivAKKA Jäsenmäärä: 139 Pinta-ala: 12 000 Tilinro: FI3047304220005095

Puheenjohtaja Petri Risku 040 553 5064 Lustilantie 420,  
 prisku@suomi24.fi  61850 Kauhajoki
Sihteeri Jarmo Itäluoma 050 308 7261 Riskuntie 45 
 jarmo.italuoma@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: 144 Pinta-ala: 17 355 Tilinro: FI3647304320002190

Puheenjohtaja Markku Anttila 0400 264 324 Kauhajärventie 1,  
 juha.anttila@ssvnet.fi  61940 Hyyppä
Siht./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: 88 Pinta-ala: 5 834 Tilinro: FI4747304020108644

Puheenjohtaja Mika Ilomäki 0400 652 765 Peltosenkuja 36,  
 mika.ilomaki@gmail.com 61880 Ikkeläjärvi
Siht./rahastonhoit. Martti Koskinen 0400 224 202 Ikkeläjärventie 637,  
 eevajamartti@gmail.com 61880 Ikkeläjärvi
Päiväkorttien myyjät Martti Koskinen, Mauri Kaappola
Rauhoitusalueet Luokanmaai
Peura/kaurispäällikkö  Hannu Nurmela, 050 401 4596

Yhteystiedot nimi Puhelin osoite

KAinASto Jäsenmäärä: 164 Pinta-ala: 6 892 Tilinro: FI2147304420003155

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: 317 Pinta-ala: 18 832 Tilinro: FI9147304020166246

Puheenjohtaja Kari Uunila 044 530 4687 Kärrärinkuja 3,  
 kari.uunila@pp1.inet.fi  61800 Kauhajoki
Sihteeri Vesa Harju-Panula 050 561 0376 Pikkuhaudantie 31,  
 vesa.harju-panula@netikka.fi 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,  
 pjlaine73@gmail.com  61800 Kauhajoki
Päiväkorttien myyjät Juha Vilponen, Vesa Harju-Panula, Pauli Laine
Rauhoitusalueet Kalmarinmäki, Kalkunmäki - Rinnemäki, Sotkan ulkoilualueet, Kal-

kunmäen alapuolella oleva peltoalue (Vuorenmäentien-Huikuntien-
Kokonkyläntien sisäänjäävä alue) rauhoitettu kyyhkyn metsästyk-
seltä 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

MAttilAhARjA Jäsenmäärä: 177 Pinta-ala: 8 577 Tilinro: FI9047304220004403

Puheenjohtaja Esko Kreko 040 911 2419 Sahankyläntie 685,  
 esko.kreko@luukku.com 61850 Kauhajoki as
Sihteeri Simo Lähdekorpi 0400 867 224 Mietaantie 301,  
 simo.lahdekorpi@netikka.fi 61360 Mieto
Rahastonhoitaja Tiina Siirilä    
 tiina.siirila@pp.inet.fi 
Päiväkorttien myyjät 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 Simo Lähdekorpi, 0400 867 224
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Yhteystiedot nimi Puhelin osoite

nuMMijäRvi Jäsenmäärä: 70 Pinta-ala: 9 000 Tilinro: FI6547304620005596

Puheenjohtaja Lasse Jokela 040 566 5040 Nummijärventie 459,  
 lasse.jokela@ossinmetalli.fi 61910 Nummijärvi
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 Jari Ojanpää 
Majavavastaava Pentti Hongisto, Jorma Ojanpää

nuMMiKoSKi Jäsenmäärä: 23 Pinta-ala: 3 500 Tilinro: FI3747304020124732

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

PAulin PAlStA
Kuusikymmentä vuotta sitten aloiteltiin Kauhajoen metsästysseuran kyläosasto 
järjestelmää, varmaankin vastoin kaikkia odotuksia homma on pitänyt. Kysehän on 
ainutlaatuisesta kuviosta jota ei ole Suomessa muualla,sillä on kuitenkin saatu pidettyä 
ison seuran vahvuudet, joka oikeastaan on vasta viimeisen 10 vuoden aikana näyttänyt 
ns. kyntensä ja vahvuutensa. Asioitahan voidaan aina jalostaa ajan hengen mukaiseksi, 
viimeisin muutos joka sovittiin vuosikokouksessa oli Suomen metsästäjäliiton jäsenyys, 
siten että jatkossa on vain yksi metsästäjäliiton jäsenseura eli Kauhajoen metsästys-
seura ry, kyläosastojen jäsenet siirretään tähän yhteen osoitteeseen. Asiaa pohdittiin 
pitkään monessa eri foorumissa ja ehkä ”essollakin”. Tultiin kuitenkin tähän lopputu-
lemaan. Suosittelen jatkossakin ennakkoluulottomia ratkaisuja, kuten viime vuodelta 
oli jäsenmaksujen keskittäminen, pienten kangertelujen jälkeen asia varmaankin alkaa 
toimia mutkattomasti. Mikäänhän asia ei voi olla kallioon hakattu. Maanomistajien 
jäsenmaksussa on ollut edelleen epätietoisuutta, maksuhan on tavallaan vapaaeh-
toinen, koska vuokrasopimuksissa lukee että maanomistaja saa metsästysoikeuden, 
mutta seuran jäsenyys onkin toinen asia. Tämä 20€ maksuhan sisältää SML jäsenedut  
ja lisäksi tasokkaan JAHTI-lehden, 11€+4€ pääseuran osuudeksi, jolla hoidetaan yhteisiä 
kuluja, kuten tämän tiedotelehden postituksen ym. monta tärkeää yhteistä asiaa, esim. 
nettisivujen ylläpidon, monia jäsenmaksuja ym. palveluja. Elikkä 5 € jää teidän oman 
kyläosaston kulujen kattamiseen, joka sisältää esim. riistapellot ja ylipäätään riistanhoi-
toon liittyvät asiat. Henkilökohtaisesti ei ole tullut koskaan mieleenkään etten maksaisi  
tätä pientä 20€ maksua.

Johtokuntaan tuli joitain muutoksia. Kirkonkylän uusi puheenjohtaja Kari Uunila ja  
Nummijärvellä Lasse Jokela siirtyi peräsimeen. Tervetuloa uusille voimille. Kiitokset 
Hongiston Pentille ja Hakamaan Markolle ansiokkaasta työrupeamasta, paljon on saatu 
yhdessä aikaan.

Hirviasia keskusteluttaa varmaankin taas syksyn aikana. Tilanne on kuitenkin niin 
että seurat anoi 220 lupaa RHY:n hallitus puolti jonkin verran vähemmän. Asiahan on 
siinä pisteessä, että meidänkin pitäisi saada hirvikantaa nostettua jonkin verran koska 
lisääntyvä petokanta näyttää vievän osan meidän kannasta. Kannan rakennetta pitäisi 
saada vanhemmaksi ja se ei vanhene sillä että jätämme vasoja paljon metsiin, sillä vain 
saadaan talven metsätuhoja lisättyä. Tutkijat ovat sitä mieltä että talvehtivaan kantaan 
jää 2-3 vasaa kymmenestä hirvestä, silloin kannanrakenne tervehtyy asian mukaisesti. 
Tavoite meidän hirvitalousalueella syksyn jahdissa 40% naaraita 60% uroksia ja 20% 
vasoja jäävään kantaan. Talvikannaksi 3-4,2 hirveä 1000ha, joten ehkä joudumme näillä 
näkymin pitäytymään syksyllä viimevuotistakin alhaisemmalla tasolla. Muuten uuden 
hirvitalousalueen toiminta ja yhteistyö lähti kaiken kaikkiaan rakentavasti matkaan, us-
kon että siitä syntyy hyvä yhteistyökuvio. Lisäksi sovittiin että hirvijahdin aloituspäivä 
olisi 17.10. johtuen hirvien kiima-ajasta, joka olisi silloin jo pääosiltaan ohi. Ala-Seppäsen 
Juha tekee opinnäytetyönsä hirvien kameraseurantaan liittyen, jossa yritetään selvittää 
lähinnä urosten määrää. Tarkoitus olisi toteuttaa operaatio heinä-, elo- ja syyskuun kah-
della viimeisellä viikolla. Toivon että tuemme Juhan toimintaa koska siitä on varmaan 
meille kaikille hyötyä jollain aikavälillä, kysehän on vain jo olemassa olevien kamerojen 
keskitetystä käytöstä. 

Syksyä odotellen 
Pauli
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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  50 € 
Jäsenmaksu 40 € 
Maanomistajien jäsenmaksu 20 €. 
Päiväkortti toiseen kyläosastoon 5 €, vieraspäiväkortti 10 €. 
Vuosikortti toiseen kyläosastoon 45 €. 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.

Kuva: Pilvi Vuolle

hAuliKKojAoSton toiMintA 2015

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 24.4.2015 ja päättyvät 14.8.2015. Ammunnanval-
voja-listat löytyvät haulikkokopin seinästä. Compak Sporting harjoituksia järjestetään 
perjantaisin jos ampujia vähintään 5 hlöä. Valvoja avaa radat ja kerää ehjäksi jääneet 
kiekot ja täyttää heittimet ammunnan jälkeen. Ampujat velvoitetaan osallistumaan 
ammunnan pyörittämiseen.

Ammuntapäivät: Tiistaisin 30.6.2015 alkaen klo: 18.00 
 Perjantaisin 24.4.2015 alkaen klo: 18.00

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

Kilpailutoiminta:
Kilpailu: Päivämäärä Muuta

SML Pohjamaan piirin 16.5.2015  klo 10:00 Haulilajit 
katsastus

Aro-Toivakka 
omat ammunnat 24.5.2015  klo 12:00 Haulikkolajit ja hirvi

Metsästysammunnan 10.7.2015  klo 18:00 Mets.haulikko, Mets.Trap 
Kauhajoenmestaruus  Tasoituskiekoin

Kainasto 
Omat ammunnat 9.8.2015  klo. 11:00

Aro-Toivakka 
Omat ammunnat 2.8 2015  klo 12:00 Haulikkolajit ja hirvi

Yritysten ja kyläosastojen ratavaraukset H.Lehtimäeltä (0400-338435)

valvontavuorot 2015
Viikot 17 JA 19 PE. Harri Lehtimäki Viikko 27 TI /PE. Antti Hakola 
Viikko 20 PE. Reijo Koivisto Viikko 28 TI/PE.  Jarno Heikkilälä 
Viikko 21 PE. Markus Lehtinen Viikko 29 TI/PE.  Janne Pääkkönen 
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. Kimmo Keto-Aro & Juha Anttila 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 FI08 4730 4020 0509 52
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KoiRAjAoStojen toiMintAA 2015

AjoKoiRAjAoSto

jaoston jäsenet 2015:
Seppo Salonen (pj), sihteeri Pentti Hauta (s), Martti Mäkinen, Ismo Iso-Oja, Oiva Pieta-
rinen, Kalevi Aittokallio, Jarmo Syväluoma, Reijo Kuusela, Lauri Talvitie, Matti Ketonen, 
Seppo Takala, Olli Kiukkonen, Jari Vaskivuori, Jari Malkamäki, Markus Lehtinen.

tapahtumat
28.11.2015 Ajokoe Jänis

6.2.2016 Ajokoe Jänis Kauhajoen mestaruuskoe

16.-29.2.2016 Ajokoe Jänis Eepeen pitkä

01-14.12.2014 Ajokoe Kettu pitkä

Yhteystiedot: 
Seppo Salonen 040 739 0942, Markus Lehtinen 040 746 8563

dReeveRijAoSto

jaoston jäsenet 2015:
Jarkko Latvanen (pj), Markku Latvanen, Mauri Nimell, Ilkka Nimell, Matti Rajamäki, 
Ali Korkmaz, Teemu Hyyppä, Soile Ojaniemi, Tero Moilanen

tapahtumat
8.8.2015 Palkintotuomarikurssi

26.12.2015 Ajokoe (Kauhajoen mestaruuskoe)

Yhteystiedot: 
Jarkko Latvanen 0400 677 204

hiRviKoiRAjAoSto

jaoston jäsenet 2015:
Panttila Jari (pj), Ala-Kokko Juha, Granholm Markus, Huhtala Anne-Mari, Kaappola 
Mauri, Kauhajärvi Rauno, Kiviluoma Pauli, Mustonen Tero, Närvä Sakari, Ojanpää Jari, 
Peltomaa Marko, Pihlaja Mika, Talvitie Jouko, Uusi-Rajasalo Markku, Viitanen Joni.

tapahtumat
16.8.2015 palkintotuomari kurssi HIRV/KARHU/HIRV-J Erähovilla 

Elokuun loppupuolelle on suunnitteilla ”eläinlääkäri-päivä” 

26.9.2015 hirvikoirien pm-kisa, yt: Jari Salminen

20.11.2015 hirvenhaukkukoe yt: Matti Sivula

28.11.2015  Teuvaiset järjestävät Kauhajoki/Teuva/Karijoki-ottelun  
 joka toimii samalla Kauhajoen mestasruuskisana.

12.12.2015 Suupohjan haukut järjestetään taas yhteistyössä suupohjan  
 alueen metsästysseurojen kanssa. Yt: Esa Kukkonen

27.12.2015 hirvenhaukkukoe yt: Reijo Tallgren

MäyRäKoiRAjAoSto

jaoston jäsenet 2015:
Jari Panttila (pj), Ville Salmela, Mari Panttila ja Jani Eklund.

tapahtumat
16.5.2015 mejä iltakoe yt: Kristina Erkkilä

17.5.2015 mejä-koe yt: Kristina Erkkilä ja Jyrki Rasinpää

30.11.-13.12. mäaj 2vkon koe yt: Kristina Erkkilä
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Päntäneen MetSäStySSeuRA Ry
Jäsenmäärä 337 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
Metsästysmajan vuokraus   Markku Mäkiranta, 0400 885028

Päntäneen metsästysseuran toimikunnat
Maanvuokraustoimikunta
Markku Mäkiranta, Mika Pihlaja, Jussi Myllymäki, Veikko Kulmala, Pasi Viitamäki, Pauli 
Mäensivu
talotoimikunta
Hannu Pihlaja, Antti Tulensalo, Hannu Rinta-Möykky, V-M Luoma-Keturi, (Talonmies 
Krister Ruotsalainen).
hirvikoiratoimikunta
Rauno Kettunen, Aki Iso-Oja, Eero Hakola, Mika Pihlaja. 
ajokoiratoimikunta
Aki Iso-Oja, Jarno Rosenberg, Arto Oravamäki, Markku Pentilä, Jari Ketomäki.
Kivääritoimikunta
Aki Iso-Oja, V-M Luoma-Keturi, Erkki Ojanperä, Pasi Tulensalo, Hannu Rinta-Möykky.
haulikkotoimikunta
Jere Kokko, Jarno Rosenberg, Jari Ketomäki ja Markus Mäenpää.
riistanhoitotoimikunta
Aki Iso-Oja, Ari ja Janne Kangas, Arto Oravamäki, Pasi Viitamäki, Jere Kokko
Kauristoimikunta
Janne Kangas, Aki Iso-Oja, Arto Oravamäki, Pasi Viitamäki, Mauno Kallio, Pasi Tulensalo, 
Jere Kokko
Kenttäkeitintoimikunta
Mika Pihlaja, Mauno Kallio, Raimo Antila, Reijo Kykkänen, Veli Kujansivu, Antti Tulensalo

hirviharjoitukset ja valvojat
 28.5. Veli-Matti Luoma-Keturi 23.7. Markus Viitikko 
 4.6. Janne Kangas 30.7. Ari Kangas 
 11.6. Mika Pihlaja 6.8. Pasi Viitamäki 
 18.6. Antti Mäkynen 13.8. Eero Hakola 
 25.6. Asko Pulli 20.8. Jarmo Nevala 
 2.7. Aki Iso-Oja 27.8. Seppo Wegelius 
 9.7 Hannu Rintamöykky 3.9. Korttiammunta Markku Mäkiranta 
 16.7. Pasi Tulensalo
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.

Pienpeto ja riistanhoitokilpailu:
Saalistietolomake täytetään metsästysvuodelta 1.8.2015.-31.7.2016. Saalistietolomak-
keet on palautettava sihteerille ennen kesäkokousta 2016. Saalistietolomakkeen pa-
lauttaneiden kesken arvotaan kolme ilmaista jäsenyyttä seuraavalle metsästyskaudelle. 
Pienpeto- ja riistanhoitokilpailussa menestyneille on lisäksi hyvät palkinnot. 

Kilpailut:
6.8. pyttyammunta 75m klo 18:00 
20.8. poliisien malja 100m klo 18:00

Kokoukset:
9.8.  kesäkokous klo 18:00 Hiukkajärvellä 
4.10. hirvikokous klo 15.00 Hiukkajärvellä

Ketun ajokokeet:
2.1.2015 Yhteyshenkilö Markku Pentilä, puh. 050 3236853
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MuuRAhAiSen eRäMiehet Ry
Jäsenmäärä: 44 Pinta-ala: 7 200 ha Pankkiyhteys: FI27 4730 4520 0010 26

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.

Topeeka 37, 61800 Kauhajoki
Puh: 06 4602 3690 / 0400 702 172
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ilvesjoen yhteismetsän Metsästäjien  
hirviammunnat Sotkassa v.2015

 Ma 4.5. klo 19 Ma 6.7. klo 19 Ma 7.9. klo 18
 Ma 8.6. klo 19 Ma 10.8. klo 19 Ma 28.9. klo 18

YhteYshenKiLÖ jUha ViLPonen 050 414 1015

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 2015 SotKASSA

Kivääri:   Maanantaisin  4.5. - 29.6.  klo 18.00

Pistooli:  Maanantaisin  3.8. - 7.9.  klo 18.00

huom! Reserviläisten ammuntoihin osallistuvilta  
vaaditaan erillinen ampumaturvavakuutus!

hiRviAMMunnAt 2015
Päivämäärä:  Valvojat:

Pe 15.5. 17-19 75m Ala-Ikkelä Janne (0400 764 618), Ala-Harja Pekka, Hautala 
Eero, Hautala Lasse, Hietarinta Olavi.

Pe 22.5. 17-19 75m Itäluoma Jarmo (050 308 7261), Jokipii Arvi, Jokipii Jukka, 
Keto-Aro Kimmo, Keski-Filppula Markku.

Su 24.5. 11-12 Koe  Itäluoma Mauno (040 595 3334), Pääkkönen Ville, Risku 
Petri.

Pe 29.5. 17-19 100m Itäluoma Mauno (040 595 3334), Kuusela Mikko, Lehtinen 
Rauno, Lehtinen Toivo, Lohikoski Seppo.

Pe 5.6. 17-19 75m Laakso Maria (040 549 3163), Laaksot; Anne, Antti, Henna, Jari.
Pe 12.6. 17-19 75m Orpana Juha (050 614 44), Mäki-Reinikka Jari, Pietari Martti, 

Pääkkönen A-P, Pääkkönen Heikki.
Pe 26.6. 17-19 100m Pääkkönen Janne (0400 767 045), Pääkkönen Pentti, Rinta-

Valkamat Heikki ja Sami, Risku Petri.
Su 5.7. 15-17 75m Pääkkönen Ville (040 702 8721), Saarenpää Pekka, Hautalat 

Eero ja Lasse, Uusi-Rajasalo Markku.
Pe 24.7. 17-19 75m Risku Mika (0400 886 512), Jokipii Arvi, Jokipii Jukka, Hietarin-

ta Olavi, Keski-Filppula Markku.
Su 26.7. 15-17 100m Itäluoma Mauno (040 595 3334), Jokipii Jukka,Keto-Aro Kim-

mo, Risku Mika, Pääkkönen Ville.
Pe 31.7. 17-19 75m Lähdekorpi Simo (0400 867 224), Lähdekorpi Keijo, Petäys 

Matti, Haapaniemi Jyrki, Hautaviita Oskari.
Su 2.8. 11-12 Koe  Ilomäki Mika (0400 652 765), Peltonen Olavi, Hyvärinen 

Hannu.
Su 2.8. 15-17 75m Viitala Ari (040 757 2403), Viitala Esko, Hangasluoma Ossi, 

Kahila Markku, Kujanpää Heikki.
Pe 7.8. 17-19 100m Salmela Ville (0400 662 074), Salmela Kalle, Alanen Osmo, 

Levä Heikki, Suomela Jaakko.
Pe 14.8. 17-19 75m Petäys Matti (050 383 1715), Suomela Mauno, Kreko Alpo, 

Lähdekorpi Simo, Luopakka Ville.
Pe 21.8. 17-19 75m Hangasluoma Ossi (040 753 0381), Hautaviita Oskari, Salmela 

Ville, Haapaniemi Jyrki, Viitala Esko.
Su 23.8. 11-12 Koe  Mäkiranta Markku (0400 885 028), Kiviluoma Jari-Matti, 

Ojanpää Jari.
Su 23.8. 15-17 100m Lähdekorpi Keijo (040 500 8748), Kinnunen Jorma, Levä Heik-

ki, Suomela Jaakko, Viitala Ari.
Pe 28.8. 16-  Hirviseurueitten välinen ottelu "Villen pytty"
To 3.9. 17-18 Koe  Mäkiranta Markku (0400 885 028), Luoma-Keturi Veli-Matti, 

Pihlaja Mika.
Su 27.9. 11-12 Koe  Rantamäki Mikko (0400 568 183), Kauhajärvet Jr. ja Sr.
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hiRvijAhdin tuloS 2014

hiRvijAhdin tunnuSluKujA 2014
* Suluissa vuoden 2013 tunnusluvut

KAATOJA YHTEENSÄ 236 kpl (254) LUPIEN KÄYTTÖASTE 74,94 % (72,8)
KAADETUT AIKUISET 81 kpl (110) VASAPROSENTTI 65,68 % (56,69)
KAADETUT VASAT 155 kpl (144) UROSOSUUS 43,21 % (51,82)

hiRviKAAdot jA hiRviKolARit 2004–2014

hiRviSeuRue
AiK. vASAt jäävä KAntA PA

UR. NAAR. YHT. UR. NAAR. YHT. HIRVI PEURA KAURIS ha
ARO-TOIV. 3 5 8 13 7 20 28 23 30 11300
ERÄ-NUMMI 4 5 9 7 4 11 27 30 20 11500
HYYPPÄ 6 7 13 18 13 31 40 20 50 17000
IKKELÄJÄRVI 3 5 8 7 6 13 15 10 13 5800
KAINASTO 2 1 3 9 4 13 19 12 14 6800
KIRKONKYLÄ 3 4 7 7 10 17 36 15 20 17800
MATTILA-HARJA 0 4 4 5 7 12 36 35 20 8500
Khj MS yht. 21 31 52 117 79300
PÄNTÄNE 10 12 22 18 14 32 60 40 22 24000
MUURAHAINEN 4 3 7 1 5 6 19 40 10 7200
yhteenSä 35 46 81 85 70 155 280 225 199 110500

Patruunat metsästykseen ja radalle

rakennusmarket.fi

Kolarit 2014
Hirvi        9 kpl
Peura       5 kpl
Kauris     4 kpl
Muu           2 kpl

KolARit 2014
Kolarit 2014

Hirvi        9 kpl
Peura       5 kpl
Kauris     4 kpl
Muu           2 kpl
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tervetuloa ruokailemaan!

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

PienPetoSAAliit 20142015
alue kettu muutos supi muutos näätä muutos minkki muutos mäyrä muutos

Aro-Toivakka 12 -4 21 -4 2 -1 5 5 0 0
Hyyppä 36 8 29 5 9 -2 12 2 0 -3
Ikkeläjärvi 8 5 4 -3 3 0 7 3  0
Kainasto 42 0 41 -9 7 6 37 10 0 0
Kirkonkylä 17 2 35 15 6 -1 0 0 0 -1
Mattila-Harja 25 0 15 -12 3 -1 0 0 0 0
Nummijärvi 11 -1 15 6 1 0 0 0 2 1
Nummikoski 5 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Muurahainen 10 -1 5 -1 5 -3 6 4 0 0
Päntäne 39 15 21 3 6 -2 5 -7 0 0

Yhteensä 205 25 190 4 42 -4 72 17 2 -3

Kuva: Pilvi Vuolle

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
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KAUHAJOEN

AUTOGRILLI KY
Puistotie, Kauhajoki  06-2312 888

www.dymont.fi

LEMMINKÄINEN TALO OY
Topeeka 62, 61800 Kauhajoki
Puh. 02071 58367, 040 5115 853

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
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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.

(Ristikon ratkaisun löydät sivulta 49.)

Ri
St

iK
Ko
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-Avainten korjaukset/uudet kuoret
-Ajonestoavaimet

-Lukkomyynti
-Sarjoitukset
-Lisäavaimet

Onnentie 7, 63610 Tuuri p. 010-770 7290

S & J Saarimäki Oy
Autoon

Abloy

Verkkokauppa: www.saarimaki.net

MÄEN KAUPPA
61950 JUONIKYLÄ p. (06) 233 7104, 050 764 314

Kauppa lähellä Sinua!

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

LähiTapiolasta saat nyt myös jopa 5% Bonusta. Asiakkaidensa 100% 
omistamassa yhtiössä eduista hyödymme me kaikki.  

Jo ennestään mainioista  
vakuutuksista tuli  
jopa 5% parempia.

Bonusrekisteröityminen: lahitapiola.fi/bonus 

Kauhajoki, Topeeka 25. puh. 06 534 2115

”villen Pytty” 2014

Arotoivakka voitti jälleen.
Hirviseurueiden välisten kisailujen juuret ulottuvat 60-luvulle, jolloin kisattiin Päntä-
neen ja Kauhajoen metsästysseurojen välillä. 80-luvulla kilpailua laajennettiin, jolloin 
kilpaan osallistui kaikki hirviseurueet ominaan, kaikki joukkueet toisensa haastaen. 
Tuolloin oli myös kiertopalkinto tähtäimessä, joka katkesi kolmesta voitosta. Tuolloin ei 
vielä ollut ”Villen Pyttyä”.

Villen Pytty syntyi Vilho Jokimäen (k.1991) muistolle, Vilhon perillisten palauttaessa 
Metsästysseuralle löytämänsä kenkälaatikon, jossa oli menneen harjoituskauden rahat. 
Vilho oli aikoinaan erittäin aktiivinen harjoitusammuntojen järjestäjä, yksinomaan 
Vilhon harteilla oli 100 metrin luodikkoammuntojen järjestäminen. Kauhajoen Met-
sästysseuran johtokunta päätti käyttää kenkälaatikon sisällön, uuden kiertopalkinnon 
hankintaan.

Villen pytty on kiertänyt vuodesta 1991 saakka, vaikka Kauhajoella on 9 eri seuruetta, 
vain 3 seuruetta on pytyn pystynyt voittamaan. Pytty on vieraillut Hyypän hirviseuru-
eessa 17 kertaa, Aro-Toivakalla 6 kertaa ja yhden kerran Päntäneellä.

Vuoden 2014 kisa käytiin 29.8. Sotkassa, kisaan osallistui 4 joukkuetta.

Arotoivakan joukkueessa ampuivat: Ala-Ikkelä Janne 93, Laakso Jari 92, Risku Mika 
84, Jokipii Jukka 83, Laakso Maria 83, Saarenpää Pekka 81, Risku Petri 75, Laakso Antti 
72, Mäki-Reinikka Jari 69, Pääkkönen Janne 57 pistettä.

hyypän joukkueessa: Kiviluoma Jari-Matti 90, Anttila Juha 88, Mattila Jussi 88, Hakola 
Antti 86, Mattila Juhani 80, Yli-Kutsi Esko 73, Marttunen Heikki 69, Hautamäki Lari 68, 
Iso-Oja Ismo 68, Ala-Seppänen Juha 67pistettä.

Kirkonkylän joukkueessa: Sa-
viharju Seppo 75, Mäki-Filppula 
Toivo 75, Granholm Henri 72, 
Viitanen Joni 59, Tampsi Kari 58, 
Kujala Mikko 55, Latvanen Mark-
ku 54, Latvanen Jarkko 52, Rinne 
Reko 48pistettä.

Päntäneen joukkue: Pihlaja 
Mika 82, Rinta-Möykky Hannu 
82, Iso-Oja Aki 82, Pulli Asko 79, 
Viitamäki Pasi 78, Luoma-Keturi 
Juha-Matti 70, Kangas Janne 68, 
Kangas Ari 57, Aho Jani 49, Luo-
ma-Keturi Veli-Matti 42pistettä.

joukkuetulokset: 1. Aro-Toivak-
ka 663p 2. Hyyppä 642p 3. Päntä-
ne 598p 4. Kirkonkylä 500p.

Toivottavasti tänä vuonna saa-
daan edustus joka porukasta!

Kuvassa Janne Ala-Ikkelä (Aro-Toivakka) ja Markku 
Anttila (Hyyppä).
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Sivulla 45 olevan ristikon ratkaisu:

vAloKuvAKilPAilun SAtoA

Peura ja koira. Kuva: Jukka Lilja

Haukka ja Kyyhky. Kuva: Tapio Ahola Kettu ja koira. Kuva: Matti Syrjälä

Istutus fasaani. Kuva: Antti Rinne
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enSiMMäinen KAAtoni
Pikkutytöstä asti olen ollut mukana hirvimetsällä vanhempieni kanssa ilman asetta. 
Viime syksynä olin ensimmäistä vuotta hirvimetsällä aseen kanssa. Pääosin olin ajossa, 
alkusyksystä yhdessä isäni kanssa ja loppusyksystä yksin koirani Karpaasin Rokin 
kanssa. Muutaman kerran olin myös passissa. Oli jännittävää olla aseen kanssa metsällä, 
koska tilaisuuden tullen oli mahdollisuus ampua hirveä. Mielenkiintoista oli myös seu-
rata nuoren koirani kehitystä. Luonnossa käveleminen on hyvää kuntoilua ja rauhoittaa 
mieltä. Myös suunnistustaidot olivat koetuksella, kun kerran viiden minuutin kävelyn 
jälkeen palasin samalle tielle mistä lähdinkin. Huomasin, että GPS ja kompassi auttavat 
huomattavasti.

Kolmantena viikonloppuna lähdimme isäni ja Rokin kanssa ajoon. Roki löysi hirvet ja 
hetken kuluttua kuului laukaus ja tuli ilmoitus kaadosta. Jäin mäen päälle odottamaan, 
koska toinen hirvistä oli lähtenyt minun suuntaan. Pian edestäni kuului Rokin haukkua 
ja haukun loputtua olin valppaana, koska tiesin hirven lähteneen liikkeelle. Pian nuppa 
tuli metsästä äänettömästi kuin aave ja pysähtyi eteeni 25 metrin päähän pienten 
kuusten taakse, jonne ammuin sitä. Hirvi ampaisi kovan rytinän saattelemana metsään, 
tilanteesta jäi tyhjä olo. Isäni saapuessa ampumapaikalle etsimme merkkejä osumasta, 
mutta niitä ei näkynyt. Mieleeni hiipi ajatus, entä jos en osunutkaan. Pian koira haukahti 
lähellä ilmoittaen kaadosta. Tuntui epätodelliselta, että olin ampunut niin ison eläimen. 
Oli hienoa saada ensimmäinen kaato omalta koiralta.

Viimeisenä jahtipäivänä olin passissa ja puhelimessa kerrottiin emän ja vasan tulevan 
passia kohden, jännitys kohosi. Samaan aikaan kun hirvet ilmestyivät edessäni olevalle 
aukolle, kääntyi takanani olevalle metsäautotielle auto, joka lisäsi hirvien vauhtia. Hir-
vet juoksivat ravia 80 metrin päässä ja ammuin vasaa, joka pysähtyi laukauksen jälkeen 
takapää minuun päin. Tuntui ikuisuudelta odottaa ja miettiä mitä tapahtuisi seuraa-
vaksi. Lopulta vasa lähti liikkeelle ja sain ammuttua sitä lapaan. Jännitti olinko osunut 
riittävän hyvin. Vasa löytyi 10 metrin päästä metsän puolelta kuolleena ja molemmat 
osumatkin olivat hyviä.

Hirvijahdissa oli 
niin mukavaa, että 
innostuin mene-
mään koirani kanssa 
neljästi hirviko-
keisiinkin. Tuntui 
mukavalta, kun jah-
tiporukka otti hyvin 
vastaan ja onnitteli 
kaadoista. Odotan 
innolla seuraavaa 
jahtikautta.

Anne Laakso, 17

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” 

www.kauhajoki.fi
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HY YPÄN  
PUINTIPALVELU

Peltourakointia:
kylvöt, lautasmuokkaukset, äestykset, 

ruiskutukset, puinnit ja metsäurakointi

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

Monipuolista metallialan osaamista
www.ossinmetalli.fi

Puh. 06-2347 400, Kauhajoki

-Avainten korjaukset/uudet kuoret
-Ajonestoavaimet

-Lukkomyynti
-Sarjoitukset
-Lisäavaimet

Onnentie 7, 63610 Tuuri p. 010-770 7290

S & J Saarimäki Oy
Autoon

Abloy

Verkkokauppa: www.saarimaki.net

MÄEN KAUPPA
61950 JUONIKYLÄ p. (06) 233 7104, 050 764 314

Kauppa lähellä Sinua!

huiKeetA
Metsästystä oon harrastanu vajaa 3 vuotta. Käydään isäpuolen ja paapan kanssa hirvi-
metsällä ja jänöpupuja jahdataan. Sain pari vuotta sitte rinnakkaisluvat kivääriin ja hau-
likkoon. Oh ghos, seki oli pitkä prosessi. Ostin itte metsästyspuvun, tilasin muistaakseni 
netistä. Kengät sain joululahjaksi pari joulua sitte äitiltä. Metsästykseen on uponnu 
eniten harrastuksista rahaa. Puku 199€, kengät 100€ paremmalla puolella, aseet monta 
tonnia yhteensä, panokset 70€ laatikko, puukko 50€, reppu sun muut tilpehöörit :D

Ensimmäisen saaliin sain syksyllä 2014. Se oli elämäni pelottavin mutta samalla hie-
noimpia hetkiä, huh! Manasin ja haukuin koko harrastuksen kerralla yhteen lauseeseen 
ja sanoin että on se nyt perkule kummaku pitää passissa kököttää 700 vuotta ja mitään 
en tästä hyödy, kunnes...

Isä sano radiopuhelimeen että Noora nyt suu kiinni ja lataa ase valmiiksi, tulee sulle. 
Taivastelin aikani siinä ja taisin ääneen vielä sanoa että hitot täällä oo kun puita. Nostin 
pään, 60 m päässä jolkottaa kohtisuoraan mua emä ja vasa. Siinä vaiheessa meni totaal-
lisesti järki ja tunteet niiiiin sekasin. Mietin että apua, mitä mun pitää ees tehdä. Nostin 
pyssyn rauhallisesti ylös, otin varmistimen pois ja saalis lähenee ja lähenee. Mietin 
hetken että ei hemmetti, noihan tulee päälle ja jään alle. No, sain järjen juoksun jotenki 
kuosiin ja tähtäsin kiikarilla vasaa pistokuoppaan. Epäröin hetken että uskallanko, pai-
noin liipasinta ja PAM! Ihka ensimmäinen hirvi oli kaatunu!

Ton tunnekuohun jälkeen katoin vuorotellen sätkivää vasaa ja tiellä mulkoilevaa emää. 
Mietin ja purskahdin huutosä-
vytteiseen onnen itkuun. Voi sitä 
tärinän määrää. Sittekku mun 
puhekyky palas takasin, painoin 
tangenttia ja huusin puhelimeen 
APUA APUA SE KAATU SE KAATU!  
Sen jälkeen radioliikenne vilkastu 
ja kaikki 50 miestä huutaa onnit-
teluja. Sitte mietin hetken että 
hetkinen toihan pitää suolistaa. 
Sanoin iskälle puhelimeen että 
tulkaa joku auttaa pistämään. 
Meni alta 5 min niin koko hirvipo-
rukka oli mun ja saaliin ympärillä. 
No, iskä sen lopulta pisti. Jahti-
liiverissä kaikki vielä onnitteli ja 
otettiin kuvia. Ihan sika huikeeta!!

Noora P
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enSiMMäinen jAhtiKAuSi
Kiinnostuin metsästyksestä paappani Toivo Lehtisen vuosikymmeniä kestäneen har-
rastuksen kautta. Olen veljeni Jaakon kanssa ollut  useasti paappani kanssa metsällä 
mukana seuraamassa jahtia. Samalla  Aro-Toivakan metsästysseura on tullut tutuksi.

Suoritin metsästäjätutkinnon viime keväänä. Isäni hankki kiväärin kesällä ja sen han-
kinnan jälkeen suoritin ampumakokeet Sotkan ampumaradalla. Harjoituskertoja kertyi 
paljon, sillä ennen metsästyskauden alkua kävin isäni kanssa useasti harjoittelemassa.

Meidän metsästysseura aloitti hirvijahdin 11. lokakuuta. Ensimmäinen jahtipäivä alkoi 
kello 7:00. Tuntui hienolta päästä ensimmäistä kertaa aseen kanssa metsään. Aamuisin 
tehtävien jaossa oli mielenkiintoista kuulla kokeneiden metsästäjien puheita ja kerto-
muksia. Jahtikauden aikana, lähes joka kerta oli mahdollisuus nähdä hirvi. Mutta, kuten 
yleensä ampumatilanteita ei tule kohdalle kovin usein.

Marraskuun 16. päivänä minua onnisti. Olin 
isäni kanssa passissa ja meillä oli lisäksi vie-
raana Hong Kongista oleva vaihto-oppilas. 
Radiosta kuulimme, että kolme hirveä on 
tulossa passiamme kohti. Tunnistuksen 
jälkeen ammuin viimeisenä tullutta hirveä. 
Melkein kympin laukaus, kuten muut kom-
mentoivat, pysäytti hirven matkan muuta-
man kymmenen metrin jälkeen. Viereinen 
passikaveri lopetti hirven. Ensimmäinen 
hirveni oli kaatunut.

Ensimmäinen jahtikausi oli mieluisa myös 
siksi, että hirviporukkaan otettiin heti 
mukaan. Lisäksi oli mukava osallistua myös 
peura- ja kaurisjahtiin joulu- ja tammikuus-
sa. Nyt odotan innolla uutta metsästyskaut-
ta. Kiitos kaikille jahtikavereille menneestä 
kaudesta.

Eero Hautala 14v
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MAjAvAA jouSellA
Muutaman tyhjän majavakytisreissun jälkeen istuin taas aamu 
viideltä tutussa paikassa luonnon heräämistä kuunnellen. Noin 
tunnin kuluttua huomasin telkän uivan alavirrasta kohti ja ryhdyin 
ajankuluksi kuvaamaan uroksen soidinmenoja. Hetken telkkää 
seurattuani vilkaisin ylävirran suuntaan ja eikös sieltä ole laskette-
lemassa majava vauhdilla kohti passiani. Passipaikan valinta antoi 
mahdollisuuden ripeisiin liikkeisiin sillä vieressäni oli valtava kuusi 
jonka takana majavan ollessa sain nopeasti suunnattua kameran 
suunniteltuun ampumapaikkaan ja otettua jousen valmiiksi. Maja-
van ollessa kokonaan puun takana vedin jousen vireeseen ja odotin 
saaliin lipuvan pian ohitseni. Ihmettelin, kun mitään ei ruvennut näkymään ja meinasin 
jo purkaa jännityksen, kunnes samassa majava tulikin näkyviin. Pinni vitaaleille ja juuri 
kun olin laukaisemassa, päättikin veijari sukeltaa. 

Hetken jo kerkesin harmitella tilanteen menettämistä, kunnes muutaman minuutin 
kuluttua eläin nousi pintaan alavirrassa ja lähtikin yllätyksekseni taas minua kohti, 
tosin nyt vastarantaa. Matkaa vastarannalle oli kahdeksan metriä, joten mahdollisuus 
laukaukseen oli olemassa, jos eläin samaa rataa jatkaisi. Jousi oli jo vireessä ja tähtäi-
men läpi seurasin herkeämättä majavan etenemistä. Päästin majavan hiukan ohitseni, 
jolloin pystyin ampumaan hiukan takaviistosta ja väistämään jalkaluut. Laukaus lähti 
mielestäni hyvin ja nuolen takapäässä oleva valonokki näytti sukeltavan aivan oikeaan 
paikkaan. Jousi maahan ja narusta vetämällä majava pikaisesti rantaveteen, koukku 
kiinni ja saalis rannalle. – Näin sitä ollaan taas yhtä jännittävää kokemusta rikkaampia ja 
univelkaisempia.

Metsästysjousi soveltuu erinomaisesti myös majavajahtiin
Majavametsälle valmistauduttaessa jousen runkoon kiinnitetään siimakela ja siima 
kytketään majavajahtia varten valmistetun nuolen runkonaruun jossa kelalta tuleva sii-
ma pääsee vapaasti liikkumaan. Tämä mahdollistaa veteen ampumisen ja myös saaliin 
talteen saamisen. Samaa yhdistelmää voi käyttää myös kalastuksessa, tosin useimmiten 
kalastusnuolena käytetään paremmin siihen soveltuvaa raskasta lasikuitunuolta isom-

pine väkäsineen ilman leikkaavaa kärkeä, mikä 
taas on pakollinen majavaa metsästettäessä. 

Passipaikan valinta on ensiarvoisen tärkeää myös 
jousella metsästettäessä. Passipaikka pitää valita 
siten, ettei vedessä ole puita ja puskia välittömäs-
sä läheisyydessä mihin eläin pystyy sotkeutumaan 
ja näin vältytään turhilta uintireissuilta.

Juttua kirjoittaessani on majavajahti vielä käyn-
nissä ja sain kunnian olla mukana järjestämässä 
Suomen Jousimetsästäjäin Liiton varsin tapahtu-
marikasta kanadanmajavajahtia Keski-Suomessa 
huhtikuun puolivälissä. Kaikenkaikkiaan jahdissa 
oli mukana 18 innokasta jousimetsästäjää ympäri 
Suomen. Viikonlopun aikana jokainen pääsi 
näkemään majavan ja onnekkaimmat pääsivätkin 
sitten tekemään lähempää tuttavuutta ”kanaatta-
laisten” kanssa. Naisenergiaakin oli mukana kun 
Etelä-Pohjanmaan Jousimetsästäjien Pilvi Vuolle 
sai saaliiksi elämänsä ensimmäisen majavan ja 
näytti ”ukoille” miten homma hoidetaan.

Kuva kertookin sitten loput.

t. Jani Eklund / EPJM

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

Kuva: Marko Kukkamaa

Kuva: Pauli Laine

Metsästysjousi majavavarustein. Kuva: Pilvi Vuolle
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hAnS väliMäKi: PeuRAnlAPAA cuRRySSA

 1kg Peuran luullista lapaa
 4-5 rkl vastaraastettua tuoretta Inkivääriä
  (sitruunaruohoa)
  chiliä hienonnettuna maun mukaan
  Suolaa maun mukaan
 5-6 Valkosipulinkynttä
 3-4 Salottisipulia hienonnettuna
  rosmariinia
  öljyä paistamiseen
  vettä

Hiero maut peuranlapaan. Paista lapaan kaunis 
ruskea väri pannulla ja aseta lapa uunivuo-
kaan yrttien ja  mausteiden kera ja lisää vettä 
sen verran, että lapa nippa nappa peittyy ja 
aseta koko komeuden päälle vuokaan sopiva 
leivinpaperi. Kypsennä uunissa +100°C noin 3-4 
h, poista luu(t) ja aseta päälle kevyt paino ja 
anna jäähtyä liemessään. Valmista currytahna 
alla olevan ohjeen mukaan. Keitä liemi kasaan 
(noin puoleen alkuperäisestä).

Kuumenna öljy pannulla. Lisää curryjauhe ja kurkuma. Kuullota 1-2 min, lisää hienon-
nettu salottisipuli, soija, tumma sokeri, vesi, paistinliemi, kiehauta, tarkista maku, lisää 
tomaatit ja minttusuikaleet. Paista tai grillaa lihaan kaunis väri ja aseta se sen jälkeen 
hetkeksi kastikkeeseen lämpiämään. Jos tuntuu, että kastiketta ei ole tarpeeksi, niin 
lisää tilkka vettä tai jos lihanpala tuntuu liian suurelta, niin sen voi myös aina leikata pie-
nempiin osiin. Vaikka resepti saattaa tuntua vieraalta tai työläältä, niin loppujen lopuksi 
resepti on  yksinkertainen valmistaa ja raaka-aineet helpohkosti hankittavissa. Peuran 
lavan voi korvata millä tahansa lavalla /ruhonosalla, mutta parhaiten tämä resepti 
toimii hieman pidempää kypsennystä vaativille ruhonosille.

curry
 4-5 rkl Paahdettua seesamiöljyä
 2 rkl Curryjauhetta
 1rkl Jauhettua kurkumaa
 2-3 rkl Soijaa
 3-4 rkl tummaa sokeria
 1 dl vettä
 3-4 rkl Salottisipulia kuorittuna ja  
  hienonnettuna
  Tomaatteja
 2-3 rkl tuoretta minttua ohuiksi  
  suikaleiksi leikattuna

www.hansvalimaki.com

jARMo KujAnPää: RiiStAPAtA ”RoSvo” MontuSSA

 n. 2 kg riistalihaa (paloiteltuna)
 2 sipulia
 100 g voita tai pekonisiivuja
 2 rkl suolaa
 1,5 l vettä
  pilkottuja sieniä tai kantarellifondia 
  mustapippuria (kokonainen)
  yrttiseos (basilika, kirveli, rakuuna,  
  timjami, oregano, minttu)

Valmista ensin riistapadalle uuni. Valitse kuiva 
hiekkainen paikka ja pidä tulia hiekkakasan  
päällä n. 3,5 – 4 tuntia. 

Käytä savipataa tai keraamista pataa, liota savipata ennen käyttöä. Laita lihat pataan, 
mausta ja kaada vesi päälle. Kääri pata vahvaan folioon (voi olla muutama kerros).

Siirrä hiillos sivuun ja kaiva padalle tila hiekkaan. Laita folioitu pata kuoppaan ja peitte-
le se montusta kaivetulla hiekalla. Lapioi hiilet päälle. Sytytä uusi nuotio hiilien päälle ja 
pidä tulta vielä 3 – 4 tuntia.   

Tarjoa uuniperunan, salaatin ja patongin kera.

Karviaisoliivit
 1 l vihreitä, kiinteitä karviaisia
Liemi:
 1 dl omenaviinietikkaa
 1 dl  vettä
 3 dl  sokeria

Tee jokaiseen perattuun mar-
jaan pari pistoa neulalla. Sekoita 
liemi aineet kattilassa ja kie-
hauta kunnes sokeri on sulanut. 
Lisää karviaiset ja keitä liemessä 
5 min. Tölkitä kuumana, sulje ja 
jäähdytä. Säilytä kylmässä. Tar-
joile karviaisoliiveja liharuokien 
lisukkeena.

"haasta hans"
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Katso lähin jälleenmyyjäsi: sasta.fi

Ota uusi ase metsästykseen  

- muutu näkymättömäksi. 

GORE® OPTIFADE® Concealments.  

 

 

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

vAPAAehtoinen PelAStuSPAlvelu vAPePA
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Suomalaisten järjestöjen yhteen-
liittymä, joka toimii viranomaisen tukena silloin, kun viranomaisen 
resurssit eivät riitä. Valtaosa Vapepan tehtävistä on poliisijohtoisia 
kadonneen henkilön etsintätehtäviä. Etelä-Pohjanmaalla toimii n. 
90 hälytysryhmää ja 950 vapaaehtoista. Suupohjan alueella suuren 
osan vapaaehtoisista muodostavat metsästäjät. Metsästäjät ovatkin 
tärkeä ”luonnonvara” varsinkin etsintätilanteissa, joissa tarvitaan 
paikallistuntemusta ja kokemusta maastossa liikkumiseen, sekä 
mahdollisesti maastokelpoisia ajoneuvoja.

Suupohjan alueella Vapepan tehtävät ovat olleet pääsääntöisesti etsintätilanteita, jois-
sa poliisi on pyytänyt apua kadonneen henkilön etsintään. Vapepalla on mahdollisuu-
tena tarjota etsintään koirakoita, jalkapartioita, moottoriajoneuvoja ja jopa lentoetsin-
tää. Olemme toki olleet antamassa pelastuslaitokselle apua tulvatilanteissakin.

Kauhajoella etsintöjä on ollut vuosittain. Joskus etsijöitä on ollut kourallinen, mutta 
joskus hyvinkin paljon, aina tarpeen mukaan. Hälytyksen sattuessa Vapepalla on tavoit-
teena olla etsintäpaikalla muutamassa tunnissa riippumatta vuorokauden ajasta. Etsin-
töihin nimetään aina koulutettu Vapepa-johtaja. Hän johtaa toimintaa ja on yhteydessä 
viranomaiseen.  Johtajan tunnistaa Vapepan keltaisesta lippalakista.

Etsintähälytys ryhmille tulee Vapepan päivystäjältä, joita Etelä-Pohjanmaalla on 
parisenkymmentä. Päivystäjän tehtävä on koota vapaaehtoiset kokoontumispaikalle 
sovitussa aikataulussa. Etsintähälytyksen tullessa etsijän tulisi ottaa mukaan säänmu-
kainen vaatetus, käsivalaisimia, kompassi ja evästä. Kokoontumispaikalla on ensiarvoi-
sen tärkeää muistaa ilmoittautua läsnä olevaksi ja poistuttaessa kuitata itsensä pois. 
Tällä keinolla varmistetaan kaikkien etsijöiden turvallisuus ja vakuutuksen voimassaolo. 
Etsinnöissä mukana ollessa on muistettava, että meitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja 
tiedottamisen hoitaa aina viranomainen.

Kiitokset kaikille toiminnassa mukana oleville ja tervetuloa uudet vapaaehtoiset mu-
kaan toimintaa. Kysymyksiä, huomioita ja kommentteja voi antaa allekirjoittaneelle.

Tero Mustonen 
Suupohjan paikallistoimikunnan 
puheenjohtaja 
040 530 0769 
tero.mustonen@saiedu.fi 
www.vapepaetela-pohjanmaa.fi
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KAuhAjoen AMPujAt Ry
Pankkiyhteys: FI64 4473 3020 0186 30

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, Teemu Moilanen, Perttu Virtanen

Kauhajoen Ampujat internetsivut:  http://khja.net

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 2015
Aikuisjäsen 35 €
Nuorisojäsen (alle 18v) 15€
Kannatusjäsenmaksu 15€
Liittymismaksu (ei peritä nuorilta) 40€

Ratamaksut 2015 (sis.taulut ja ohjauksen)
Jäsen 2€ Panosrasia omaksi 7€/500
Ei-jäsen 5€ Hirvitaulun paikat 2€/liuska
Koululaisilta 4€

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

tulevia omia kisoja ja tapahtumia:

Pienoiskivääri kilpailu Sotkassa 14.6.2015

Akin Ammunnat 31.10. -1.11.2015.

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

KAuhAjoen AMPujAt PuheenjohtAjAn AjAtuKSiA
Kauhajoen Ampujien 80-vuotisjuhlavuosi on ohi, kiitos kaikille meitä muistaneita seu-
roja, kaupunkia, yhteistyökumppaneita sekä yksityisiä henkilöitä, olemme palanneet 
normaaliin päiväjärjestykseen, eli varsinaiseen leipälajiin ammuntaan, käydään harjoi-
tuksissa ja kilpailuissa.

Kauhajoen Ampujia on aina pidetty kivääriseurana, joissa lajeissa on toki tullut menes-
tystä, mutta meillä on myös pistooliammunta lajina, jossa varsinkin ruutiaseilla on ollut 
menestyneitä harrastajia, mutta tänä päivänä laji potee meillä harrastajien vähyyttä.

Puheenjohtajuusaikanani olen kirjoittanut useita suosituksia pistoolin hankintaa varten, 
kun se vielä vanhoilla säännöillä oli mahdollista, siitä minulla ei ole tietoa moniko on 
ostoluvan saanut ja aseen hankkinut, tiedän että kauhajoella on useita henkilöitä joilla 
on pistooleja hallussaan ja myöskin sellaisia jotka soveltuu rata-ammuntaan, olisi erittäin 
mukavaa jos joitakin lähtisi harrastamaan pistooliammuntaa, kun ampumaradat on ole-
massa Sotkassa, joten vanhat aseen haltijat lähtekää mukaan harrastukseen.

Tänä päivänä pistooliluvan saanti on uusien sääntöjen mukaan tullut haastavammaksi, 
elikkä vaaditaan ampumaseuran jäsenyys ja kohtuullisen pitkä aika harrastaneisuudesta 
poliisille, elikkä alkuun pääsee aloittamalla harjoitukset ilma-aseradalla ilmapistoolilla 
aseen turvallisella käsittelyllä ja tietenkin ampumista ja osallistumalla lajikohtaisiin ki-
soihin joita seurat järjestävät ympäri Suomea, tästä kaikesta on pidettävä harjoituskirjaa 
jonka ohjaajat tai valmentaja varmentaa.

Kauhajoen Ampujilla on poliisin kouluttamat ampuma-
asekouluttajat pistooliin, joilla on oikeus antaa suositus 
aseen hankintaa varten, kuitenkin viranomainen tekee 
lopullisen päätöksen asiassa, mutta jos henkilöllä on 
sitkeyttä ja halu alkaa harrastaa kiehtovaa lajia niin lo-
pulta maali tulee eteen.

Lisää tietoja saa Ampujien hallituksen jäseniltä, yhteys 
tiedot Ampujien sivuilta.

Terho Niemelä, puheenjohtaja 
Kauhajoen Ampujat Ry

AMPuMAKoulu 2015
Syksyn ampumakoulut 
alkavat syyskuussa.

Tarkemmat tiedot ampuma-
koulun alkamisesta seuran 
nettisivuilla ja paikallis-
lehdissä.
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P. Saarenpää Ky Seinäjoentie 113, 61850 Kauhajoki

Huolettomia kilometrejä halvemmallaHuolettomia kilometrejä halvemmalla
Käteisalennus myös metsästäjäliiton jäsenkortillaKäteisalennus myös metsästäjäliiton jäsenkortilla

Vehka-alhontie 33
03100 Nummela

puh. 019 - 335 135
fax. 019 - 335 135
info@asejaosa.fi

ma-pe 9 - 17
la        10 - 14

www.asejaosa.fi

Tervetuloa testaamaan palvelumme ! 

Sepän
Sinappi
” Valmistuksen aikana on käytetty konjakkia."

J. Ala-Ikkelä Oy
sorvaajasovittaa.com

sinappia ja satimia
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.

jäSentiedote 2015
Viime vuonna seuramme juhli 80-vuotista taivaltaan. Tästä vuosimäärästä saamme kiit-
tää aikaisempien vuosien aktiivisia seura toimijoita ja kaikkia jäseniämme. Toivon mu-
kaan seuraamme juhlitaan seuraavankin 80 vuoden päästä vaikka itse emme ole sitä 
näkemässä. Viime vuonna järjestimme 80-vuotis juhla kisat Heinäkuussa ja pienoiski-
väärin AM – kisat elokuussa Sotkassa. Syksyllä oli perinteiseen tapaan Akin Ammunnat 
ilma-aseilla. Ampumakoulua oli tiistai iltaisin ja valvottu ampuma-ilta oli keskiviikkona.

Ampumakoululaiset edustivatkin tänä talvena menestyksekkäästi seuraamme kultahip-
pufinaalissa. Lisäksi seurallemme tuli menestystä nuorten sarjassa pistoolissa SM-kilpai-
luissa Turussa. 

Seuran kotisivuja kannattaa seurata koska niillä julkaisemme ilmoituksia seuran tapah-
tumista 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, 045 676 8274 
Kauhajoen ampujien sihteeri

VALTUUTETTU MAAHANTUONTI
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Riista

Pohjolantie 10-12 
61800 Kauhajoki

www.varaosalinna.fi

LED-KÄSIVALAISIN 
LM91503

Polttimon tyyppi: 1 x CREE LED
Valoteho: 180 lumen
Portaattomasti säädettävä valokeila
Roiskevesitiivis
Paristotyyppi: 3 x AAA

19,50€
(sis.alv)

LED-OTSALAMPPU
LM81403

Polttimon tyyppi: 1 x CREE LED
Valoteho: 180 lumen
Säädettävä valokiila
Toiminnot: täysiteho ja puoliteho
Paristotyyppi: 3 x AAA

20,80€
(sis.alv)

VAIJERITALJA 2000KG
C1390

Vetovoima 2000kg
Vaijerin pituus 2,2 m, paksuus 4,5mm
Takuu 1 vuosi

29,90€
(sis.alv)

Kenttätie 10, 61800 KAUHAJOKI
p. 06 2314930, 0400 565 589email: sahko@mantyla.inet.fi

● kaikki sähköasennuksiin liittyvät palvelut, sekä suunnitelmat
● sähkötarvikkeet, kalusteet, valaisimet, kiukaat, lämmittimet

TILAA

Kestotilaus 6 numeroa
45 euroa norm. 50 euroa (sis.alv. 10 %) 

Samalla tuet Kauhajoen RHY:n toimintaa. 
Tilausjakson hinnasta 15 euroa 
yhdistyksen kassaan.
Käytä alla olevaa kuponkia 
tai tilaus@riistalehti.fi

LUE PARASTA JA TUE PAIKALLISTA

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Vast. läh. 
tunnus 

5020143

Nimi                                                    

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin

Sähköposti  

Allekirjoitus 
(huoltajan, jos alle 18 v.)

Vastauslähetys 
sopimus 5020143

Riista-lehti 
PL 115 
30101 Forssa

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

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

KYLLÄ, tilaan Riista-lehden 6 nroa 45 euroa (sis alv. 10 %)  
ja tuen Kauhajoen RHY:n toimintaa

Kauhajoki_RHY.indd   1 4.5.2015   12:37:45
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