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IKH:lta tarvikkeita myös jahtiin!
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Puh. myymälä 0201 323 290* 
myymala@ikh.fi

Vi betjänar också på svenska!  
(vard.) Tel. 0201 323 291*

Avoinna: ma-pe 8-17, la 9-14        www.ikh.fi
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PuheenjohtAjAn PAlStA

tervehdys!
Kevät on jo pitkällä tätä kirjoittaessani ja riistahallinnon eri kokoukset ovat takanapäin. 
Ensimmäinen kolmivuotiskauteni on myös takana ja sain jatkoaikaa seuraavalle kolmelle 
vuodelle eteenpäin, kiitos luottamuksestanne. Oma kokouksemme pidettiin perintei-
seen tapaan Sotkan Erähovilla, jossa oli nyt mukavasti väkeä paikalla. Lieneekö Jannen 
idea jakaa sankoja 50:lle ensimmäiselle osasyynä asiaan, mutta joka tapauksessa oli mu-
kava, kun porukkaa oli hyvin.

Kevään kokoukset
Suupohjan Riistanhoitoyhdistysten yhteinen palaveri pidettiin Jurvassa ja siellä päällim-
mäiseksi puheenaiheeksi nousi alueemme petotilanne, erityisesti susien osalta. Havain-
tomäärät ovat moninkertaistuneet viime vuosien aikana, eikä ikäviltäkään konflikteilta 
ole vältytty. Kaikki oli yhtä mieltä siitä että viranomaistehtävät suoritetaan niin kuin en-
nenkin eikä ole syytä lakkoiluun, niin SRVA-tehtävien kuin Tassu-havainto järjestelmän-
kään kanssa. Lakkoilu ei auta mitään eikä ketään susien laillisen metsästyksen suhteen, 
päinvastoin.

Aluekokous pidettiin tänä vuonna Lappajärven Kivitipussa, jossa kaksi päivää kestäneet 
koulutuspäivät päättyivät toiminnanjohtajien koulutustilaisuuteen ja aluekokoukseen. 
Aluekokouksessa ei henkilövalintoja tänä vuonna tehty, joten kokous meni kohtuullisen 
jouhevasti eteenpäin. Koulutustilaisuuksissa keskusteltiin Rhy:den kehittämisestä ja va-
rainjakomallista. Tulevaisuuden kuvassa saattavat eri yhdistykset lyöttäytyä kimppaan 
ja perustaa isompia alueita käsittäviä yhdistyksiä, etenkin jos toimijoita on vaikea löytää 
yhdistyksen byrokratian pyöritykseen. Varainjakomalli tulee myös uusiutumaan siten, 
että yhdistyksille suunnatut avustukset tulevat jatkossa perustumaan osittain jäsenmää-
rään niin kuin nytkin ja lisäksi yhdistyksen aktiivisuus heidän toiminnassaan, eli pidetyis-
sä koulutus ym. lakisääteisissä tilaisuuksissa ja määrissä.

Hirvitalousalueen kokous oli tänä vuonna vuorostaan Närpiössä. Siellä päätettiin raa-
mit Rannikkopohjanmaan 3-alueen (rapopo3) hirvikannan leikkauksista ja rakenteesta. 
Viime jahtikauden jälkeen on saanut lukea useasti lehdistä miten MTK:n porukka on kir-
joittanut erittäin aktiivisesti ja kärkkäästi nykyisestä hirvitilanteesta ja esittänyt mitä sille 
pitäisi tehdä.

Viime vuoden hirvikannan leikkaus onnistui kohtuullisen hyvin alueellamme, myös ran-
nikolla ja Pohjanmaan pohjoisalueilla joissa oli ollut paljon taimikkotuhoja ja liikenneva-
hinkoja. Ennen kokousta annettiin puheenvuoro MTK:n ja metsäyhdistyksen edustajille. 
He toivat omat näkökulmansa esille ja he toivoivat että syksylle haettaisiin riittävästi 
lupia joka alueelle. Kävimme yhdessä läpi tulevan syksyn hirvikannan tavoitteet, jotka 
olivat Riistakeskuksen johdolla ja eri sidosryhmien kanssa sovittu jo etukäteen ennen 
tätä kokousta. Tavoitteisiin vedoten saimme mielestäni hyvät asetelmat tulevan syksyn 
jahdille. 

Tähän väliin täytyy todeta, että oli hyvä kun uskoimme itseemme edellisvuoden jäävän 
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kannan määrässä. Hirvikanta ei meillä vielä viime vuonnakaan räjähtänyt käsiin vaikka-
kin hienoista nousua oli näkyvissä, mutta kanta oli silti asetettujen arvojen rajoissa. Nyt 
näytti siltä että uimme muiden kanssa hieman eri tahtiin koska naapuriyhdistykset ot-
tivat maltillisemmin nyt lupia koska viime kaudella heillä oli kova paine lupien kanssa ja 
kaatomäärät kovempia. Tietynlaisella maltilla tulee lähteä ensikaudellakin jahtiin ja seu-
rata tilannetta, koska alueellamme on melkoinen petopaine tällä hetkellä ja siitä syystä 
saattaa tulla isojakin alueellisia eroja hirvikannan kehityksessä.

Suurpedot
Alueemme petotilanteesta on ollut keskustelua hyvin paljon eri foorumeissa ja työllistä-
nyt myös meidän resursseja viime vuonna melkoisesti. Kuluvan kauden suurpedoista on 
ollut palavin puheen aihe sudet, karhun, ahman ja ilveksien jäätyä hieman pienemmälle 
huomiolle, koska niistä ei ole hirvittävästi havaintoja, eikä sen suurempia konflikteja ole 
ollut. Sudet ovat puhuttaneet senkin edestä, koska vahingoilta ei ole vältytty ja havain-
tomäärät ovat moninkertaistuneet viime vuosiin nähden. Teimme asiaan liittyen Jannen 
kanssa työnjaon, eli Janne keskittyy hirviin ja minä suurpetoihin. Nyt voin kyllä hyvällä 
omalla tunnolla kertoa, jotta puuhaa on riittänyt kiitettävästi.

Susien lisääntyessä on Riistakeskus päättänyt perustaa Suupohjan alueelle kaksi erillistä 
susireviirityöryhmää. Itäinen ja Läntinen työryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on pai-
kallinen kokonaisnäkemys susitilanteesta, suunnitella ennaltaehkäiseviä toimia ja ottaa 
kantaa suden metsästyksen tarpeeseen lupakäsittelyihin liittyen. Työryhmät siis pyrki-
vät edistämään ihmisten ja susien rinnakkaiseloa. Tämä tapahtuu ennen kaikkea poh-
timalla millaisia toimenpiteitä paikallisesti tarvitaan ja miten niitä toteutettaisiin, että 
voitaisiin ennaltaehkäistä konflikteja. Myös tiedottaminen alueella on yksi työryhmien 
tärkeimmistä tehtävistä. Alueemme työryhmät ovat olleet erittäin aktiivisia tehden lau-
suntoja niin lupienhakuprosesseihin, koulukuljetuksiin ja petoaitahakemuksiin.

Työryhmät koostuvat alueiden Rhy:iden petoyhdyshenkilöistä, Poliisin, MTK:n, Rhy:iden 
jäsenistä, Luonnonsuojeluyhdistyksen ja mahdollisesti Kaupungin tai muun paikallisen 
tahon henkilöistä. Itäistä ryhmää luotsannut Mauno Itäluoma on tehnyt erinomaista 
työtä ja täyttänyt kaikki edellä mainitut kriteerit, mitä kuuluu työryhmän tehtäviin. Ai-
noana asiana mikä itseäni askarruttaa on työryhmien rahoitus, koska kuluja tulee väis-
tämättä. Nykyinen ”kökkä” organisaatio ei palkitse riittävästi työmäärää mitä ryhmissä 
tehdään, mutta olen kuullut että tähän olisi tulossa jatkossa helpotusta Riistakeskuksen 
taholta kun riistanhoitoyhdistysten varainjakomalli saadaan valmiiksi.

Suupohjan alueella toteutettiin viime talven aikana susien maastolaskenta, mihin osal-
listui Rapopo3 hirvitalousalueen riistanhoitoyhdistykset ja lisäksi Karvian alue Kauha-
joen rajan läheltä, koska Pallonevan lauman reviiri ulottuu osittain Karvian puolelle. 
Laskenta suoritettiin 16.–17.12.2017 välisenä aikana ja tilannetta seurailtiin vielä muuta-
ma päivä laskennan jälkeen. Laskentaan osallistui 555 metsästäjää ja laskenta-alue oli 
n. 800 000 ha.

Havaintoja kertyi laskentapäivinä susien osalta 101 kpl. Torstaina 21.12.2017 kokoon-
nuimme Sotkan Erähovilla ja pidimme yhteispalaverin jossa käytiin koko havaintoaineis-
to läpi. Näin suljettiin päällekkäisyyksiä pois. Lopputulemaksi saimme, että laskenta-alu-
eella liikkui susia 44kpl joista laumoissa olevia 36kpl ja muutamia yksittäisiä tai pareja. 
Laumoja alueilta löytyi 5kpl. 
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Allekirjoittanut oli jalostamassa karttaa reviirialueista joka on myös tässä tiedoteleh-
dessä liitteenä. Sama kartta julkaistiin joulun korvilla alueellisissa lehdissä aiheuttaen 
keskustelua susien todellisesta määrästä ja kanta-arviosta. Virallisen kanta-arvion tekee 
Luke alkukesällä 2018.

Samalla alueella suoritettiin talven aikana myös DNA-ulostekeräystä susien tarkem-
man geeniperimän tutkimiseksi. Näytteitä saatiin kiitettävä määrä ja toivomme niiden 
vahvistavan alueellamme elävien susikannan määrittelyä kun seuraavaa kanta-arviota 
tehdään.

Aika näyttää jatkuuko keräys ensi kaudella mutta haluan kiittää kaikkia kerääjiä ja em. jäl-
kilaskentaan osallistuvia henkilöitä aktiivisuudestanne ja työpanoksestanne. Ilman näin 
aktiivista porukkaa ei olisi mikään näistä em. asioista toteutunut tässä mittakaavassa. 
Jatketaan tulevan kauden aikana yhtä aktiivisesti Tassu havaintojen parissa.

SRVA
Suurriistavirka-apuryhmä on myös jalostumassa uudella tavalla ja siinä selkeytetään ryh-
mien tapaa toimia SRVA-hälytyksen saapuessa. Kauhajoen MS:n kyläosastoista, Muura-
haisista ja Päntäneeltä tulevat omat ryhmänsä jotka ottavat ensisijaisesti hoitaakseen 
ns. omalla alueella sattuneet hälytykset ja tiedottavat mahdollisen lisäavun tarpeesta 
tilanteen niin vaatiessa. Ryhmänjohtajat laativat omariistaan raportit ja hoitavat asiat 
loppuun sovitulla tavalla. 

loppukaneetti
Sotkassa on uudistettu melko tavalla aluetta ja rakennuksia. Erähovi on saanut lisää pi-
tuutta katetun oleskelualueen osalta ja sisätiloihin metsästyssimulaattorin. Myös hirvi-
radan ampumasuojat on molemmat uusittu kaikkine hienoine näyttötauluineen, haulik-
koradan heittimiä unohtamatta. Puitteet ovat siis kohdallaan harrastaa ja ylläpitää hyvää 
ampumataitoa kesän aikana. Kannattaa siis ottaa alueesta kaikki hyöty irti niin syksyn 
riistalaukauksetkin osuvat paremmin kohteeseensa. 

Kirjataan aktiivisesti tassuhavainnot, hoidetaan SRVA tehtävät ja tietysti nautitaan ke-
sästä!

Hyvää kesää ja syksyn odotusta!
Jarkko Latvanen

Marja Mäkinen
040 7622 757
Sanssinkuja 2
61800 Kauhajoki

perusjalkahoidot
jalkojen hieronta
koti- ja laitoskäynnit

www.liikkuvatjalat.fi

Ajanvaraus  
torstaisin klo 15-17
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toiMinnAnohjAAjAn tuRinAt
Suden vuosi voisi olla osuva nimi kuluneelle metsästysvuodelle, joka alkoi valtakunnan 
ensimmäisillä jousikokeilla. Ensimmäisen koe pidettiin 9.8., ensimmäisenä suorittajana 
oli Jani Eklund. Kyseisen suorituksen taulu otettiin talteen ja se on nyt asianmukaisesti 
kehystettynä Suomen Metsästysmuseossa Riihimäellä. Jousimetsästys olikin alkusyksyn 
kuumin puheen aihe, olihan tuota odotettu jo pitkään.

Uutta puheenaihetta saimme elokuun 21 päivänä alkaneella hirviammuntakopin raken-
nustyömaalla. Rytinää ja präiskettä oli kuin moottoritietyömaalla, kun kaivinkone siirti 
maamassoja Hirvikopin, Erähovin laajennuksen ja parkkialueen alta. Leikkimökin kokoi-
set kivetkin saivat arvoisensa kyydityksen dumpperin kyydissä ja muutamalle kivelle 
annettiin vähän isompaa vasaraa, jotta saatiin perustukselle tilaa.

Syyskuun puolivälissä saimme melkoista huomiota, kun kettua ja supia varten viritetty 
KA-NU-loukku nielaisi suden hellään huomaansa. Joissain yhteyksissä me susiluopioiksi-
kin nimetyt vellihousut menimme ja päästimme suden vapaaksi. Vapautuksesta kuvattu 
video levisi Kauhajoki-lehden sivujen kautta, parissa päivässä se sai yli satatuhatta katse-
lukertaa. Suuren yleisön palaute oli asiallista ja positiivista, mutta mukaan mahtui myös 
kiukusta tärisevien ukkeleiden hermostuneita näkemyksiä aiheesta. 

Susikeskustelu laantui syyskuun lopulla, kun synkkä tieto ystävämme Jari Panttilan me-
nehtymisestä saavutti meidät. Iloinen, auttavainen ja ahkera auttaja oli poissa. ”Ei kait 
siinä mitää” oli Jarin  kommentti ja hommat lähti liikkeelle, oli sitten kyse mistä kökästä 
hyvänsä. Se oli aivan tavallinen arkiaamu, kun Mäkiranta tuli tuomaan kaurista, jolle ei 
ollut tietoa mitä tehdä. Pala kurkussa, hammasta purren ajatukset juoksivat ympyrää, 
mitä kauriille tehdään. Se oli päivänselvää, ettei tuota saalista voi ainakaan heittää me-
nemään. Muutama soitto Kainastolaisille, he ottivat ajatuksen vastaan, ja jo saman päi-
vän iltana oli Honkamajalla tilaisuus, jossa kauris laskettiin maan poveen. Kauris jäi Jarin 
viimeiseksi saaliiksi, näillä metsästysmailla. 

Hirvijahtiin lähdettiin samalla intohimolla kuin jokainen vuosi. Muistutuksia lupien käyt-
tämisestä oli tullut monelta sektorilta, taimikoiden syönnökset olivat nousseet median 
palstoille kevään ja kesän aikana. Lupia käytössä oli 160 kappaletta, vaikka suositus oli 
tuplamäärä. Onneksi pidimme päämme, tuplamäärää tuskin olisimme saaneet kaadet-
tua. Joillakin alueilla lupia oli siltikin liikaa, ja joillain kohdilla olisi voinut olla pari lisää-
kin. Tämä osoitti, että lupien alueellinen kohdentaminen on se, joka meidän tulee oppia 
seuraavaksi. Lupien jakaminen tulee tehdä ensin tasaisesti osa, ja pankista tarvittaessa 
kohdennetusti tarpeen mukaan, näinhän se pankki on ajateltukin toimivan. Hulluinta 
on, kun naristaan liiasta lupamäärästä, mutta oman seurueen lupia ei kuitenkaan anneta 
toiselle alueelle. Hirvijahdin lomassa pidettiin Suomi100-teeman peijaisia, ensin mar-
raskuun alussa Metsästäjäliiton valtakunnalliset hirvipäivälliset Erähovilla ja Päntäneen 
nuorisoseuralla, molemmissa jaettiin soppaa halukkaille. Jolukuun alussa pidettiin vielä 
toiset peijaiset Kauhajärven Tapiolassa, Janne Tulkin tähdittäessä iltaa.

Joulukuussa oli taas susien vuoro, kun Rp-Po-3 hirvitalousalueen metsästäjät löivät hynt-
tyyt yhteen ja suoritettiin lumijäkilaskenta. Yhden päivä aikana suoritetussa laskennassa 
motitettiin 44 susiyksilöä. Jälkiä oli hirmuinen määrä, jotka seulottiin päällekkäisyyksi-
en poistamiseksi. Tassu-järjestelmää kertyikin talven mittaan havaintoja ennätysmäärä, 
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jonka ansiosta Pallonevan laumaan saatiinkin lukuisien karkotusyrityksien jälkeen kaato-
lupa. Kaadosta lisää tuonnempana.

Suden pyyntilupien saamisen edellytyksenä ovat havainnot ja vain kirjatut havainnot, 
on aivan turha taivastella susimäärää, jos ei havaintoja kirjata viralliseen rekisteriin. Toi-
nen edellytys on vaara tai vahingot, joita on kuitenkin pyrittävä ehkäisemään muilla 
keinoilla ensin ja vasta sitten voi luvan saada. Kuten esimerkiksi karkotus, johon poliisi 
myöntää luvan. Karkotus on täysin huuhaa hommaa, mutta se vaan on tehtävä muu-
taman kerran ennen luvan saantia ns. pihakäyntiperusteella. Dna-näytteiden keräys on 
myös monen mielestä tuota huuhaa-osastoa havaintokirjausten tavoin, mutta ne on 
vaan tehtävä, jos mielii susijahtiin joskus. SRVA-lakot, eikä muutkaan narisevat kommen-
tit auta asiaan, vaan on tehtävä pitkäjänteistä työtä odottamatta kehuja. Viimetalvinen 
havaintokirjausmäärä tullee näkymään myös alueemme reviirien arvioinnissa. Toivotaan 
havaintokirjausinnostuksen jatkumista ja toisaalta havaintojen hiipumista.

Jahtionnea tulevalle kaudelle!
Janne Ala-Ikkelä, toiminnanohjaaja Rhy Kauhajoki

Jarmo kujanpää peijaistarjoilujen 
keitossa.

Rauno Kauhajärvi muiden arvoistensa 
seurassa

Kuvia Suomi100hirvipeijaisista:
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Janne Tulkki Kauhajärven Tapiolassa 9.12-17

Postimies toi Raunolle kahvipannun, jolla voi keittää vieraille kaffit vaikka keskellä yötä.....

Kuvia Suomi100hirvipeijaisista:
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VuoSiKoKouSäMPäReitä...

Kuva: Juha Ala-Seppänen Kuva: Erja Pekkala

Jarmo Itäluoman ämpäri 
syöttää susiaineistoa 
koneelle.
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KAuhAjoen RiiStAnhoitoyhdiStyS

Pankkiyhteys  Fi57 4730 4020 1197 16

johtoKuntA YHteYstiedot VaraJäsen

PUHeenJoHtaJa Jarkko Latvanen, p. 0400 677 204 Mauno Itäluoma 
2018 - 2021 Ponsimaantie 43, 61850 Kauhajoki as 040 595 3334 
 jarkko.latvanen@pp.inet.fi

Jäsen (VPJ) Markku Mäkiranta, Päntäneen ms, p. 0400 885 028 Mika Pihlaja 
2018 - 2021 Tarkkaperäntie 4, 61980 Päntäne  040 704 4019 
 m.makiranta@suomi24.fi

Jäsen Mikko Rantamäki, Muurahainen, p. 0400 568 183 Juha Leppäpuska 
2018 - 2021 Rinnetie 21, 61800 Kauhajoki

Jäsen Ville Salmela, Mattila-Harja, p. 0400 662 074 Erkki Hietalahti 
2016 - 2019 Kurikantie 550, 61860 Harja 0400 264 363 
 ville.salmela@luukku.com

Jäsen Jari-Matti Kiviluoma, Hyyppä, p. 0400 192 475 Harri Lehtimäki 
2018 - 2021 Kiviluomanmutka 52, 61950 Juonikylä 0400 338 435 
 jari-matti.k@ssvnet.fi

Jäsen Jari Ojanpää, Nummijärvi / Nummikoski,  Lasse Jokela 
2018 - 2021 p. 044 592 2716  040 566 5040 
 Nummijärventie 197, 61910 Nummijärvi 
 jojanpaa@mail.com

Jäsen Jari Haahka, Kirkonkylä, p. 040 741 9412 Vesa Harju-Panula 
2016 - 2019 Savikyläntie 225, 61800 Kauhajoki 040 359 2474 
 jari.haahka@pp.inet.fi

Jäsen Markus Lehtinen, Kainasto, p. 040 7468 563 Antti Hautio 
2017 - 2020 Jukolantie 1 as3, 61800 Kauhajoki 040 591 7455 
 m.lehti84@gmail.com

Ylim./äänetön Jäsen Ville Pääkkönen, Aro-Toivakka, p. 040 702 8721 Petri Risku 
2016 - 2019 Savikyläntie 22 A3, 61800 Kauhajoki 040 553 5064 
 ville.paakkonen@wippies.fi

Ylim./äänetön Jäsen Mika Ilomäki, Ikkeläjärvi, p. 0400 652 765 Martti Koskinen 
2016 - 2019 Peltosenkuja 36, 61880 Ikkeläjärvi 0400 224 202 
 mika.ilomaki@gmail.com

MaanoM.Jäsen Markku Salmirinne  Sami Yli-Rahnasto, 
2018 - 2021 020 413 6103 Maanomistajien ed. 
  0400 885 023 
  sami.ylirahnasto@gmail.com

toiMinnanoHJaaJa Janne Ala-Ikkelä, p. 0400 764 618 
2012 --> Hakamäentie 3, 61850 Kauhajoki  
 kauhajoki@rhy.riista.fi

raHastonHoitaJa Jarkko Kauhajärvi, p. 040 543 2551 
 Aunesluomantie 130, 61960 Kyrönlatva 
 jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi
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KAuhAjoen RiiStAnhoitoyhdiStyKSen  
toiMintAA 2018

Ampumakokeet 2018
Päivä Vkonpäivä klo Järjestäjä Vastuuhenkilöt
20.5.2018 Sunnuntai 10-11 RHY / A-T Ville, Jarmo, Kimmo
5.8.2018 Sunnuntai 11-12 RHY / M-H Ville, Jyrki, Simo
12.8.2018 Sunnuntai 11-12 RHY / IKKELÄJÄRVI Mika, Olavi, Martti, Leena
6.9.2018 Torstai 17-18 RHY / Päntäne Markku, Veli-Matti, Mika P
30.9.2018 Sunnuntai 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 2018
ILMOITTAUTUMINEN 0400 764 618
(Ilmoittautumisia koulutukseen otetaan vastaan elokuusta lähtien)

Päivä Viikonpäivä klo Paikka
2.9.2018 Sunnuntai 12.00 alk. Sotkan Erähovi
3.9.2018 Maanantai 18.00 alk. Sotkan Erähovi (ASEOSIO) 

MetSäStäjätutKinnot 2018
Tiedustelut 0400 764 618
Päivä Viikonpäivä klo Paikka
1.8.2018 Keskiviikko 18.00 Hiukkajärven maja, Päntäne, 
   (tiedustelut 0400-885 028 / Markku)
4.9.2018 Tiistai 18.00 alk. Sotkan Erähovi
10.9.2018 Maanantai 18.00 alk. Sotkan Erähovi
17.9.2018 Maanantai 18.00 alk. Sotkan Erähovi

Ampumakoe 20.5, 5.8, 12.8, 6.9, 30.9 (20.5 on sama kuin viimevuonna mutta su)

Kurssi 2.9, 3.9

Tutkinto 1.8, 4.9, 10.9, 17.9
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SuuRPetohAVAinnot
Suurpetojemme näkö- ym. havainnoista on pidetty kirjaa jo pitkän aikaa, havaintokir-
jauksien tärkeys korostuu ensiarvoisen tärkeäksi mahdollisia pyyntilupia haettaessa. 
Aikaisemmin joka seuran tai kyläosaston alueella oli oma suurpetoyhteyshenkilö, jolle 
havainnoista ilmoitettiin, mutta toisinaan havainnot jäivät ”matkan varrelle” eivätkä 
päätyneet viralliseen TASSU järjestelmään, joten muutimme suurpeto-organisaatiota. 
Kaikista havainnoista yhteyshenkilönä toimii Jari-Matti Kiviluoma, joka tarpeen mukaan 
välittää havaintotarkastuspyynnön kentälle. Varmistetut havainnot syötetään TASSU-jär-
jestelmään, johon viranomaiset aikanaan tutustuvat lupapäätöksiään tehdessään. Mikäli 
varma petohavainto jää pöytälaatikkoon, siitä ei ole kenellekään hyötyä ja pahimmassa 
tapauksessa susilupa jää saamatta, ilmoittamatta jääneen pentuehavainnon vuoksi. 

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

Muistathan ilmoittaa  
osoitteesi muutoksista seurasi  
jäsenvastaavalle tai sihteerille!

Suurpetohavainnot 2013-2017. Ahma 32, Ilves 18, Karhu 24, Susi 488 havaintoa.
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SuSihAVAinnot 2017

Susihavaintokartta 2017,  488 havaintoa.
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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
Kolarihirvien ja peurojen myyntilihan saatavuudesta voi tiedustella Kauhajoen 
riistanhoitoyhdistyksen hirvikolariryhmältä.
Jauheliha 12eur/kg – Paistit 20eur/kg – Ulkofile 30eur/kg – Sisäfile 40eur/kg

MetSäStyKSenVAlVojAt
haahka jari 
040 741 9412
haapaniemi jyrki 
jyrki.haapaniemi@pp.inet.fi 
040 586 4720
hyvärinen hannu
ilomäki Mika 
mika.ilomaki@gmail.com 
0400 652 765
Koskinen Martti 
eevajamartti@gmail.com 
0400 224 202
lehtimäki harri
lähdekorpi Simo

MäkiKala timo
MäkiKala toni 
toni.makikala@gmail.com 
0400 633 851
Petäys Matti 
matti.petays@hotmail.com 
0400 761 486
Pietarinen oiva
Rantamäki Mikko 
0400 568 183
Salonen henri
Salonen Seppo 
040 739 0942

Syväluoma jarmo 
jarmo.syvaluoma@gmail.com 
040 503 5691
Syväluoma juha 
juha.syvaluoma@gmail.com 
040 733 3901
Viitamäki Pasi 
viitamaki80@gmail.com 
040 588 1816
Vilponen juha 
hirvet1@gmail.com 
050 414 1015

SuuRPetoyhteyShenKilöt
Kiviluoma Jari-Matti jari-matti.k@ssvnet.fi 0400 192 475
Itäluoma Mauno mauno.italuoma@gmail.com 040 595 3334
Latvanen Jarkko jarkko.latvanen@pp.inet.fi 050 301 8132
Ala-Ikkelä Janne j.ala-ikkelaoy@co.inet.fi 0400 764 618
Ilomäki Mika mika.ilomaki@gmail.com 0400 652 765
Kaappola Mika mika.kaappola@hotmail.fi 0400 991 120
Kiviluoma Pauli pauli.kiviluoma1@luukku.com 0400 267 201
Kujanpää Jarmo jarmo.kujanpaa@erapalvelut.inet.fi 0400 164 346
Mäki-Kala Toni toni.makikala@gmail.com 0400 633 851
Mäkiranta Markku m.makiranta@suomi24.fi 0400 885 028
Oravamäki Arto oravamaki@luukku.com 040 826 8207
Pulli Asko susiuuro1961@gmail.com 040 578 6733
Rinne Jyri jyri.rinne@kauhajoki.fi 050 368 1001
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toiMintAVuoSi 2017 nuMeRoinA
Riistanhoitoyhdistys ....................................................................... Kauhajoen riistanhoitoyhdistys
RHY-numero ............................................................................................................................................... 312
Perustiedot
RHY-tilinumero ................................................................................................... FI57 4730 4020 1197 16
Toiminta-alueen maapinta-ala (ha) ............................................................................................129856
yhteenveto tilastosivuilta
RHY:n jäsenmäärä 31.12. ..................................................................................................................... 1072
Laskettujen riista- ja peltokolmioiden sekä  
vesilintujen laskentapisteiden määrä ................................................................................................. 14
Hirvieläinhakemuksissa olevien lupaosakkaiden määrä ...............................................................3
Susireviiriyhteistyöryhmän perustaminen ja toiminnan jatkaminen .......................................2
Metsästäjätutkintokoulutus
Metsästäjätutkintokoulutusten määrä .................................................................................................2
Metsästäjätutkintokoulutukset, osallistujia .....................................................................................34
Metsästäjätutkintotilaisuudet
Metsästäjätutkintotilaisuudet ..................................................................................................................5
Suoritusyrityksiä ......................................................................................................................................... 38
Hyväksytyt.................................................................................................................................................... 29
Hylätyt ...............................................................................................................................................................9
Nimitetyt vastaanottajat ......................................................................................................................... 10
Ampumakoetilaisuudet
Ampumakoetilaisuudet ..............................................................................................................................6
Kaikki suoritusyritykset ..........................................................................................................................234
Metsäkauris, suoritusyritykset .................................................................................................................1
Metsäkauris, hyväksytyt .............................................................................................................................1
Hirvi ja peura, suoritusyritykset ............................................................................................................94
Hirvi ja peura, hyväksytyt .......................................................................................................................64
Karhu, suoritusyritykset .........................................................................................................................109
Karhu, hyväksytyt ......................................................................................................................................60
Jousi, suoritusyritykset ............................................................................................................................ 30
Jousi, hyväksytyt ........................................................................................................................................ 25
Nimitetyt vastaanottajat ......................................................................................................................... 24
Metsästyksen valvonta
Metsästyksenvalvontatapahtumien määrä ........................................................................................5
Nimitetyt valvojat ...................................................................................................................................... 18
Muut hallintotehtävät
Ampuma-aselain mukaiset harrastustodistukset .............................................................................3
Ampumakokeen vastavuoroinen tunnustaminen, todistukset ..................................................5
SRVAyhteenveto
SRVA-tapahtumien kokonaismäärä ..................................................................................................... 29
SRVA-tapahtumat, hirvieläimet yhteensä ......................................................................................... 29
Tehdyt työtunnit yhteensä ...................................................................................................................323
Osallistuneet henkilöt ............................................................................................................................128
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PeRinnetAlo AVoinnA:
Koulujen kesälomien aikana sunnuntaisin klo 12-15.

Muuna aikana avoinna ryhmille (vähintään 10 henkilöä)  sopimuksen mukaan.
tiedustelut ja varaukset: 

Antti Isoniemi puh.  040-187 3446 tai Jussi Heikkilä puh.  0400-280 140
Osoite: Knuuttilantie 4, 61800 Kauhajoki

www.perinnetalo.fi

on kauhajokisesta maanpuolustus
historiasta kertova museo

Aineistoa on kerätty sota-ajoilta aina 
Suomen Sodasta Lapinsotaan asti. 
Pääasiassa aineisto on kauhajokista, 
mutta se antaa myös laajan yleiskuvan 
koko Suomen sotahistoriasta.

Sanssin kartanon entiseen renki-
tupaan sijoitettu museo käsittää 
lukuisia erillisiä kokonaisuuksia, joista 
mainittakoon kuva-aula, Vapaussota, 
Suomen Sota, karttahuone, asehuone, 
Inkerin Pirtti, Lottakanttiini, JSP, Suo-
jeluskunnan esikunta, puhdetyöko-
koelma, ansio- ja kunniamerkkivitriini, 
sotasairaala ja kotirintamahuone.

Kauhajoen veteraanien perinnetalo 
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Rekisteröityminen: Viisi vaihetta
1  Lähetämme antamaasi sähköpostiosoitteeseen
        viestin, jolla varmistamme osoitteen toimivuuden.

2  Jatkat rekisteröitymistä klikkaamalla 
        sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.

3  Hyväksyt palvelun käyttöehdot.

4  Tunnistaudut pankkitunnuksillasi Vetuma-palvelussa.

5  Määrittelet itsellesi salasanan ja matkapuhelinnumeron.

TEHDÄÄNVAIN
KERRAN

Palvelu toimii ja
ja päivittyy verkon

kautta. Käytä 
kotikoneellasi ja

älypuhelimessasi.
Rekisteröidy ensin!

Rekisteröityäksesi 
oma.riista.fi 

-palveluun tarvitset 
toimivan, henkilö-
kohtaisen sähkö-
postiosoitteen.

1 Mene osoitteeseen 
oma.riista.fi, klikkaa
”luo Oma riista -tunnus”
 ja anna  sähköposti-
osoitteesi 

1

3
2

2 3

4

54

4

Vetuma on
kansalaisen

tunnistuspalvelu

5

s-postiosoite
+ salasana

=
Oma riista

-tunnuksesi

Luo Oma riista -tunnus
ja hoida riista-asioitasi verkossa

Näin rekisteröidyt Oma riistaan

1

Havaintojen kirjaaminen

Näin käytät Oma riista -palvelua

Lataa ilmainen
mobiilisovellus

Mobiilipalveluun pääsyyn vaaditaan rekisteröityminen

LATAA
JA KÄYTÄ

ILMAISEKSI

Lataa
ilmainen
mobiili-
sovellus
Googlen,
Applen tai
Microsoftin
sovelluskaupasta.

Havaintojen 
tarkka aika ja 

paikka säilyvät 
nyt riistalokissasi.

Avusta metsäs-
tyksenjohtajaa 
kirjaamalla hirvi- 
ja suurpetoha-
vaintosi metsäs-
tyksen
yhteydessä.

Suurpetohavainnot tulee 
lisäksi ilmoittaa alueen 
petoyhdyshenkilölle.

1

5

3

4

Kirjaa riista-
havainto tai 
vaikka riista-
kameran kuva 
Oma riista 
-palveluun. 

2

Jo vain.
Ilves.
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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
puh. 0400 365 656 Savikonkydöntie 89, 63300 Alavus
 puh. 045 630 0350, 0400 515 406
 veli.kujala@alavus.fi
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ARVoiSA MAAnoMiStAjAMetSäStäjä, MiKSi 
SinunKin KAnnAttAA MAKSAA jäSenMAKSuSi.
Metsästysvuokrasopimuksessa luvataan metsästysoikeus joko itselle tai jollekin 
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 
metsästysoikeuden 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 2017 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.

Metsästäjäliiton jäsenrekisteri
Yksittäinen jäsen voi muokata omia tietojaan helposti nettijäsenrekisterin 
kautta. Kirjautumalla sisään voit tarkastella ja muuttaa osoite- ja yhteystie-
tojasi sekä vaihtaa markkinointieston tilaa. Jäsenrekisterissä oleva osoite 
päivittyy suoraan Jahti-lehden osoitetiedoksi. Myös sähköpostiosoite olisi 
tarpeellista lisätä, koska tämän järjestelmän kautta seura pystyy lähet-
tämään jäsenistölle muun muassa ajankohtaisia tietoja tapahtumista ja 
seuran toiminnasta. 

Käyttäjätunnuksena on jäsenen koko nimi (esim. Heikki Hirvi) ja salasana 
muodostetaan kirjoittamalla liiton jäsenkortin etupuolelta löytyvä jäsen-
numero ja postinumero peräkkäin ilman välilyöntiä (esim. 1234567 ja posti-
numero 61800 = 123456761800). Salasana kannattaa vaihtaa ensimmäisen 
kirjautumiskerran yhteydessä. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, voit 
ottaa yhteyttä alueesi jäsenvastaavaan.

Jäsenrekisteriin pääset osoitteessa: metsastajaliitto.fi/jasenrekisteri, 
josta valitaan "kirjaudu jäsenrekisteriin".

Käykäähän tarkistamassa tietojenne oikeellisuus!
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MetSäStäjäliiton jäSenedut

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
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KoRiS KAuhAjoellA - RohKeA, ylPeä jA lähellä
Tuon Koripalloliiton puheenjohtajana terveiset riistanhoitoyhdistyksellenne, koska 
toiminta-alueellanne Kauhajoen Karhu Basket – Kauhajoen Oranssit - tuli ja osoitti 
mitä on yhteisöllisyys ja kuinka synnytetään isoja tunteita ja legendoja. 

Samalla tavalla riistanhoitoyhdistykset ja metsästysseurat ovat yhteisöllisyyden hyvä 
esimerkki ja siksi Suomessa – yhdistysten luvatussa maassa – on niin paljon leiritulia, 
yhdistyksiä, joissa tasavertaisina kokoonnumme tarinoille, synnytämme ihon alle jääviä 
tunteita ja ikiaikaisia muistoja. Leiritulilla, jahtipäivillä, talkoohetkissä tarinat ovat siirty-
neet viestikapulana sukupolvelta toiselle, perintönä isiltä pojille ja nykyisin kasvavissa 
määrin äideiltä tyttärillekin, isovanhemmilta lastenlapsille. Tätä on suomalainen eräste-
ly, oli se sitten metsästystä, kalastusta tai vain liikkumista luonnosta ase olalla ja luonnon 
monimuotoisuudesta nauttimista.

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalli täytyi nyt keväällä kerrasta toiseen ääriään myö-
ten. Varmasti jokainen finaalipeleissä mukana ollut koki laajaa tunneskaalaa, oranssia 
vyöryä läpi kaupungissanne ja laajemminkin Pohjanmaata. Koettiin kerrasta toiseen 
kauhunhetkiä, surua, tuskaa, uskomattomia onnistumisia ja huikeita sekunteja, uppo-
aako se heitto, ottaako ne pojat sen voiton vaiko eikö. Se mikä silmiin pisti Kauhajoella 
laajan fanijoukon, yhteistyökumppaneiden ja kaupungin päättäjien mukanaolon lisäksi 
oli persoonallinen tapahtumajärjestäminen. Se oranssimeri joka lainehti salissa, myös 
oranssipaitaisten pikkutyttöjen ja -poikien erottuminen kaupungilla ja etenkin seuran 
erinomainen ottelutapahtuman luonti, iloisuus ja positiivisuus – hyväntuulisuus. Ei ollut 
punnuksia ja puntareita vaan iloisuutta, päättäväisyyttä ja mestaruusodotuksen uskal-
lusta.

Kokemuksistani 10 vuotta Korisliigassa pelanneena, Suomen mestaruuden kokeneena ja 
sen johdosta Pantteri-patsaan myös ylös nostaneena ja 119 miesten maaottelua ylpeänä 
maamme puolesta pelanneena voin nostaa kokemuksistani tämän koko kokemani mat-
kan aivan oleellisimmaksi. Matkan, sama se on riistanhoidossakin, jonka huipennuksen 
ei-metsästäjät yhdistävät usein pelkäksi jahtikaudeksi ymmärtämättä kaikkea sitä mo-
ninaisuutta jota jokaiseen toimintavuoteen ja eri metsästysseuroihin liittyy. Matka on 
kuitenkin se tärkein myös koriksessa aivan kuin minun matkani Sotkamosta, Sotkamon 
Jymyn koripallojoukkueesta koripalloliiton puheenjohtajaksi. Näin vastaavasti on var-
masti myös Karhu Basketin matka varsinaisen sarjakauden aikana ennen play-offeja kuin 
aiempinakin sarjakausina. Tämä matka on se syvällinen pohja, perinteiden luoja, arvot 
ja se työ vuosien aikana, jolta pohjalta minkä seuran tai yhdistyksen kestävä menestys 
terveimmin ponnistaa myös tänä päivänä.

Koripallo pelinä luotiin 1800-luvun lopulla käytännössä samaan aikaan kuin moderni 
Olympialiike syntyi. Olympialiikkeen mottohan kiteytyy lauseeseen – citius, altius, for-
tius - nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Samaan aikaan 1800-luvulla kehittyi 
uusi urheilumuoto – joukkuelaji koripallo. Se perusti pohjansa taitoon ja oppiin ihmise-
nä kasvamisesta ja joukkueen muodostumiseen. Koripallossa taito konkretisoitui aivan 
ensiksi siihen, että korit nostettiin noin 3 m korkeudelle. Tällä vältettiin Kauhajoellekin 
tuttu painiminen, nyrkkeileminen tai muut fyysisen voimainkoetuksen perinteisimmät 
muodot, jotka olivat arkipäivää tuohonkin maailman aikaan. Tämä koripallon taitotarina 
on kestänyt ajanhammasta toista sataa vuotta, kasvanut ja vahvistunut vaan. Kun siihen 
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sisältyi jo lajin synnystä alkaen oppi ihmisenä kasvamisesta, niin olemme koripallona 
kansainvälinen joukkuelaji, jota harrastaa sadat miljoonat ihmiset maailman jokaisessa 
maailman maassa. 

Tämän koripallon arvopohjan erilaisuudesta johtuen en ole laisinkaan halukas vertaa-
maan uniikkia lajiamme muihin urheilulajeihin mutta jokai-
nen lukija voi oivaltaa jonkinlaista eroa ainakin moderniin 
Olympialiikkeeseen. 

Tällä uniikilla polulla on myös koripalloilu Kauhajoella ja 
uskon että myös ne yhteistyökumppanit, vapaaehtoiset ja 
fanit – vauvasta vaariin ja isoäidistä lapsen lapseen ovat val-
miit tukemaan yhteistä matkaamme ja tarinaamme, myös 
mikä tärkeintä niinä hetkinä, kun on vaikeinta.

Onnittelut siis vielä Karhu Basketille – karhua ei siis kaadet-
tu vaan karhu sivalsi kämmenellään, osoitti voimansa ja otti 
paikkansa ja menestystä Kauhajoen RHYlle ja sen kaikille 
jäsenille kohti uusia kohtaamiselämyksiä, kun näemä susi-
kantakin kasvaa!

Antti Zitting, Koripalloliiton puheenjohtaja



26

MetSäStySteRVeiSiä eduSKunnAStA 
– SuSi jA nAAKKA
Metsästys ja luonnonvaraisten eläinten kannanhoito ovat jatkuvasti ajankohtaisia asioi-
ta. Metsästys on suosittu harrastus sekä hyvinvoinnin ja toimeentulonkin lähde, joka on 
monelta osin eri viranomaisten valvonnassa ja seurannassa. Metsästys on myös laajasti 
koko yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa muun muassa kestävän kannanhoidon, liiken-
neturvallisuuden, metsien, elinkeinotoiminnan ja petokantojen hillitsemisen näkökul-
masta. Lainsäädännössä ja myös luonnon tasapainossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, 
jotka vaikuttavat metsästykseen ja metsästäjien toimintaan. Tätä viestiä on pidettävä 
sitkeästi esillä, jottei metsästyksen tärkeys ja metsästäjien ajankohtaiset tarpeet pääse 
unohtumaan.

Erityisesti susiongelma on jatkuvaa huomiota vaativa edunvalvonnan aihe, koska Suo-
men ja Suupohjan alueen susikanta on kasvanut viime vuodet hyvin voimakkaasti. Sen 
ovat huomanneet metsästäjät sekä alueella asuvat ja luonnossa liikkuvat. Pohjanmaan 
ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa susien määrä on havaintojen perusteella jo noin 50 
yksilöä. Kuitenkin Luonnonvarakeskuksen virallinen kanta-arvio viime vuodelta kertoo, 
että koko Suomen susikanta olisi vahvuudeltaan vain 150-180 yksilöä. Ristiriita virallisen 
arvion ja käytännössä havaitun susien määrän välillä on räikeä. Todellinen susikannan 
koko lienee lähellä 500 yksilöä. Seuraava virallinen kanta-arvio saadaan kesäkuussa. On-
kin mielenkiintoista nähdä, kuinka suureksi susien määrä siinä arvioidaan? 

Susikannan karsiminen on välttämätöntä, mutta kaatolupien saaminen on vaikeaa ala-
kanttiin laaditun kanta-arvion ja EU:n luontodirektiivin takia. Suomi ajaa EU:ssa luontodi-
rektiivin avaamista ja suden siirtämistä alempaan suojeluluokkaan. Tukea aloitteelle on 
saatu ainakin Ranskasta, Saksasta ja Ruotsista. Valitettavasti EU:n kautta kulkevat proses-
sit kestävät kauan. Toistaiseksi susiongelman hoitamisessa on vedottava viranomaisiin, 
jotta kanta-arviot saadaan todenmukaisiksi ja uhkaa aiheuttavat piha- ja häiriösudet 
voidaan saada poistettua. Jokaisesta susihavainnosta on tärkeää tehdä ilmoitus suurpe-
tohavaintojärjestelmä Tassuun ja uhkaa aiheuttavista pihasusista suoraan poliisille. Tällä 
hetkellä näyttääkin siltä, että poliisin kautta on parhaiten saatu kantaa Suomessa har-
vennettua, kun he ovat käyttäneet siihen poliisilain suomia valtuuksia. Lisäksi on ollut 
harmillista se, että Luke ei ole pitänyt kaikkia susia Tassu-järjestelmässä mitä on sinne 
ilmoitettu. 

Toivoa on, että Suupohjan alueelle voidaan tulevaisuudessa saada kaatolupia käynnissä 
olevan MetsäpeuraLIFE-hankkeen vuoksi. Lauhanvuoren kansallispuistossa on tällä het-
kellä totutustarhauksessa seitsemän metsäpeuraa, joiden jälkeläisiä aiotaan vapauttaa 
luontoon vuodesta 2019 lähtien. Hankkeeseen on annettu julkista raha 5,16 miljoonaa 
euroa. 

Olisi järjetöntä heittää arvokkaan hankkeen tuottama hyöty hukkaan antamalla susien 
syödä istutetut metsäpeurat. Siksi susikannan karsiminen on välttämätöntä ja sen pitää 
myös viranomaisten ottaa vakavasti. Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa on to-
dettu, että kokonaisen susilauman poistaminen on mahdollista metsäpeurojen istutus-
alueelta. Tämän toteutuksessa on maa- ja metsätalousministeriön ohjaus välttämätöntä. 

* * *

Tällä vaalikaudella on metsästykseen liittyvä sääntely edennyt myönteisesti. Aselupa-
prosessia on yksinkertaistettu ja aseen kuljettamista helpotettu ja kevennetty ampuma-
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kokeeseen liittyvää paperityötä. Norminpurku on tuonut monta pientä, mutta merkityk-
sellistä muutosta metsästystä koskevaan sääntelyyn. 

Nyt on tulossa hallituksen esitys naakkoja koskevasta luonnonsuojelu- ja metsästyslain 
muutoksesta. Lakiluonnoksen lausuntokierros on päättynyt ja lopullinen esitys on halli-
tukselta tulossa kesäkuussa ja tarkoitus on, että se astuu voimaan mahdollisimman pian.

Kävimme maa- ja metsätalousvaliokunnassa lakiesityksestä alustavan keskustelun ja 
annoimme siihen yksimielisen tuen. Monin paikoin suuria haittoja aiheuttavaa lintua 
voidaan tulevaisuudessa metsästää ja siten ehkäistä sen aiheuttamaa vahinkoa. Naa-
kan aiheuttamat vahingot ovat suuria, sillä vuosina 2012-2016 ELY-keskukset maksoivat 
412.000 euroa korvauksia naakkojen aiheuttamista vahingoista rakennuksille, rehuva-
rastoille ja rehupaaleille. 

Metsästys on tärkeä harrastus ja välttämätöntä luonnonhoitotyötä. Kuulemme edus-
kunnassa metsästykseen liittyvissä asioissa aina metsästäjiä yhteisen edunvalvontaor-
ganisaation – Metsästäjäliiton kautta. Lisäksi usein myös alueellisia toimijoita ja metsäs-
täjiä. Välillämme on hyvä vuoropuhelu, jonka tavoitteena on hallittu luonnonhoito ja 
hyvä metsästysharrastuksen ylläpito. Tärkeä taho asioiden ja edunvalvonnan osalta on 
myös Eduskunnan eräkerho. Se käy vuosittain useissa eri kohteissa eri puolilla Suomea 
jahtikauden aikana.

Toivotan kaikille teille hyvää alkavaa jahtikautta.

Terveisin 

Lasse Hautala 
kansanedustaja 

Jaakko, Akseli ja Lauri
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PoliiSin teRVehdyS VuonnA 2018

hukkaan heitettyä
aikaa käytti niin metsästäjät kuin poliisi viime metsästyskau-
della runsaasti. Selatessani poliisin keikkarekisteriä olimme 
käyneet susitehtävillä jahtikauden alusta tähän päivään 
122 kertaa Pohjanmaan poliisin alueella. Siis susitehtävä 
keskimäärin joka toinen päivä. Metsästäjien ja suurpetoyh-
dyshenkilöiden havaintomäärä on moninkertainen. Täytyy 
toivoa, että Tassu-rekisterin syöttäjät jaksavat tehdä mer-
kintöjään, tuo kun on ainut tapa, millä havainnot saadaan 
virallisesti kirjattua.

Viimeksi viime yövuorossa susi käyskenteli Raippaluodon 
saaressa. Miten se sieltä pois tulee, jolkottaako Suomen pi-
sintä siltaa pitkin mantereelle, vai lähteekö uimaan, vai pa-
himmassa tapaukseesa jääkö saareen, joka ei kyllä mielestä-
ni ole sudelle tyypillistä erämaa-aluetta, jää nähtäväksi. 

Tätä kirjoittaessa Luke ei ole vielä ilmoittanut alueemme ”virallista” susimäärää. Tuo su-
simäärän ilmoitus tulee olemaan tärkeä, koska siinä mitataan paikallisten metsästäjien ja 
alueen asukkaiden uskottavuus, he kuitenkin tietävät todellisen tilanteen. Talven aikana 
yhtenä viikonloppuna, johon sattui vielä lumitilanteen johdosta ihannekeli, alueensa hy-
vin tuntevat metsästäjät jäljittivät mottiin 44 sutta. Lukumäärä tarkistettiin vielä seuraa-
vana päivänä, jolloin laskettiin motista ulostulleet eläimet. Kun tuohon lukuun lisätään 
vielä yksittäiset, laumasta erillään kulkevat eläimet, luku lähentelee viittäkymmentä.

Kauhajoen alueella poliisille asti susitehtäviä tuli vain viisi kappaletta, joissa oli muutama 
kotieläimiin kohdistunut hyökkäys. Tassumerkintöjä sen sijaan on runsas määrä.

Alueellemme perustettiin kaksi susityöryhmää, itäinen ja läntinen. Molempiin nimettiin 
myös poliisin edustaja, itäiseen Jari Isokorpi, ja läntiseen allekirjoittanut. Ryhmän tehtä-
väksi annettiin olla paikallisten asukkaiden äänitorvena oleminen, kannanotot mahdol-
lisiin kaatolupiin, sekä omituista kyllä, salametsästykseen puuttuminen. Poliisille ei ole 
tullut ilmoituksia suden salametsästyksestä, joten tuo tehtävämääritys tuntuu oudolta. 
Lisäksi ryhmien hyvin perustellut kannanotot esim. kaatolupiin on ohitettu. Jää näh-
täväksi, kauanko kyseiset ryhmät jaksavat toimia, kyseessä on kuitenkin paljon vapaa-
aikaa syövä työtehtävä.

Metsästysrikoksia ei Kauhajoen alueella poliisin tietoon tullut yhtään. Pari kertaa on tul-
lut ilmoitus, jossa on moitittu jänismiesten olevan liian lähellä asutusta tai tiellä passissa, 
nämä tehtävät on hoidettu huomautuksella. Metsästyksen harrastajat ovat hyvin perillä 
säännöistä ja lakipykälistä, joten tämä harrastajaryhmä ei poliisia työllistä.

SRVA-toiminta on alue, joka ansaitseen poliisilta ISON kiitoksen. Poliisille eläinkolarit on 
tehty helpoksi. Tänään teemme ilmoituksen ainoastaan hirvikolareista. Peura- ja kau-
riskolarit hoidetaan niin, että kolarin ajanut tekee itse ilmoituksen vakuutusyhtiöönsä, 
jos hänellä on autossaan kaskovakuutus. Muuten kolarivauriot jäävät omasta pussista 
maksettavaksi. Poliisi kirjaa ainoastaan omaan järjestelmäänsä auton ja kuljettajan tie-
dot, lisäksi kuljettaja pääsee puhaltamaan pilliin. Muutaman kerran sorkkaeläin on py-
säyttänyt rattijuopon taipaleen. Kaikissa tapauksissa kuitenkin poliisi ilmoittaa SRVA:n 
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yhdyshenkilölle kolaripaikan, sen että onko eläin kuoleena paikan päällä, vai tarvitaanko 
paikalle jälkikoiraa, jolla pystytään jäljestämään loukkaantunut eläin pois kärsimästä. On 
aina kiva soittaa yöllä Markulle, Maunolle tai Jari-Matille, ja kysyä onko tyyny hyvin, tääl-
lä kun olisi kolarihirvi tienposkessa. Ja aina on homma hoitunut ilman viivytyksiä.

Kesä on hyvää aikaa hioa ampumataitoa radalla tai kiekkoja särkien. Turvallisia ja tähdät-
tyjä laukauksia toivottaen,

Jari Rosenberg 
ylikonstaapeli / Kauhajoen poliisiasema

jarkko.kauhajarvi@peterco.fi
puh. 040 5856 455

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

Monipuolista metallialan osaamista
www.ossinmetalli.fi

Puh. 06-2347 400, Kauhajoki
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PAlloneVAn lAuMAStA KAKSi SuttA nuRin 

Pallonevan laumaa yritettiin pienemmäksi jo aikaisemmin haetulla poikkeusluval-
la, jossa perusteluna oli metsäpeurojen elinmahdollisuus. Riistakeskuksen mielestä 
poikkeusluvan ehdot eivät kuitenkaan täyty niin kauan, kun metsäpeurat ovat ai-
tauksessa. Laumaan saatiin kaksi yksittäistä lupaa runsaiden pihakäyntien perus-
teella.

Viiden sijaan yksi
Laumaan oli haettu lupaa viiden suden katoon, koska oli käynyt selväksi, että lauman 
kaikki viisi pentua olivat vierailleet pihoissa vanhempiensa opastamana. Lupa heltisi yh-
delle sudelle.

– Saimme luvan vain yhden suden kaatoon, vaikka jälkien perusteella oli selvää, että jo-
kainen lauman pennuista oli tehnyt pihakäyntejä, kertoi luvan hakija ja jahtipäällikkönä 
susijahdissa toiminut Jari Kannisto Karviasta. 

Luvan ehtona oli, että suden pitää tehdä pihakäynti, ennen kuin jahti voi alkaa. Varhain 
aamulla 24.2. suden jälki löytyi Lamminmaassa noin 80 metrin päässä talosta. Suurpeto-
yhdyshenkilö ja varajahtipäällikkö Mika Ilomäki Kauhajoelta kävi tarkistamassa löydetyn 
jäljen ja koollekutsu voitiin lähettää.

Hiihtäjä lähti heti seuraamaan suden jälkiä ja muut jahtiin osallistuvat alkoivat siirtyä 
passipaikkoihin. Susi olikin niin lähellä, että se lähti hyvin nopeasti liikkeelle kuullessaan 
miesten liikkuvan lähistöllä ja siitä tehtiin myös näköhavainto. 

Rauhallinen etenijä
Susi eteni rauhallisesti kohti Tokerotietä, johon lupa-alue rajoittui. Näytti vahvasti siltä, 
että se menee suoraan tiestä yli ja jahti loppuisi siihen. Susi kuitenkin kääntyi ja eteni 
tien suuntaisesti. Jäljittäjän mukana ollutta tutkapantaa seurattiin tarkasti, jotta eläimen 
liikkeet pystyttäisiin ennakoimaan ja passitus onnistuisi.

Yllättäen radiopuhelimessa passimies kertoi, että läheisen talon pihasta kuuluu meteliä, 
joka kuulostaa aivan kuin käsiä lyötäisiin yhteen. Tieto aiheutti hämmennystä, onko joku 
nähnyt passipaikkaa kohti menevän suden ja yrittää karkottaa sitä, vai mistä oli kyse. 
Jahtipäällikkö lähti tarkistamaan asiaa. Talon pihasta ei löytynyt ihmisiä, vaan siellä oli 
hevosia korvat höröllään. Ilmeisesti ne näkivät tai haistoivat suden ja potkivat tallin sei-
nään tai aiheuttivat muutoin meteliä. 

Harmillisesti susi kuuli passimiehen puheen ja teki paluuperän noin sata metriä miehen 
edessä. Se oli suoraan menossa passia kohti, sen totesi perässä menevä hiihtäjä. Susi 
onneksi kääntyi poispäin pikitiestä. Se jatkoi rauhallisesti matkaansa päästäen jäljittäjän 
hyvin lähelle. Matkallaan se teki myös uuden pihakäynnin. Pian radiopuhelimesta kuului 
kehotus olla valmiina juuri sillä samalla tiellä, jossa susi oli tehnyt pihakäynnin ja samassa 
kajahti laukaus.
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Kaato linjalla
Susi pääsi kuitenkin ketjusta läpi ilman naarmuakaan. Mihinkään eläimellä ei näyttänyt 
kiire olevan, sillä se oli välillä asettunut makuulle, vaikka sillä oli jäljittäjä perässä koko 
ajan. Jahtipäällikkö antoi nopeasti komennuksen ketjujen uudelleen kokoamisesta Sa-
hankylän puolelle. Tilanne näytti sikäli huonolta, että alue oli huomattavasti vaikeampi 
passittaa, kuin missä susi aluksi liikkui. 

Ei kulunut kuitenkaan kuin lyhyt hetki, kun radiopuhelimesta kuultiin suden kaatuneen. 
Kokenut metsästäjä, joka tunsi alueen ja riistan reitit, oli heti kiirehtinyt ison linjan reu-
nalla olevaan hirvitorniin ja saanut linjalle hyppäävän suden tähtäimeensä. Ampumis-
matka oli noin 150 metriä ja urossusi kellahti hangelle. 

Todennäköisesti samaan laumaan kuuluva susi kaadettiin Karviassa 26.3. Susi oli silmin-
näkijöiden mukaan kovin heiveröisesti liikkuva ja surkeannäköinen olento. Se ruokaili 
lauman jättämillä raadon rippeillä, lintulaudoilla ja laahusti pihoissa jatkuvasti. Sutta 
yritettiin myös karkottaa, mutta se palasi jopa hiihtäjän latua pitkin aina takaisin. Su-
den epäiltiin olevan kykenemätön pärjäämään luonnossa omin avuin ja se lopetettiin 
poikkeusluvalla. 

Teksti ja kuva Erja Pekkala



32

www.pirkanmaaneramessut.�

Uusi koko perheen kesätapahtuma!

Sata messuosastoa, 

näytöksiä, luentoja,

kalastuskilpailu,

messuruokaa, 

anniskelualue...

Lauantaina 4.8.

Liput 10e/päivä

20e/3 päivää

Perjantai-sunnuntai

Sako Shooting Center
Patikka

AA-production
KH-Uistin
Navitek

A-P Optics
Taimen Veneet
Metsähallitus

Linnanpuiston Tila
Dimag
Eräkala

Konekarhu Pena
Digimesta
Vandernet

...ja paljon muuta!

Vuoden Nuori 
Metsästäjä

-kilpailu
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KAuhAjoen MetSäStySSeuRA Ry
Pankkiyhteys Fi 8847 3040 2002 3322

Puheenjohtaja Pauli Kiviluoma, Samelintie 11, 61800 Kauhajoki 
 0400 267 201, pauli.kiviluoma1@luukku.com

Varapuheenjohtaja Rinne Jyri 
 050 368 1001, jyri.rinne@kauhajoki.fi

Sihteeri Kari Tampsi, Hormikuja 6, 61800 Kauhajoki 
 050 322 5948, kari.tampsi@kauhajoki.fi

Rahastonhoitaja: Juha Ala-Harja, Kurikantie 529, 61850 Kauhajoki as 
 040 722 7212, juha.alaharja@gmail.com

Tarkasta ajantasaiset rauhoitusalueet ja metsästys-
rajoitukset metsästysalueellasi ennen metsästystä 

osoitteessa www.kauhajoenmetsastys.com !

KAUHAJOEN PALVAAMO
Kauhajoki

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

E-mail: info@kauhajoenpalvaamo.fi

Helsingistä Nuorgamiin
Perinteiset saunapalvituotteet 
vanhan ajan savusaunasta
- elintarviketeollisuudelle
- yritystilaisuuksiin
- ravintoloihin ja hotelleihin
- kauppaketjuille
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ARo-toiVAKKA
Jäsenmäärä 130

Pinta-ala 12 000 ha

Tilinro FI30 4730 4220 0050 95

Puheenjohtaja Jarmo Itäluoma, Riskuntie 45, 61850 Kauhajoki 
 050 308 7261, jarmo.italuoma@gmail.com

Sihteeri Eero Hautala, Sotkankaari 27, 61800 Kauhajoki 
 040 485 5661, eero.hautala@outlook.com

Rahastonhoitaja Reijo Kuusela, Rasitie 2, 61800 Kauhajoki 
 050 357 1908

Johtokunta Reijo Kuusela, Jarmo Itäluoma, Janne Ala-ikkelä, Eero Hautala,  
 Jari Malkamäki, Joonas Tamsi, Kimmo Keto-Aro.

Päiväkorttien  Johtokunta 
myyjät

Hirvipäällikkö Kimmo Keto-Aro

Kämppäisäntä Seppo Lohikoski 0400 895 470 ja Jari Mäki-Reinikka 040 541 0602

hyyPPä
Jäsenmäärä 137

Pinta-ala 17 355 ha

Tilinumero FI36 4730 4320 0021 90

Puheenjohtaja Marko Mäki-Könnö, Könnönkyläntie 292, 61940 Hyyppä 
 044 332 2721, marko.maki-konno@luukku.com

Rahastonhoitaja Teemu Hyyppä, 040 736 0285

Sihteeri, Jani Laine, 050 591 0250 
os.muutokset hyyppametsastys@gmail.com

Johtokunta Marko Mäki-Könnö, Jari-Matti Kiviluoma, Harri Lehtimäki, Jani Laine,  
 Leo Lappalainen, Teemu Hyyppä, Juha Ala-Seppänen,  
 Jarmo Kujanpää, Janne Ala-Ikkelä 

Päiväkorttien Markku Anttila 0400 264 324, Marko Mäki-Könnö,  
myyjät Jari-Matti Kiviluoma 0400 192 475, Leo Lappalainen, Teemu Hyyppä,  
 Pauli Ala-Seppänen 050 324 9222, Harri Lehtimäki 0400 338 435

Hirvijahti- Juha Ala-Seppänen 
päällikkö

Peura- ja  Juha Ala-Seppänen 050 517 2525 
kaurisvastaava

KAuhAjoen MetSäStySSeuRAn KyläoSAStot
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KAinASto
Jäsenmäärä 139

Pinta-ala 6 892 ha

Tilinro FI57 4924 0010 2739 64

Puheenjohtaja Juhani Toivakka, Ratikyläntie 120, 61820 Kainasto 
 0400 207 797, juhani.toivakka@hotmail.com

Sihteeri Jarno Lehtinen, Luomantie 342, 61800 Kauhajoki, 040 517 4790

Rah.hoitaja Markus Lehtinen, Nirvan-Kokontie 444, 61800 Kauhajoki 
 040 746 8563

Johtokunta Juha Ala-Kokko (vpj.), Keijo Hakamaa, Keijo Harju-Keturi,  
 Markus Lehtinen, Jukka Hietalahti, Jouko Talvitie, Jyri Rinne,  
 Antti Tuomi, Jussi Iso-Koivisto, Santeri Syrjälä

Päiväkorttien Keijo Harju-Keturi 040 586 3411, Jouko Talvitie 040 722 5184,  
myyjät Aulis Länsikallio 040 590 6166, Juha Ala-Kokko 040 544 3318,  
 Jyri Rinne, Jarno Lehtinen 040 517 4790.  Turistimyynti: Juhani  
 Toivakka 0400 207 797 ja Jyri Rinne 050 368 1001.

iKKeläjäRVi
Jäsenmäärä 88

Pinta-ala 10 600 ha

Tilinro FI47 4730 4020 1086 44

Puheenjohtaja Mika Ilomäki, Peltosenkuja 36, 61880 Ikkeläjärvi 
 0400 652 765, mika.ilomaki@gmail.com

Sihteeri/  Martti Koskinen, Ikkeläjärventie 637, 61880 Ikkeläjärvi 
Rahastonhoitaja 0400 224 202, eevajamartti@gmail.com

Johtokunta Mika Ilomäki, Mauri Kaappola, Martti Koskinen, Mika Kaappola,  
 Timo Niemi, Hannu Nurmela, Martti Anttalainen

Päiväkorttien  Martti Koskinen, 0400 224 202 tai   
myyjät Mauri Kaappola, 0400 176 955

Jahtipäälliköt JP1 Martti Koskinen, JP2 Timo Niemi, JP3 Mika Kaappola,  
 JP4 Mika Ilomäki

Peura-/kauris- Hannu Nurmela, 050 401 4596 
päällikkö
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KiRKonKylä
Jäsenmäärä 265

Pinta-ala 18 832 ha

Tilinro FI91 4730 4020 1662 46

Puheenjohtaja Vesa Harju-Panula, Pikkuhaudantie 31, 61800 Kauhajoki 
 050 561 0376, vesa.harju-panula@netikka.fi

Sihteeri Antti Rinne, Palettikatu 6 E 9, 20320 Turku 
 050 375 0124, antti_rinne@hotmail.com

Rah.hoitaja Juha Harju-Panula, Rintalantie 9B, 13210 Hämeenlinna 
 050 573 8757. juha.harjupanula@gmail.com

Jäsenvastaava/osoitteen- 
muutokset Pauli Laine, 040 514 2134, pjlaine73@gmail.com

Johtokunta Vesa Harju-Panula, Antti Rinne, Juha Harju-Panula, Juha Vilponen,  
 Jani Eklund, Marko Hakamaa, Hannu Samppala, Pauli Laine

Päiväkorttien  Juha Vilponen, Vesa Harju-Panula, Pauli Laine 
myyjät

Kauris/peura- Jani Eklund, 040 506 1706 
koordinaattori 

Kämppäisäntä Granholm Henri, 040 086 5822

MAttilA-hARjA
Jäsenmäärä 123

Pinta-ala 8 577 ha

Tilinro FI90 4730 4220 0044 03

Puheenjohtaja Simo Lähdekorpi, Mietaantie 301, 61360 Mieto 
 0400 867 224, simo.lahdekorpi@netikka.fi

Sihteeri Antti Tala, Kohluntie 262, 61850 Kauhajoki 
 045 615 7055, antti.tala@gmail.com

Rah.hoitaja Tiina Siirilä, tsi.tiina.siirila@gmail.com

Nettisivujen ja jäsentietojen 
päivitys Jyrki Haapaniemi, 040 586 4720, jyrki.haapaniemi@pp.inet.fi

Päiväkorttien  Ossi Hangasluoma, Oskari Hautaviita, Erkki Hietalahti 
myyjät 

Vuosikortit Antti Tala, 045 615 7055 

Peura/Kauris  Jyrki Haapaniemi, 040 586 4720, jyrki.haapaniemi@pp.inet.fi 
yhd.henkilö

Eräpirtin  Raimo Aalto, 040 718 9258, r.aalto1@luukku.com 
mökki-isäntä
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nuMMiKoSKi
Jäsenmäärä 24

Pinta-ala 3500 ha

Tilinro FI37 4730 4020 1247 32

Puheenjohtaja Juha Viherlampi, Sasintie 68/20, 39130 SASI 
 0400 801 740, juha.viherlampi@gmail.com

Sihteeri Arto Tuomi, Parasmäentie 19, 61800 Kauhajoki, 0400 668 311

Rah.hoitaja Tapio Viherlampi, 040 543 8554

Johtokunta Juha Viherlampi, Tapio Panttikoski, Hannu Heikka, Kalevi Aittokallio,  
 Esko Tuomi, Tapio Viherlampi, Arto Tuomi

Päiväkorttien  Hannu Heikka, Nummijoentie 344, 61920 Nummikoski 
myyjä 040 565 6901

Peura & kauris- Tapio Panttikoski, 0400 868 746 
jahtipäällikkö 

nuMMijäRVi
Jäsenmäärä 60

Pinta-ala 9000 ha

Tilinro FI65 4730 4620 0055 96

Puheenjohtaja Lasse Jokela, Nummijärventie 459, 61910 Nummijärvi 
 040 566 5040

Sihteeri/ Seppo Talvitie, Lamminkiertotie 125, 61910 Nummijärvi 
rah.hoitaja 050 367 5102

Johtokunta -

Päiväkorttien  Seppo Talvitie 050 367 5102 
myyjät Jorma Ojanpää 044 523 1330

Hirvijahti- Juha-Matti Hongisto 045 127 8950 
päällikkö 
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Ahti Huvila Oy
Alajärventie 9, 63800 Soini
p. 06-5281 203
ah@ahtihuvila.fi

Myymälän aukioloajat

ma-to 9.00 – 17.00
pe 9.00 – 18.00
la 9.00 – 14.00Tervetuloa!

www.ahtihuvila.fi
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PAulin PAlStA
22.5.2018

Kauhajokisilla metsästäjillä on jälleen ollut työntäyteinen vuosi. Erähovin alueen raken-
taminen on käynyt kiivaana koko syksyn ja talven. Tällä hetkellä viimeisiä listoituksia 
vailla ja maalausta. Ampumaratarakennus on valmiina. Uusi elektroninen näyttölaite on 
testattu ja koekäytetty. Hyvin näyttää toimivan. Riistasimulaattori on paikalleen asen-
nettu ja testattu. Laite avaa toiminnallemme uusia ulottuvuuksia. Suuret kiitokset kaikil-
le hankkeessa mukana olleille talkoitten ym. merkeissä.

Sudet ovat työllistäneet jäsenistöämme paljon. Järjetön lupahaku-prosessi, joka sinäl-
lään on aivan kohtuuton, kuuluisi aivan muille tahoille kuin metsästäjille, joiden kuuluisi 
hoitaa vain vahinkoa tuottavan suurpedon poistaminen ja havaintojen tallentamisen 
Tassu-järjestelmään.  Joka toki on ollut kiitettävää. Ilman sitähän ei olisi mitään mahdol-
lisuuksia kaatolupiinkaan. Mutta ne tuhannet kilometrit, joita on ajettu seuraten jälki-
havaintoja, on mittava suoritus. Toki riistatietoa on tullut muistakin lajeista kuin susista. 
Saamani tiedon mukaan esim. metsäjäniskannat ovat merkittävästi vahvistuneet. Kai-
kenkaikkiaan tämä suurpetojen ilmestyminen alueellemme on vahvistanut koko alueen 
yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä metsästäjien keskuudessa aina rannikkoa ja satakuntaa 
myöten. Ne tuhannet WhatsApp-viestit, jotka ovat seutukunnalla liikkuneet, ovat mah-
dollistaneet reaaliaikaisen tiedonkulun ympäri aluetta. Näin ollen tietoa ei ole tarvinnut 
perustaa olettamuksiin. Samoin joulukuinen suurpetolaskenta koko isolla alueella oli 
osoitus siitä, mihin kaikkeen metsästäjät pystyvät, jos niin halutaan tai annetaan mah-
dollisuus. Voimme olla vain ylpeitä tekemisistämme! 

Hirvilupia haimme 240 kpl, valkohäntäpeurojen lupia 50. Oletettavasti hirvikanta lähti 
lievään nousuun, joten nyt on tarkkaan seurattava kannan kehitystä syksyllä, taimikko-
vahinkojen ehkäisemiseksi.

Talkootyöhön on vuosi vuodelta löytynyt entistä vähemmän innokkuutta. Toki nykyajan 
kiihkeä elämänrytmi on siihen syynä, ehkä myös asennemuutos, kun asia ei tule suoraan 
ittelle niin se ei kiinnosta. Kuitenkin tietyt asiat on kyläosastoissa ja Sotkassa hoidettava, 
kiinnosti tai ei. Tästä syystä jäsenmaksun korotus on syytä ottaa harkintaan (ehkä 20-
30€), sitä kautta hoidetaan asiat ostopalveluna. Mietitään.

Syksyä odotellen,

Pauli Kiviluoma
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jARi PAnttilA in MeMoRiAM

28.9.2017 saimme suruviestin. Jari oli yllättäen poistunut keskuudestamme, kesken itsel-
leen tärkeän harrastuksen parissa, kaurisjahdissa.

Jari oli erittäin arvostettu henkilö metsästäjäpiireissä jo vuosia. Tämä arvostus toi hä-
nelle muunmuassa lisää luottamustehtäviä, säännöllisesti. Hän oli hirvikoirajaoston pu-
heenjohtaja, mäyräkoirajaoston puheenjohtaja sekä johti valtakunnallisesti arvostettuja 
Suupohjanhaukkuja varsin mallikkaasti. Muun muassa Jarin aktiivinen ote toi em. tapah-
tumalle paljon lisäarvoa.

Metsästyskoirat olivat koko perheen harrastus Nasevan kennelin kautta. Perhe kasvatti 
ja jalosti Jämtlannin pystykorvia sekä mäyräkoiria.

Jari oli aina valmis SRVA- toimintaan kolaripaikalle. 
Hän lähti aina pyyteettömästi tuomaritehtäviin.

Ystäviä Jarilla oli ympäri Suomen. Esim. Humppilassa hän oli odotettu vieras mäyräkoiri-
neen, osallistumaan peurajahtiin useamman kerran syksyssä. Tornionjoen Matkakoskel-
la Jari kävi lohen pyynnissä 16 vuotta. Tämä oli hänen ehkä suurin intohimonsa, tuoden 
Jarille kokemusta lohenpyynnistä. Tästä hänen poikansa Villekin aikuisikänsä kynnyksel-
lä sai nauttia viime vuodet.

Jarilla oli ominaisuus, jota ei välttämättä ihan kaikille ole syntymälahjana annettu. Kun 
jotain sovittiin tai hän jonkun tehtävän otti vastaan, niin Jari teki sen poikkeuksetta aina 
pikkuusen paremmin, kun oli sovittu tai odotettiin. Monasti kuuntelin Jarin kerrontaa 
”leipätyöstäänkin”. Siihen liittyen tein saman huomion. Ehkä nämä asiat olivat yksi syy 
hänen nauttimaansa arvostukseen. Toinen asia oli se, että Jarin kanssa oli vaikea saada 
aikaan riitaa. Tavalla tai toisella hän kärsivällisesti sovitteli erimielisyydet.

Meillä jokaisella on omat tarinamme ja kommelluksemme. Jarista jäi elämään Kainas-
tolla tarina: Jari oli ampunut hirveä. Talvitien Jouko jahtipäällikkönä oli mennyt paikalle 
kysymään mitä tapahtui? ”Tuolta se tuli ja tuonne se meni , tässä minä sitä ammuin”, oli 
Jari vastannut... loppu on historiaa.

Pauli Kiviluoma
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SotKAn eRähoVin jA AMPuMARAdAn 
MulliStuStA 2017

Janne Pääkkönen avohakkuussa.

Näillä vehkeillä isotkin kivet liikkui kevyesti.
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Katto lähtee.

Seppo Peltonen Mika Ilomäen 
apuna, hirvikopin perustuksen 
valussa.
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Päätimpuri Jarmo Iso-Oja tarkastaa valun korkoa.

Ostamme tukkivaltaisia leimikoita!
Ota yhteyttä alueesi puunostajaan:
Harri Salomäki

Jere Luhtala 

Mikko Peltoniemi

Mika Aro

Tommi Ylinen-Luopa

Kauhajoki

Isojoki, Karijoki

Teuva

Satakunta

Ilmajoki, Jalasjärvi,

040 844 7764

040 548 6771

0400 727 724

0400 717 140

044 333 7200

Kurikka, Laihia

sähköposti: etunimi.sukunimi@isojoensaha.fi

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.
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Betoni Peltonen työssään
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Juhani Toivakka kur-
kihirren asennuksessa 
1.10.2017.

Erähovin laajennus, viikon kuluttua kuvan otosta tuossa jo syötiin peijaissoppaa katon alla.
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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.
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hAuliKKojAoSton toiMintA 2018
Viralliset harjoitusammunnat alkavat 18.4. 2018 ja päättyy 18.8.2018. Ammunnan-
valvojalistat löytyvät haulikkokoppien seinästä. Compak sporting rata käytössä aina 
kun löytyy tarpeeksi ampujia. Compac Ammunnat Perjantaisin klo.18.00. Valvoja avaa 
kopit klo 18:00 mennessä, ja täyttää heittimet ammunnan jälkeen. Ampujat osallistuu 
ammunnan pyörittämiseen.

Pidetään rata siistinä, ja kerätään ehjiä kiekkoja ammuntojen päätteeksi!

Ammuntapäivät TIISTAI JA PERJANTAI klo 18:00 alkaen.

Ratamaksut 1 lippu / kierros (25 kiekkoa) 
 yksittäislaukaukset 0,2€ / laukaus 
 Käteisellä maksaen kierroshinta 4€ 
 Lippuvihkojen hinnat: 1 vihko 35€, 2tai enemmän 30€/ lippuvihko

Kilpailutoiminta:
Kilpailu: Päivämäärä

SML Pohjanmaan piirin katsastus La 27.5. klo 10:00 Haulilajit
SM-Pohjoismaiset ja Eurooppalaiset lajit 8-10.6
Aro-Toivakan ammunnat Su 20.5. klo 12:00 Hirvi+haulilajit
Kauhajoen mestaruuskisat Ti 7.8. klo 18:00 Haulilajit
Aro-Toivakan ammunnat Su 5.8. klo 10:00 Hirvi+haulilajit
Kainaston ammunnat La 5.8. klo 12:00 Haulilajit
A-T vs Kainasto-ottelu La 5.8. klo 12:00 Haulilajit
Hyypän mestaruus Pe 24.8. klo 17:00 Haulilajit
Atria La 19.5. klo 10:00 Haulilajit+Luoti
Ruohonleikkuri-Cup Ti 15.5. klo 18:00 Mets.haulikko+
Kilpailumaksu 20€ Ti 29.5. klo 18:00 Mets.trap+
Ikätasoitukset Ti 12.6. klo 18:00 Compac yhteistulos. 
(Lehtimäen Oskarin tasoitus +1)

Yritysten ja kyläosastojen ratavaraukset Harri Lehtimäeltä 0400-338 435

Haulikkojaoston tilinumero: FI08 4730 4020 0509 52

Valvontavuorot  2018
Vko 16. Harri Lehtimäki ja  
 Oskari 
Vko 17. Jani Eklund 
Vko 18. Hyypät 
Vko 19. Jarmo Itäluoma 
Vko 20. Jere Kokko 
Vko 21. Ville Luukkanen 

Vko 22. Simo Eklund 
Vko 23. Harri Lehtimäki 
Vko 24. Olavi Hietarinta 
Vko 25. Janne Ala-Ikkelä 
Vko 26. Antti Hakola 
Vko 27. Oskari Lehtimäki 
Vko 28. Hyypät 

Vko 29. Olavi Hietarinta 
Vko 30. Marko Rintala 
Vko 31. Oskari Hautaviita 
Vko 32. Jarmo Itäluoma 
Vko 33. Eero Hautala  
Varamies Tommi Sirkiä
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KoiRAjAoStot 2018

AjoKoiRAjAoSto
Seppo Salonen (pj), Pentti Hauta, Martti Kreko, Jari Vaskivuori, Ismo Iso-Oja,  
Matti Ketonen, Martti Mäkinen, Kalevi Aittokallio, Oiva Pietarinen, Reijo Kuusela,  
Jarmo Syväluoma, Seppo Takala, Lauri Talvitie, Olli Kiukkonen, Jari Malkamäki,  
Markus Lehtinen

Kokeet:
24.11.2018 AJOK Kauhajoen MS 
3.2.2019 AJOK Kauhajoen MS

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

Ylituomari Ilkka Niemi

Ilmoittautuminen 15.8-8.9.2018 
Mika Pihlaja 040 7044 019 
mvpihlaja@gmail.com
Osallistumismaksu 50 €

PIRTTIHIRMU-HAUKUT
 15.9.2018

Hirvenhaukkukoe naiskoiranohjaajille 
Kauhajoella

Päntäneen metsästysseura Hiukkajärven maja
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hiRViKoiRAjAoSto
Huhtala Anne-Mari (pj) 040 502 4467, Pulli Asko (siht.), Närvä Sakari (rah.hoit.) 
Granholm Markus, Kaappola Mauri, Kauhajärvi Rauno, Kiviluoma Pauli, Mustonen Tero 
Ojanpää Jari, Paananen Juho, Peltomaa Marko, Salmela Ville, Talvitie Jouko 
Uusi-Rajasalo Markku, Viitanen Joni, Panttila Ville

hei sinä, joka olet joukossamme, mutta tuntuu siltä, että aikasi ei riitä ja haluaisit 
antaa paikkasi jollekin muulle, ole hyvä ja kerro tämä Anne-Marille. 

Sinä, joka et ole joukossamme ja olisit kiinnostunut hirvikoiratoiminnasta ole hyvä ja 
ilmianna itsesi Anne-Marille.

Syksyn koe- ja jahtikautta odotellen.

seuraavat päivät kannattaa merkitä kalenteriin:
4.10.2018 Jarin muistohaukut,  
 Ilmoittautumiset Asko Pulli p. 040 578 6733

8.12.2018 Suupohjan haukut (KV) 
 Ilmoittautumiset 1.11-3.12 Jutta Kiviluoma p. 0400 765 803

27.12.2018 Hirvikoe 
 Ilmoittautumiset 23.12 mennessä Pauli Kiviluoma p. 0400 267 201

MäyRäKoiRA jAoSto
Ville Panttila (pj) 040 707 1202, panttilav@gmail.com, Ville Salmela, Mari Panttila ja 
Jani Eklund.

Mejä kokeet
27.4.2018 Siirretty myöhempään ajankohtaan

26.5.2018 iltakoe yt.Kristiina Erkkilä

27.5.2018 yt.Jarmo Nummijärvi

5.6.2018 yt.Kristiina Erkkilä

24.7.2018 yt.Nina Kujala & Kristiina Erkkilä

2.9.2018 pm.koe yt.Sari Kangaslampi
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Päntäneen MetSäStySSeuRA Ry 

Jäsenmäärä 273 Metsästysalue: 25.000 ha Pankkiyhteys: FI 4347 3050 2000 5862 
Internet sivut: http://www.pantaneenmetsastysseura.fi

Yhteystiedot Nimi Puhelin Osoite
Puheenjohtaja Asko Pulli 040 578 6733 Uusikuja 3 
& rahastonhoitaja  61800 Kauhajoki

Sihteeri Janne Kangas 040 829 4881 Karijoentie 138 
   61980 Päntäne

Muut johto Jere Kokko, Veli-Matti Luoma-Keturi, Henri Hakola, Pasi Viitamäki,  
kunnan jäsenet Pasi Tulensalo, Jarno Rosenberg, Mika Pihlaja

Kirjanpitäjä Timo Myllymäki 040 506 6638 Päntäneentie 743 
   61980 Päntäne
Metsästysmajan vuokraus:   Pauli Mäensivu, 0400 369 800
Päiväkorttien myyjät:  Johtokunta
Peurapäällikkö: Juha-Matti Luoma-Keturi
Kaurispäällikkö: Pasi Viitamäki
hirvipäällikkö: Henri Hakola

Päntäneen metsästysseuran toimikunnat

Maanvuokraustoimikunta: 
Johtokunta
talotoimikunta: 
Johtokunta
Hirvikoiratoimikunta: 
Henri Hakola, Aki Iso-Oja, Eero Hakola, Mika Pihlaja. Koemaastot myöntää puheenjoh-
taja
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, 
Asko Pulli
Haulikkotoimikunta: 
Jere Kokko, Jarno Rosenberg, Jari Ketomäki ja Markus Mäenpää.
riistanhoitotoimikunta: 
Harri Väistö, Ari ja Janne Kangas, Veli-Matti Luoma-Keturi, Pasi Viitamäki, Jere Kokko
Kauristoimikunta: 
Janne Kangas, Aki Iso-Oja, Jari Rosenberg, Pasi Viitamäki, Mauno Kallio, Pasi Tulensalo, 
Jere Kokko 
Kenttäkeitintoimikunta: 
Mika Pihlaja, Mauno Kallio, Raimo Antila, Reijo Kykkänen, Veli Kujansivu, Antti Tulensalo
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Pienpeto ja riistanhoitokilpailu:
Saalistietolomake täytetään metsästysvuodelta 1.8.2018.-31.7.2019. Saalistietolomak-
keet on palautettava sihteerille ennen kesäkokousta 2019. Saalistietolomakkeen pa-
lauttaneiden kesken arvotaan kolme ilmaista jäsenyyttä seuraavalle metsästyskaudelle. 
Pienpeto- ja riistanhoitokilpailussa menestyneille on lisäksi hyvät palkinnot. 

hirviharjoitukset ja valvojat:
 24.5. Asko Pulli 19.7. Antti Leskinen
 31.5. Janne Kangas 26.7. Krister Ruotsalainen
 7.6. Jere Kokko 2.8. Veli-Matti Luoma-Keturi
 14.6. Juha-Matti Luoma-Keturi 9.8. Antti Mäkynen
 21.6. Asko Pulli 16.8. Pasi Viitamäki
 28.6. Pasi Tulensalo  23.8. Jarmo Nevala
 5.7. Mika Pihlaja 6.9. klo17.00-18.00 Korttiammunta Markku
 12.7. Henri Hakola  Mäkiranta, V-M Luoma-Keturi, Mika Pihlaja.

Valvoja varaa itselleen apulaisen ja hoitaa tarvikkeet seuraavalle valvojalle. Esteen 
sattuessa valvoja hoitaa itselleen varamiehen. Ammunnat alkaen klo 18:00

Kilpailut:
 2.8. Pyttyammunta 75m klo 18:00 Kuitti metsästyskortin lunastuksesta 2018-19 

(metsästäjän vakuutus voimassa) esitettävä ammunnan valvojalle.
 16.8. Poliisien malja 100m klo 18:00

Kokoukset:
Kesäkokous SU 29.7. klo 18:00 Hiukkajärvi
Hirvikokous SU 7.10. klo 18:00 Hiukkajärvi

hirvenhaukkukokeet  (Mustakuutamo)
LA 3.11.2018 Yhteyshenkilö Mika Pihlaja puhelin: 040 704 4019

hirvenhaukkukokeet  (Pirttihirmu)
LA 15.9.2018 Yhteyshenkilö Mika Pihlaja puhelin: 040 704 4019

Ketunajokokeet
LA 2.2.2019  Yhteyshenkilö Markku Pentilä puhelin: 050 323 6853

jäsenmaksut 
Maanomistajajäsen 20€, yleisjäsen 30€ ja yhtiömies 100€
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hiukkajärven metsästysmaja
Päntäneen metsästysseuran metsästysmaja sijaitsee kauniilla paikalla 
hiukkajärven rannalla.

Metsästysmajan pihapiiristä löytyy hirsirakenteisen metsästysmajan lisäksi lahti-
liiteri ja kaksi kesäasuttavaa 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:  
Pauli Mäensivu,  
puh. 0400 369 800.

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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Päntäneen Metsästysseura Hiukkajärven 
maja

Ylituomari Anne-Mari Huhtala

Ilmoittautuminen 27.10.2018 mennessä 
Mika Pihlaja 040 7044 019
Osallistumismaksu 70 €

Yleinen hirvenhaukkukoe, sitkeäosuus 
karhukoirille

KEAJ - 2.2.2019

MUSTAKUUTAMO 3.11.2018

Päntäneen Metsästysseura Hiukkajärven maja
Ylituomari Jouni Vanhatalo
Ilmoittautuminen 1.1.-28.1.2019 Markku Pentilä
p. 050 323 6853
Osallistumismaksu 50 €
Koiramäärää koskeva rajoitus
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MuuRAhAiSen eRäMiehet Ry

Muurahaisen Erämiehet ry on vuonna 1980 perustettu metsästysseura. Muurahaisen 
Erämiehet metsästävät aivan Kauhajoen eteläosissa, Lauhanvuoren kansallispuiston ja 
Pohjankankaan-Kauhanevan kansallispuiston välisellä alueella.

Tällä hetkellä metsästysalueita on noin n. 7200 hehtaaria ja maanvuokrasopimuksia 
noin 100 kpl. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 44, joista maanomistajia noin 70 prosenttia.

Puheenjohtaja Rauno Kauhajärvi, Aunesluomantie 130, 61960 KYRÖNLATVA 
 Puh. 040 715 7248

Sihteeri Erkki Kangasniemi, Kangasojantie 5, 61960 KYRÖNLATVA 
 Puh. 0400 644 502

Rahastonhoitaja Jarkko Kauhajärvi, Aunesluomantie 130, 61960 KYRÖNLATVA 
 Puh. 040 543 2551

internetsivujen ylläpito Jani Kauhajärvi, puh. 040 508 7469

tilinumero FI27 4730 4520 0010 26

Sähköposti muurahaiseneramiehet@gmail.com

Päiväkortti/ vuosikortti

Muurahaisen Erämiehiin kuulumattomat voivat ostaa alueellamme oikeuttavaan päivä-
kortin seuraavilta henkilöiltä:

Rauno Kauhajärvi, 040 715 7248 
Erkki Kangasniemi, 0400 644 502

Voit lunastaa päiväkortin myös maksamalla korttiin oikeuttavan maksun (15 e) Muura-
haisen Erämiesten pankkitilille. Viestikenttään tulee kirjoittaa esimerkiksi: "Päiväkortti: 
16.11.2018" ( = päivä jolloin metsästät). Tulosta itsellesi mukaan kuittituloste, jonka voit 
tarvittaessa esittää metsästyksenvartijoille. Päiväkortti, jossa ei ole merkitty metsästys-
päivää, on mitätön.

Mikäli haluat lunastaa vuosikortin, niin maksa 70 e seuran tilille yllämainitulla tavalla.

Muurahaisen erämiesten ammuntaajat:
 Su 3.6. Klo 12.00 Valvojat: Rauno K., Keijo K.
 Su 1.7. klo 12.00 Valvojat: Juha L.,  Jani K.
 Su 22.7. Klo 12.00 Valvojat: Sami L, Oskari K.
 Ma 13.8. Klo 18.00 Valvojat: Tero K., Arto K. 
 Pe 31.8. Klo 18.00 Valvojat: Jarkko K., Juho K.
 Pe 14.9. Klo 18.00 Valvojat: Heikki J., Markku L.

Jos olet estynyt huolehdi tilallesi joku toinen.
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Oskari Lehtimäki tienaamassa SM-kultaa Hyvinkäällä 2017.

Paloturvallisuuskouluttaja on onnistunut...



58



59

Karhu SRVA-ammuntaa.

Nuoret haulikkomiehet Oskari Lehtimäki ja Eero Ala-Ikkelä.
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hARjoituSAMMunnAt 2018
pvm klo rata/m Ammuntojen jOhTAjA + apulaiset:
Pe 18.5. 17-19 75m KARI TAMPSI, Henri Granholm, Kalle Perälä, Jussi Viitala, Reko 

Rinne
Su 20.5. 11-12 RHY AMPuMAKoe:  Aro-Toivakka
Pe 25.5. 17-19 100m SAMU PALANDER, Jussi Syrjälä, Jorma Kivimäki, Jukka Hietalahti
Pe 1.6. 17-19 75m JARI HAAHKA, Seppo Saviharju, Joni Viitanen, Toivo Mäki-

Filppula, Tapio Soini
Pesu 8.10.6. SM SMkilpailut Sotkan ampumaradalla
Pe 15.6. 17-19 75m MATTI SYRJÄLÄ, Aulis Länsikallio, Jarmo Länsikallio, Marjukka 

Marttila, Ville Panttila
Pe 29.6. 17-19 100m JARI HAAHKA, Oiva Sauna-Aho, Heikki Yli-Koski, Mikko Kujala, 

Kari Tampsi
Su 1.7. 15-17 75m MATTI SYRJÄLÄ, Antti Rinne, Topi Marttila, Jarmo Länsikallio, 

Keijo Harju-Keturi
Ma 2.7. 18-20 KARHU KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 6.7. 17-19 100m JARKKO LATVANEN, Pauli Hanka, Vesa Harju-Panula, Matti H 

Koivisto, Tapio Soini
LA 7.7. 00-24 KAIKKI AMPUMATOIMINTA KIELLETTY! (KILPAILUT ALUEELLA)
SU 8.7.   HUOM! Autourheilukilpailut lähialueella
Pe 13.7. 17-19 75m MARKKU LATVANEN, Sakari Närvä, Simo Saarimäki, Seppo 

Saviharju, Marko Hakamaa
Su 15.7. 15-17 75m HARRI VÄISTÖ, Saku Väistö, Topi Marttila, Jouko Ristilä, Kalevi 

Kiukkonen
Ma 16.7. 18-20 KARHU KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 20.7. 17-19 75m HARRI VÄISTÖ, Saku Väistö, Jari Kivimäki, Jukka Hietalahti, Jorma 

Kivimäki
Ma 30.7. 18-20 KARHU KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 3.8. 17-19 100m JARKKO LATVANEN, Jussi Viitala, Reko Rinne, Henri Granholm, 

Kalle Perälä
Su 5.8. 11-12 RHY AMPuMAKoe: Jyrki, Simo, Ville
Ma 6.8. 18-20 KARHU KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 10.8. 17-19 75m JYRI RINNE, Antti Rinne, Jouko Talvitie, Jussi Syrjälä, Jouko Ristilä
Su 12.8. 12-13 RHY AMPuMAKoe: Ikkeläjärvi
Su 12.8. 15-17 75m JOUKO TALVITIE, Jari Kivimäki, Kalevi Kiukkonen, Ville Panttila, 

Keijo Harju-Keturi
Su 12.8. 17 alk. KHMS VILLEN PYTTY-KILPAILU
Pe 17.8. 17-19 75m MARKO HAKAMAA, Mikko Kujala, Joni Viitanen, Matti H Koivisto, 

Vesa Harju-Panula
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KAuhAjoen MetSäStySSeuRojen PAKolliSten 
hiRVihARjoituSAMMuntojen Säännöt
•	 vähintään	100	pistettä.
•	 tai	viisi	(5)	harjoituskertaa
•	 Harjoituskertoja	voi	ampua	samassa	harjoituksessa	useampiakin.	Kuitenkin	

ilmoittautuminen 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.

ilVeSjoen yhteiSMetSän MetSäStäjien 
hiRViAMMunnAt SotKASSA 2018
Ma 7.5. klo 19 Ma 2.7. klo 19 Ma 3.9. klo 18
Ma 4.6. klo 19 Ma 6.8. klo 19 Ma 17.9. klo 18

YHteYsHenKiLÖ JUHa ViLPonen 050 414 1015

ReSeRViläiSten AMMunnAt 2018 SotKASSA

Kivääri 7.5. alkaen maanantaisin klo 18.00 touko-kesäkuu.
Pistooli (.22 LR ja 9 mm):  30.7. alkaen maanantaisin 
klo 18.00 10.9. asti.

Kilpailut 25.6 klo 17.30.

huom! Reserviläisten ammuntoihin osallistuvilta  
vaaditaan erillinen ampumaturvavakuutus!

Pe 24.8. 17-19 100m ERKKI KUJALA, Markku Latvanen, Sakari Närvä, Ahti Perälä, 
Mikko Telanne

To 6.9. 17-18 RHY AMPuMAKoe: Päntäne
Su 30.9. 11-12 RHY AMPuMAKoe: Muurahainen
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hiRVijAhtiA läMPöKARttoinA
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hiRVijAhtiA läMPöKARttoinA

Ahti Huvila Oy
Alajärventie 9, 63800 Soini

Puh: 06-5281 203
ah(at)ahtihuvila.fi

Avoinna
ma-to 9.00-17.00

pe 9.00-18.00
la 9.00-14.00

www.ahtihuvila.fi

Tervetuloa!

Harri Juupaluoma 0400 - 366 254
Jari Juupaluoma 040 - 552 2949
Petri Juupaluoma 0400 - 864 484 
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hiRVijAhtiA läMPöKARttoinA
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hiRVijAhtiA läMPöKARttoinA
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hiRViSAAliS 2017

PeuRASAAliS 2017-2018

Aik. Vasat jäävä Kanta PA
Uros Naar. Yht. Uros Naar. Yht. Hirvi Peura Kauris ha

Arotoiv. 6 6 12 4 7 11 28 20 20 10200
eränummi 3 4 7 6 5 11 65 30 40 12900
hyyppä 8 11 19 10 10 20 45 53 49 18500
ikkeläjärvi 5 5 10 4 6 10 25 15 15 10600
Kainasto 4 6 10 6 3 9 15 15 15 10900
Kirkonkylä 6 2 8 6 6 12 28 30 50 12600
Mattilaharja 2 5 7 6 4 10 35 27 15 10000
Khj ms yht. 34 39 73 83 74000
Päntäne 8 8 16 17 17 19 99 55 46 24000
Muurahainen 2 6 8 7 2 9 27 38 16 7000
yht. 44 53 97 66 60 126 367 283 266 105000

Yht.aikuiset 97
Yht.vasat 126
Kaato% 64
Vasa % 56,5022421525
Myönnetty Uusia Lupia 1

 Aikuinen Aikuinen Vasa Vasa 
 uros naaras uros naaras
Aro-Toivakka - 1 - 3
Eränummi - - 1 3
Hyyppä 2 2 2 2
Ikkeläjärvi 1 1 - -
Kainasto 1 - 1 3
Kirkonkylä - - 1 1
Mattila-Harja - 1 3 4
Muurahainen 3 - 1 1
Päntäne 2 4 5 5
 9 9 14 22
luvat yhteensä Aik. 18 Vasat 36
yhteensä 36  lupaa käytettiin.
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KolARit 2017

Hirvi (sininen) 6 kpl

Valkohäntäpeura (keltainen) 12 kpl

Kauris (vihreä) 8 kpl
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PienPetoSAAliit

alue Kettu -16 -17 supi -16 -17 näätä -16 -17 Minkki -16 -17 Mäyrä -16 -17

Aro-Toivakka 4 4 19 9 4 2 13 15 0 -
Hyyppä 20 21 50 35 12 5 10 - 0 -
Ikkeläjärvi 10 7 5 3 2 2 4 - 0 -
Kainasto 44 49 66 56 2 2 30 15 0 -
Kirkonkylä 11 15 32 12 5 9 9 9 0 2
Mattila-Harja 30 - 46 - 0 - 13 - 0 -
Nummijärvi 12 30 10 2 5 9 8 22 0 1
Nummikoski 5 5 10 2 0 - 5 - 0 -
Muurahainen 6 6 8 8 3 11 5 4 0 -
Päntäne 41 43 35 36 8 7 4 5 1 3

Yhteensä 183 183 281 166 41 52 101 71 1 4

Kuva: Tommi Pantti
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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
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Eero Hautalan 
pillitykseltä saatu 
kettu maaliskuussa 
2018.
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Kp: 243366, 6937404   Karttalehti: N3423L
Työmaa:

405  Kauhajoki
3:1004  NIMEÄMÄTÖN KIINTEISTÖ 07-395-203B-17 0,0 ha

1:500000

232  KauhajokiKunta:
TYÖMAAKARTTA
07.11.2017

Metsänhoitoyhdistys LakeusHIRVITUHO

Kylä:
Tila:

 

© Maanmittauslaitos, lupa nro 3525/MML/16

HANKKIJA KAUHAJOKI, LELLAVANTIE 5-7, 61800 KAUHAJOKI
• PALVELEMME KESÄLLÄ: MA-PE KLO 8-18 LA 9-14  •  SYYSKUU-TOUKOKUU KLO 8-17, LA 9-14.

MEILTÄ VAATTEET JA VARUSTEET
METSÄSTÄJILLE!

Kp: 243366, 6937404   Karttalehti: N3423L
Työmaa:

405  Kauhajoki
3:1004  NIMEÄMÄTÖN KIINTEISTÖ 07-395-203B-17 0,0 ha

1:500000

232  KauhajokiKunta:
TYÖMAAKARTTA
07.11.2017

Metsänhoitoyhdistys LakeusHIRVITUHO

Kylä:
Tila:

 

© Maanmittauslaitos, lupa nro 3525/MML/16

Metsänhoito-
yhdistys Lakeuden 
koostama kartta 
tietoon tulleista 
taimikoiden syön-
nöksistä.

Toivomme maan-
omistajia ilmoitta-
maan Metsän-
hoito yhdistykselle 
havaitut syönnök-
set.

Kartan avulla 
voimme kohden-
taa hirven met-
sästyspainetta 
oikeaan suuntaan.

Syönnöskartta
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RieKKo
Riekko eli metsäkana on varovainen ja piilotteleva teertä hieman pienempi, pyylevä 
metsäkanalintu. Sitä esiintyy Etelä-Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan harvalukuisena ja 
Lapissa runsaslukuisena.

Koiraalla kevätpuvussa rinta, kaula ja pää ovat tummanruskeat. Vatsa, siivet ja höyhen-
peitteiset jalat ovat valkoiset. 

Riekko

Latinankielinen nimi Lagopus lagopus

Englanninkielinen nimi Willow grouse

Pesimäkanta 30 000 – 90 000

Esiintyminen Kauhajoella Harvalukuinen, esiintyy soilla

Uhanalaisuusluokitus silmälläpidettävä

Metsästysajat 2017 (tarkista tulevan kauden ajat osoitteesta riista.fi)

Lapissa 10.9.2017 — 31.3.2018

Muualla maassa rauhoitettu

Kauhajoella tänä keväänä kuvattu kevätpukuinen koiras.
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Talvella sekä koiras 
että naaras ovat 
kokonaan valkoiset 
lukuun ottamatta 
mustia pyrstösulkia.

Riekon tunnistaa hyvin äänestä. Keväällä koiras ilmoittaa reviiristään erittäin äänekkäästi 
kiihtyvällä naurulla.

Kauhajoelta riekon tapaa todennäköisimmin suolla. ”60- ja 70-luvuilla riekkoja oli joka 
nevalla ja niitä metsästettiin pauloilla. Kauhajoen riekkokanta romahti suo-ojituksien 
seurauksena.” muistelee Markku Anttila.

Kuvat ja teksti  
Tommi Pantti 
https://tp.galleria.fi/
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PeltoPyiden eläMää KAuhAjoellA
Eräällä keskiverto pohjalaisella maatilalla 1930-luvulla 28 hehtaarin peltoalalla viljeltiin 
2 ha ruista, 0,2 vehnää, 8,2 kauraa, 2,5 ohraa, 0,62 vihantarehua, 0,25 hernettä, 0,6 pe-
runaa, 1,45 rehujuurikasveja, 5,5 heinää, 5,92 laidunta, 0,7 kesantoa ja 0,38 siemenviljaa. 
Kun näkymään lisättiin vielä avo-ojat, pusikoituvat savenottopaikat ja heinäladot, voi-
daan puhua todella monimuotoisesta viljelystä. Suojaa ja ruokaa oli linnulle silmänkan-
tamattomiin.

Tutkimusten mukaan peltopyykannat ovat pudonneet Suomessa kymmenesosaan 
1930-luvun tasosta. Alkuperäistä, itäistä alalajia löytyy vielä Pohjanmaalta, osasta Sata-
kuntaa ja Varsinais-Suomea.

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö aloitti vuonna 2007 hankkeen "Peltopyykantojen elvyt-
täminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen". Säätiö koordinoi samalla MMM:n 
Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelmaa. Hankkeen toteuttamiseksi valittiin malli-
alueita peltopyyn itäisen alalajin luontaisilta esiintymisalueilta.

Kainastolla on ollut pitkään aktiivista kanakoiraharrastusta, hyvät peltoriistakannat ja 
mm. runsas luontainen peltopyykanta. 1986 Kauhajoen metsästysseuran Kainaston ky-
läosastoon perustettiin peltopyykerho ja 1988 toteutettiin peltopyiden kasvatuskokeilu.

Vuonna 2008 Kainaston kyläosasto lähti mukaan peltopyyhankkeen mallialueeksi. Läh-
tökohtana oli alueen alkuperäinen, kohtalainen peltopyykanta, hyvät mahdollisuudet 
elinympäristön parantamiseen sekä paikallisten toimijoiden halu lähteä hankkeeseen. 
Laadittiin peltopyykannan hoitosuunnitelma, johon kuului riistapeltojen ja ruokinta-
paikkojen perustaminen, kannan säännöllinen seuranta, tehokas pienpetopyynti sekä 
näytteiden kerääminen peltopyytutkimukseen. EU:n uuden maatalouden ympäristö-
tukiohjelman puitteissa aloitettiin intensiivinen markkinointi viljelijöille luonnonhoito-
peltojen perustamiseksi, tavoitteena saada kattavasti riistapeltoja varsinkin peltopyiden 
elinalueille. Kyläosasto tarjosi riistasiemeniä, lannoitteita ja talkooapua. Viljelijät lähtivät 
innolla "riistanhoitotalkoisiin" ja Kainastolle perustettiin n. 200 ha luonnonhoitopeltoja.

Laskennat suoritettiin kanakoirilla aluksi 
kolmesti vuodessa: Parilaskenta huhti-
kuussa, poikastuoton laskenta lokakuus-
sa ja talvehtivan kannan laskenta mar-
raskuussa. Nykyään suoritetaan kevään 
parilaskenta ja syksyn kanta-arviot met-
sästyskauden yhteydessä.

Tulokset ovat olleet todella kannustavia: 
Ensimmäisessä kevään 2009 laskennassa 
löytyi 24 paria, 2010 jo 36 paria ja 2011 
tulvakeväänä 34 paria. Parit löytyivät 
luonnonhoitopelloista tai niiden lähei-
syydestä. Peltopyyhän on loistava lisään-
tyjä otollisissa olosuhteissa. Laskentojen 
tarkastelun tuloksena huomattiin myös, 
että linnut pysyvät vuodesta toiseen sa-
moilla paikoilla.

Peltopyyn itäinen alalaji Perdix perdix lucida, 
yleisväritys harmaa.
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Ympäristötukijärjestelmä on tarjonnut juuri peltopyyn kannanhoitoon soveltuvia toi-
menpiteitä. Peltolohkojen jättäminen kasvipeitteiseksi yli talven, suorakylvöön siir-
tyminen sekä suojavyöhykkeiden ja riistapeltojen perustaminen on edistänyt pelto-
pyyparvien talvehtimista. Pienilläkin toimenpiteillä voi helpottaa peltopyiden elämää, 
esimerkiksi puidessa voi jättää sängen pitkäksi ja peltolohkojen nurkkia puimatta.

Kainaston peltopyiden parissa on tehty myös tutkimustoimintaa. Yhteistyössä Kuopion 
yliopiston kanssa on tutkittu useamman vuoden ajan peltopyiden pesäpaikkojen kas-
villisuutta. Kainastolla ammutun peltopyyn DNA tutkittiin Englannissa ja pyy todettiin 
alkuperäiseksi itäiseksi alalajiksi. Tällä hetkellä on meneillään yhteistyöprojekti Oulun 
yliopiston kanssa.

Peltopyiden luontaisia uhkia ovat niitä saalistavat pedot. Petolinnuista ylivoimaisesti eni-
ten peltopyykantaa verottaa kanahaukka. Petolintujen uhkaa voi vähentää perustamal-
la alueelle useampia riistapeltoja, jolloin petolinnut eivät keräänny saalistamaan tietyn, 
yhden pellon ympärille. Ruokintapaikkojen reunoille kannattaa laittaa risuista tai esim. 
betoniverkosta aita, jolloin haukat eivät pääse syöksymään suoraan pyiden kimppuun.

Pienpedoista pahimpia peltopyiden saalistajia ovat supikoirat, minkit ja ketut. Hautova 
peltopyynaaras on naamioitumisen mestari, mutta usein näiden pienpetojen kulkureitit 
menevät ojanreunoja pitkin, joissa pyiden pesätkin yleensä sijaitsevat. Tosin Kainastolla 
pienpetopyynti on perinteisesti hyvin tehokasta.

Jyri Rinne & Juhani Toivakka

Talvisia ruokailu- ja suojapaikkoja. Kuva Tapio Rinne
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PeuRAjAhtiA jouSellA
Uusi kauan odotettu metsästysasetus astui viimein viime syksynä voimaan ja hirveä 
pienemmät sorkkaeläimet saatiin vihdoin jousimetsästäjien saalislistalle. Samalla 
peurajahti myös aikaistui alkaen syyskuun alusta. Suomessa kaatui jousimetsästä-
jien toimesta useampi sata peuraa viime kaudella ja tulevaisuus näyttää loistavalta 
nyt kun pää on saatu auki.

ohessa lyhyt tarina loimaan runsaille peuramaille suuntautuneesta 
reissusta:
Reissu alkaa siitä kun sain puhelun syyskuun puolessavälissä Kukkamaan Markolta, joka 
soitteli, että olisiko kiinnostusta lähteä muutamaksi päiväksi peurajahtiin Loimaalle. 
Marko oli jo käynyt samaisessa paikassa tovin aikaisemmin ja onnistunut kaatamaan 
ensimmäisen (Suomi)peuransa lyhyen kyttäyksen päätteeksi. Kauaa ei asiaa tarvinnut 
miettiä kun kuunteli tarinaa alueen peurakannoista ja illan aikana nähdyistä eläimistä.

Saavuimme paikalle sunnuntaina puolenpäivän hujakoilla, tapasimme paikallisen met-
sästysseuran porukan jotka ohjasivat meidät samalle alueelle mistä Marko oli peuransa 
aiemmin ampunut. Lähettyvillä oli hernepelto missä kävi monikymmenpäinen peura-
porukka syömässä. 

Pienen ongelman aiheutti se että reilu viikko takaperin oli vilja vielä pystyssä ja peuroil-
la selkeät kulku-urat, mutta nyt oli pellot puitu, joten peltopuista kyttääminen näytti 
melko hakuammunnalta. Lähdimme metsän puolelle tutkimaan aluetta ja törmäsimme 
useisiin peuroihin passipaikkoja katsellessamme. Valtavia polkuja risteili joka suuntaan 
ja etsimme niistä käytetyimpiä. Lopulta molemmille löytyi mieluisat puut ja polkujen 
risteykset, joihin puupassit oli hyvä laittaa. Passit laitettiin paikoilleen ja lähdimme ma-
jalle evästämään, suorittamaan koelaukaukset ja kun kaikki oli kunnossa niin lähdimme 
odottelemaan peurojen saapumista.
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Muutama tunti oli hiljaista ja sitten alkoi tapahtua. Illan jo hämärtyessä peuroja vaelteli 
peltoja kohti molemmin puolin mutta matkaa oli reilu 30 metriä ja olin ennakkoon rajan-
nut 20 metrin säteelle itselleni alueen, minkä sisälle tulevat joutuvat kohteeksi. Kolmi-
senkymmentä eläintä illan aikana laskin nähneeni ja lähimmät aivan ständini alta mutta 
hämärä vei voiton enkä halunnut ottaa haavakon riskiä. Marko oli nähnyt muutaman 
eikä vahingossakaan yksikään mennyt hollilta.

Seuraavana aamuna könysimme pimeänhämyssä passiin odottelemaan pelloilta päivä-
makuulle palailevia eläimiä. Aamun valjetessa näin jotain köpöttelevän Markoa kohti ja 
jonkin ajan kuluttua tuli viesti että peura nurin. 2 pikkupukkia oli tullut tuulen alta au-
tuaan tietämättömänä Markosta ja laukaus lähti noin 8 metrin päästä ja osuma oli ollut 
hyvä.

Minä jo innoissani rupesin pakkaamaan kamoja ja suunnittelin lähteä kuvaamaan hie-
noa kaatoa, meillä kun oli kameravehkeetkin vielä mukana ja tarkoitus filmata reisulla 
mahdollisimman paljon ettei liian helpoksi menisi. Samassa jotain liikahti silmäkulmas-
sa. Emä kakkosvasikoineen oli ilmestynyt eteeni kalliolle kuin aaveet. Kaikki kirosanat 
kerkesin mielessäni läpi käymään kun piti ruveta hosumaan.

Ei auttanut kun hivuttaa kamera hitaasti takaisin paikoilleen ja toivoa etteivät huomaa 
liikettä. Tuuli kävi minusta peuroihin päin ja emä oli todella levoton ja ihan selkeästi sillä 
oli joku vainu ja kevyellä yskäsyllä se pysäytti vasikat ja kävi itse joka puolella hakemas-
sa merkkejä vaarasta. Vasat olivat tasan 20 metrin päässä ja minulla jousi roikkui vielä 
oksalla. Varoen hivutin sen käteen ja tein ampumapäätöksen. Samassa emä tuli oikealle 
puolelleni ja huomasi liikkeen, hetken tuijotus ja häntä pystyssä taimikkoon.

Vasat olivat aivan hämmentyneitä ja kääntyivät katsomaan, jotta mikä ihme sille tuli. 
Sain muutaman arvokkaan sekunnin vetää jousen vireeseen ja päästin nuolen liikkeelle 
pinnin hakeuduttua vitaaleille. Valaistu nuolen nokki kertoi heti osuman olleen loistava 
ja vasa kirmasi noin 50 metriä kunnes kaatui taimikkoon.

Sitten iski jälleen tuttu adrenaliiniryöppy joka sai paikat hetkellisesti tärisemään. Kunhan 
syke hiukan tasaantui katsoin pikaisesti videotarkistuksen osumasta ja ilmoitin Markolle 

Videon pysäytyskuva nuolen osumasta. Valonokki näkyy eläimen kyljessä juuri ennen läpäisyä.
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Kirjoittaja 
saaliinsa 
kanssa..

Markon 
peura.

että nyt voidaan purkaa hyvillä mielin. Seurailimme oman peurani verijäljen ensiksi ja 
siellä vasa oli nutullaan mihin sen näin katoavan.

Markon peuraa ei liioin kaukaa tarvinut haeskella. Noin 35 metrin päästä ampumapai-
kasta oli pikkupukiksi todella jykeväkroppainen peura odottamassa lahtivajalle pääsyä.

Jousimetsästys on loppuviimein aika simppeliä hommaa kunhan muistaa tehdä alkuval-
mistelut huolellisesti. Silloin kun toimitaan muutaman metrin päässä kireähermoisista 
eläimistä pitää omat hermot olla kurissa ja liikkeet hyvin harkittuja ja rauhallisia. Passi-
taso 4-5 metrin korkeudessa auttaa metsästäjää havaitsemaan riistan riittävän ajoissa ja 
antaa aikaa eläinten tarkkailuun sekä valmistautumiseen riistalaukaukseen, sillä varsin-
kin peuraeläimet havaitsevat huonosti ylhäältä tulevaa vaaraa.

Jani Eklund
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tapahtumakalenteri 2018  (ajankohtaisemmat tiedot www.epjm.fi)
 10.3. Lumimies 2018, Kauhajoki
 28.4. SJML Cup: Kaataja-kisa, Espoo
 12.5. SJML Cup: Liminganlahti
 19.5. EPJM jäsentenväliset, Kauhajoki
 26.5. SJML Cup: Savolaisten kisa, Lapinlahti
 2.6. SJML Cup: Lounais Cup, Lemu
 17.6. SJML Cup: Juoksa Open, Orimattila
 30.6. SJML Cup: Jussi-cup, Kauhajoki
 Heinäkuu EPJM Jäsentenväliset, Kauhajoki
 28.-29.7. Jousimetsästyksen SM, Siilinjärvi

Jos jousimetsästyskärpänen pääsee puraisemaan, niin 
Etelä-Pohjanmaan jousimetsästäjät auttaa ilomielin, niin 

välinevalinnoissa kuin kaikessa muussakin tämän haastavan 
lajin pariin. 3D-radalla esimerkiksi pääsee tutustumaan 
hyvin aidon tuntuisiin riistatilanteisiin ja ennen kaikkea 

harjoittelemaan leppoisassa seurassa.

Yhteystiedot löydät osoitteesta www.epjm.fi

3D-radalla voi turvallisesti harjoitella riistalaukauksia luonnollisen näköisiin eläin-
maaleihin.
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jousikoe
Suomen ensimmäiset viralliset jousiko-
keet suoritettiin 9.8.2017 Kauhajoella 
Sotkan ampumaradalla.

Kokeen suorittaminen ensimmäisten jou-
kossa kiinnosti, sillä osanottajia tuli mm. 
Jämsästä saakka. Ampuma kokeen läpäisy-
prosentti oli tuona päivänä n. 90 prosentin 
luokkaa.

Jousikokeessa ammutaan 18 metrin etäisyy-
deltä kolme taulukärkistä nuolta 23 cm:n 
ympyrään 180 sekunnin aikana. Kokeessa 
käytetään hirviampumataulun keskiötä.

Vuoden 2018 alusta lähtien kaikkien sork-
kaeläinten ampumiseen jousella vaaditaan 
jousikokeen suorittaminen hyväksytysti. Kuva: Tuomo Niittylahti

Kuva: Pilvi Laine

Kuva: Tuomo Niittylahti



81

UPM METSÄ  

HYVÄ
METSÄNOMISTAJA!
Ostamme lähipuuta tehtaidemme tarpeisiin. Tällä hetkellä ostamme 
erityisesti kuusitukkivaltaisia, kesä- ja kelirikkokelpoisia leimikoista.

Nyt on myös metsänhoidon aika. Varmista metsäsi hyvinvointi
ja tuottavuus oikea-aikaisilla metsänhoitotoimenpiteillä.

Ota yhteyttä puukaupan tai metsäpalveluiden merkeissä,
palvelen mielelläni kaikissa metsäasioissa.

Teemu Ruohoniemi
metsäasiakasvastaava
p. 0400 329 053
teemu.ruohoniemi@upm.com
Topeeka 19–21, Kauhajoki

TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ
www.metsämaailma.fi 
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PAiStettuA PeltoPyytä, KAntARelliA jA 
buRgundinKAStiKettA
Peltopyy on kanalintujen aatelia: hienon makuinen siivekäs, jota valitettavasti on 
saatavilla vain harvakseltaan. Kotikokin kannattaa siis kääntyä metsästävän naa-
purin tai tuttavan puoleen – tai korvata ohjeen peltopyy viiriäisellä tai kevätkanan-
pojalla. Kastiketta voit valmistaa varastoon reilummankin määrän kerralla.

”Huippuruokaa tilalta”

4 annosta
 2 valkosipulinkynttä
 4 kokonaista peltopyytä
 50 g voita
  tuoretta timjamia
  suolaa
  mustapippuria myllystä

Punaviinikastike (noin 20:lle)
 1 iso sipuli
 1 pieni palsternakka
 2–3 cm:n pala juuriselleriä
 6 porkkanaa
  herkkusieniä
  voita
 vajaa 1 dl punaviinietikkaa
 1 ¼ l punaviiniä

 1 ¼ dl punaista portviiniä
 3 l sky-lientä (esim. puljonkia)
  merisuolaa
 1 tl mustapippuria
 0,1 dl mustaherukkahyytelöä
  laakerinlehtiä maun mukaan
  pari oksaa persiljaa ja timjamia

burgundinkastike
 20 minihopeasipulia (tai hillosipulia)
 75 g porsaan palvikylkeä
 50 g kantarelleja
  voita
 3 dl punaviinikastiketta (ohje yllä)
  suolaa
  mustapippuria myllystä

Kuumenna uuni 130 asteeseen. Kuori ja murskaa valkosipulinkynnet. Paista kokonaiset 
peltopyyt vaahtoavassa voissa valkosipulin ja timjamin kanssa kauniin ruskeiksi.

Loppukypsennä tarvittaessa uunissa 1–2 minuuttia. Anna vetäytyä 10–15 minuuttia.

. . .

Tee ensin punaviinikastike. Kuori ja pilko sipuli, palsternakka, selleri ja porkkanat. Puh-
dista ja pilko herkkusienet. Ruskista juurekset ja herkkusienet voissa kattilassa.

Kaada päälle etikka ja keitä kasaan. Lisää viini ja keitä siihen asti, kunnes nestettä on 
jäljellä puolet. Lisää sky-liemi ja kiehauta. Keitä kasaan ja kuori samalla vaahto kastik-
keen pinnalta.

Kun nesteestä on kiehunut kasaan puolet, poista juurekset kattilasta ja siivilöi kastike. 
Mausta suolalla ja pippurilla, ja sekoita joukkoon mustaherukkahyytelö. Lisää lopuksi 
laakerinlehdet ja tuoreet yrtit. Nosta kattila liedeltä jäähtymään ja maustumaan. Siivilöi 
kastike kakkosvaihetta eli burgundinkastikkeen valmistusta varten.

. . .

Valmista burgundinkastike ja kuori sipulit. Leikkaa palvikylki 1 x 1 cm:n kuutioiksi. 
Puhdista kantarellit.

Paista palvikylki voissa paistinpannulla kauniin ruskeaksi. Lisää sipulit ja kantarellit ja 
kuullota hetki.

Valuta ylimääräinen paistorasva pannulta. Yhdistä punaviinikastike, liha, sipulit ja kan-
tarellit pannulla. Anna kastikkeen maustua hiljalleen keittäen. Tarkista maku.
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® Kari Aihinen ja Kustannusosakeyhtiö Tammi 2017
Ulkoasu: Bond Creative Agency
Valokuvat Sami Repo
Stylisti Kirsikka Simberg
Keramiikka Mari Paikkari, Anna Kantanen, Johanna Ojanen
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SAVulihojA KotiKonSteillA

Kauhajoella on lihansavustuksen hallitsevia elintarvikealan toimijoita, jotka te-
kevät hyviä tuotteita, mutta metsästäjien toimittaman tarkastamattoman lihan 
käsittely ei näissä laitoksissa ole mahdollista, eikä toisaalta lihantarkastuskaan 
nykysäädösten mukaan enää yleensä ole realistinen vaihtoehto. Riistanlihan kyl-
mä- tai lämminsavustus ei kuitenkaan ole mitenkään mahdotonta kotipihalla ja 
varsin vaatimattomilla välineillä. Pikkupöntössä ja –uunissa ei päästä savusau-
napalvauksen tasolle, mutta kyllä nämä omatekoiset riistajalosteet pienellä tark-
kuudella tehtynä silti aina lauantaimakkaran voittavat. Ohjeissa ja kuvissa käsi-
tellään hirven paistia, mutta se ei toki ole ainoa vaihtoehto.

Valmista kylmäsavustettua lihaa ja juustoa.

Kylmäsavupaisti
Tarvikkeet lihan lisäksi: kylmäsavunkehitin (näitä on markkinoilla joko sellaisia, joissa hie-
nojakoinen puru sytytetään ja palaa sitten itsekseen kytemällä tai sellaisia, joissa pienel-
lä sähkövastuksella hehkutetaan puupalasta savua) ja sille sopiva lähes tiivis kaappi tai 
mikä hyvänsä kannellinen pönttö tai saavi, keittiövaaka, hienoa merisuolaa, mielellään 
myös nitriittisuolaa (se sisältää 0,6 % natriumnitriittiä, ja sellaista saanee pienissä erissä 
vaikka lihanjalostusyrityksiltä), vähän voipaperia, muovipusseja yms.

Kylmäsavustukseen sopivat tuoreet tai pakastetut, mieluiten raakakypsyneet hirven ja 
peuran paistit ja porsaan tai vaikka rusakon ulkofileet, samoin lohifileet ja monentyyp-
piset juustopalat.
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Valitse ja leikkaa lihoista pitkin syin pit-
känomaisia kappaleita, joissa on mielel-
lään vahvuutta enintään 2,5 – 3 cm. Pi-
tuus ja leveys ovat vapaat. Punnitse lihat 
(Kuva 1) ja hiero pintaan nitriittisuolaa 2 
% ja lisäksi (hienoa) merisuolaa 2 – 3 % 
lihan painosta (Kuva  2). Nitriittisuola ei 
ole kylmäsavustuksessa välttämätöntä, ja 
koko suolamäärä voidaan laittaa merisuo-
lanakin. Nitriitti antaa kuitenkin lihajalos-
teille kauniin punaisen värin ja parantaa 
säilyvyyttä. Mausteita ei tässä vaiheessa 
tarvita. Lihat kääritään muoviin ja laite-
taan jääkaappiin suolaantumaan ainakin 
vuorokaudeksi. Sama ohje toimii kalalle-
kin, paitsi että nitriittiä ei kalaan käytetä, 
ja tämä vaihe vastaakin täysin graavikalan 
valmistusta.

Taputtele lihat kuiviksi paperilla ja anna 
lämmetä huoneenlämmössä hetki ennen 
savustusta. Kylmäsavustuskaapissa tai –
pöntössä lihat lepäävät yläosassa ritilällä 
tai roikkuvat koukuissa tai naruissa, ja sa-
vunkehitin on pohjalla, ei kuitenkaan suo-
raan alapuolella. Kylmäsavunkehitin on 
kuvassa 3 ladattu tammen ja pyökin pu-
rulla (mm. leppä, omenapuu ja koivukin 

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 4.

Kuva 3.
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ovat ihan hyviä). Kuvassa 4 lihapala 
ja edamjuuston kappale odottavat 
kylmäsavustimen sytytystä.

Kylmäsavustuksen suositeltava 
lämpötila on 18 – 30 astetta, ihan-
teellisesti noin 24. Kovin kylmässä 
ei homma oikein etene, ja reilusti 
yli kolmenkymmenen mennessä 
alkaa tuote helpommin kuivua ja 
hygieniakin arveluttaa, yli neljän-
kymmenenviiden alkaa sitten jo 
lämpökypsyminenkin ja homma 
ainakin epäonnistuu. Käytännössä 
ilman lämmönsäätöä olevilla koti-
savustimilla kylmäsavustus onnis-
tuu yleensä kevät-, kesä ja syysaikaan ulkolämpötilan ollessa noin 10 – 20 astetta. Asian-
mukaisessa lämmössä kohtuullisenpaksuisten palojen kylmäsavustusajaksi riittää noin 
12 tuntia.

Kylmäsavustuksen jälkeen on tärkeää lihojen vetäytyminen useamman vuorokauden 
ajan – vasta tämän jälkeen savu on tasaantunut ja tuote alkaa saavuttaa lopullisen ma-
kunsa. Suoraan savustimesta sitä ei kannata edes maistaa, pettyy vain. Kääri lihat voi-
paperiin ja sitten muovipussiin ja anna tekeytyä jääkaapissa kolmisen päivää (Kuva 5).

lämminsavupaisti
Tarvikkeet lihan lisäksi: savustuspönttö, -kaappi tai -laatikko ja siihen sopivaa savus-
tuspurua, -haketta tai -brikettiä, keittiövaaka, suolausruisku ja –neula (myös apteekista 
saatava muovinen 50 – 100 ml:n injektioruisku neuloineen käy; ks. Kuva 7) merisuolaa, 
nitriittisuolaa, kulhoja ja vispilä, sähköhellan uuni ritilöineen ja pelteineen loppukypsen-
tämiseen (keittiöuunikin käy, koska tässä vaiheessa leviää sisälle vain pirteä savuntuok-
su, muttei enää savua).

Lämminsavustuksessa liha kypsennetään täysin, joten prosessi tapahtuu kokonaisuu-
dessaan yli 72 asteen lämmössä. Lämpimässä savu imeytyy tehokkaammin ja toisaalta 
lihat kuivuvat herkemmin liikaa, joten lihapalojen kannattaa olla isompia (mieluiten n. 
1,5 kg) ja etenkin paksumpia, pari-kolmetuumaiset ovat toimivimpia.

Lihat on ruiskusuolattava suolaliuoksella. Onnistuakseen varmasti tämä edellyttää ko-
tikeittiössä vähän tarkkuutta. Punnitse lihat ja laske tarvittava suolan ja veden määrä. 
Nitriittisuolaa tulee 2 % ja lisäksi hienoa merisuolaa 1 % lihan painosta. Suola lisätään 
15-prosenttisena vesiliuoksena. Jos ei prosenttilasku taivu, kysy lapsilta apua. Rautalan-
gasta väännettynä: Kuvassa 6 on hirvenvasan kulmapaistipala, joka painaa 1543 g, joten 
nitriittisuolaa tarvitaan 0,02 x 1543 g eli pyöristettynä 31 g ja merisuolaa puolet tästä eli 
15,5 g. Yhteensä suolaa tulisi 46,5 g. Veden määrä on silloin 46,5 g / 15 x 85 = 263,5 g eli 
noin 260 – 265 ml. Toinen, ehkä helpompi tapa ajatella asia on, että tehdään suolaliu-
osta, jossa on 10 % nitriittisuolaa ja 5 % merisuolaa, ja tätä liuosta tarvitaan sitten 20 % 
lihan painosta. Näin päädytään samaan tulokseen. (Aivan mahdotonta grammanviilaus-
ta tämän ei tarvitse olla, mutta ihminen maistaa yleensä noin 0,1 – 0,2 prosenttiyksikön 
erot suolapitoisuuksissa.)

Kuva 5.
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Suolaliuos ruiskutetaan lihoihin tasaisesti useilla eri kohtiin suunnatuilla pistoilla. Ruis-
kutus tapahtuu kulhossa, ja jos liuosta valuu runsaasti heti ulos, kaadetaan se talteen ja 
ruiskutetaan uudelleen, kunnes melkein koko toivottu määrä pysyy lihassa. Laita lihat 
muovipusseihin, kaada kulhon pohjalle vielä valunut liuos mukaan, sulje ja anna tasaan-

Kuva 6. Kuva 7.

Valmis lämminsavustettu liha näyttää tältä.
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tua jääkaapissa vuorokauden verran 
välillä käännellen. Älä ihmettele, kun 
nitriittisuolaliuoksella suolatun lihan 
väri muuttuu ensin aivan ruskeaksi; se 
punertuu aikanaan kypsyessään.

Suolaantumisen jälkeen kuivaa lihan 
pinta ja anna lämmetä ilman muovia 
pöydällä ennen savustusta. Laita koi-
rat ja kissat ulkoilemaan tuoksi aikaa. 
Itse savustus on mahdollista millä 
tahansa kalan savustuksesta tutulla 
pihasavustimella: pöntöllä, laatikolla 
tai kaapilla, sähkö-, kaasu- tai klapi-
lämmitteisellä. Ei ole väliä, tuleeko 
lämpö tulesta vai sähköstä, koska tuli 
on joka tapauksessa savustimen ul-
kopuolella. Tämä muistuttaa isojen 
lihanjalostustalojen nykyään käyttä-
mää prosessia. Perinteisessä savusau-
napalvauksessa lämpö ja savu tulevat 
samasta palavasta puusta, ja siihen 
ei tässä pystytä, mutta ihan hyvään 
tulokseen päästään, kunhan tietyis-
tä asioista huolehditaan. Ensinnäkin 
lämpöä on tarkkailtava. Elektroni-
nen, johdon päässä olevalla anturilla 
varustettu erillinen uuni-/paistoläm-
pömittari on hyvä apu, mutta käsin 
pöntön pintaa tunnustelemallakin pärjää. Ihannelämpö on noin 80 astetta. Pitääkin siis 
tuntua kuumalta, mutta jos ei kestä oikein kokeillakaan, on liian kuuma. Lisäksi savua 
pitää tulla rauhallisesti ja koko savustuksen ajan. Ellei ole käytössä jatkuvatoimista sa-
vustinta, laite on suosilla avattava ja purua lisättävä vain noin 0,5 (– 1) dl kerrallaan noin 
puolen tunnin välein. Liian iso purumäärä nostaa hehkuessaan lämmöt liian korkealle ja 
palaa sitten kuitenkin pois ennen aikojaan. Savustusvaihe kestää savustimen koosta ja 
ärhäkkyydestä riippuen 1,5 – 3 tuntia. Tässä ajassa liha alkaa jo kypsyä ja savu tunkeutua, 
mutta valmista ei vielä ole. Pienissä laatikoissa kuivuminen tai pinnan kitkeröityminen 
uhkaa nopeammin, ja noin puolitoista tuntia puolentoista kilon lihapaloja kohti voi olla 
riittävä aika. Laatikkoon tai pönttöön voi laittaa myös vesiastian kostuttamaan ilmaa ja 
estämään kuivahtamista (irti pohjasta, ettei kiehu). Kuvassa 8 on esimerkkinä ollut va-
sanpaisti valmistumassa kaappimallisessa sähkösavustimessa, jossa sitä savustettiin 2,5 
tuntia 80 asteessa.

Loppukypsytys tapahtuu heti savustusvaiheen jälkeen (ei saa jäähtyä välillä) tavallisessa 
sähköuunissa n. (100 –) 120 asteen lämmössä. Käännä lihapalat uuniritilälle toisin päin 
kuin ne olivat savustuksessa. Uunin alimmalle tasolle laitetaan syvempi pelti, jolle kaa-
detaan reilusti kuumaa vettä (Kuva 9). Kypsymisaika on yhtä ennalta arvaamaton kuin 
yleensäkin riistanlihalla. Kuvien hirvenvasan paistille riitti savustusaika mukaan laskettu-
na noin kuusi tuntia, vanhemman eläimen lihat kestävät pidempään.

Kypsennyksen jälkeen lihat kääritään muovipussiin ja jäähdytetään kylmässä. Jäähdytty-

Kuva 8.
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ään ne ovat maisteltavissa, mutta muutaman 
päivän tasaantuminen on näillekin hyväksi. 
Pakastuskaan ei haittaa, päinvastoin vähän 
kuivahtanutkin savuliha tuntuu usein hiukan 
mehustuvan pakkasessa. Joihinkin savustus-
tapoihin tai –ohjeisiin kuuluu upottaminen 
lämpimänä kylmään suolaveteen jäähtymään 
tai karkean merisuolan ripottelu jäähtyvien li-
hojen ympärille. Tällaisiakin voi kokeilla, mutta 
tarpeen se ei yleensä ole. 

Savustetut lihat säilyvät viipaloimattomina 
jääkaapissa useimmiten hyvin sen aikaa, kun-
nes tulevat syödyksi. Mustapippuria tai hie-
nompiakin mausteita voi lihaviipaleille rouhia, 
vaikkei se yleensä tarpeen ole, ja reseptejä ja 
käyttötapoja on netti pullollaan. Tässä yksi: 
viipale leipää, päälle kaksi viipaletta lihaa. Lei-
vän voi halutessaan jättää pois. Hyviä hetkiä 
harrastuksen parissa ja pysykää kanavalla; teh-
dään vaikka metvurstia ensi vuonna.

Samu Palander
Kuva 9.

Siemenet 
riistalle ja 

luonnonhoitoon
Paikallinen Tilasiemen-pakkaaja:
Siementila Suokas Oy

Kokonkyläntie 248, 61800 Kauhajoki
www.tilasiemen.fi
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KAuhAjoen AMPujAt Ry

Pankkiyhteys: FI64 4473 3020 0186 30

lajit: Kivääri, Pistooli, Riistamaali, Haulikko

Puheenjohtaja Terho Niemelä, 0400 369 820

Varapuheenjohtaja Juha Virtanen, 040 764 8105

Sihteeri Tiina Siirilä, 040 541 8623

Rahastonhoitaja Markku Ojaniemi, 050 491 6402  

Karijoki Joanna Malm, 040 913 6469

hallitus 2018: Timo Laksola, Terho Niemelä, Teemu Moilanen, Joanna Malm,  
 Markku Ojaniemi, Tiina Siirilä, Joni Virtanen, Juha Virtanen,  
 Pekka Virtanen

www-sivut: http://khja.net

Facebook-sivut: https://fi-fi.facebook.com/Kauhajoenampujat/

Ampumaradat:

ilmaase rata  Mikontie, 61800 Kauhajoki 
(elektroniset taululaitteet, myös liikkuvan maalin rata elektroninen)

Pienoiskivääri ja villikarjurata Erähovintie Sotka, Kauhajoki

Karijoella 3 paikkainen ilmaaserata + ilmahirvirata Paarmannin majalla

jäsenmaksut 2018 Ratamaksut (sis.taulut ja ohjaus) 
Aikuisjäsen 40 € Jäsen  2€  
Nuorisojäsen (alle 18v) 15€ Ei-jäsen 5€ 
Kuntourheilujäsen 15€ Panosrasia omaksi 7 € / 500 luotia 
Liittymismaksu (ei peritä nuorilta) 40€ 
Yksityistilaisuudet ryhmiltä ilma-aseradalla 15 € / hlö

tarkemmat ratojen aukioloajat ja harjoitusajat seuran nettisivuilta  
http://khja.net ja facebookista https://fi-fi.facebook.com/Kauhajoenampujat/

tulevia kisoja ja tapahtumia:

Pohjanmaan kilpiammunta Sotkassa 30.6.2018

Pienoiskiväärin aluemestaruuskilpailut, Sotkassa 7-8.7.2018

Uuden ilma-aseradan avajaiskisat syksyllä 2018
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AMPuMAKoulu 2018
Syksyn ampumakoulut 
alkavat syyskuussa.

Tarkemmat tiedot ampuma-
koulun alkamisesta seuran 
nettisivuilla, facebookissa ja 
paikallislehdissä.

Muutto uusiin tiloihin
Viimeiset 20 vuotta pidimme ilma-aserataa entisen hammashoitolan alakerrassa. Nyt 
kuitenkin sisäilmaongelmien vuoksi ja rakennuksen kohtalon epäselvyyksien johdosta 
päädyimme etsimään kaupungin kanssa uudet tilat. Tilat löytyivät tyhjillään olleesta 
metallipajasta, entisestä Tiklaksen teollisuushallista Mikontieltä.

Uusiin tiloihin rakennamme Leader rahoituksen avulla 25 paikkaisen modernin ilma-
aseradan. Radalle siirretään “vanhaa” kalustoa siten että 14 paikkaa on elektronisia, 
11 paikkaa tule-luo-taululaitteita ja yksi elektroninen ilmahirvi / liikkuvan maalin rata. 
Remontti on tätä kirjoittaessa jo aloitettu ja töitä paiskitaan koko kesä. Projektin on 
tarkoitus olla valmis syksyllä ampumakoulujen alkaessa.
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Seuralla vuokrattavissa siirrettäviä 
telttoja erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin
Syntymäpäivät, rippijuhlat, häät ym.
4 kpl telttoja kooltaan 6 x 9 m, vapaa korkeus 2 metriä.
Tilaukset/varaukset: Markku Ojaniemi, 050 491 6402
Vuokraan sisältyy kuljetus, pystytys ja purkaminen.

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
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VALTUUTETTU MAAHANTUONTI

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” 
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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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Ruuhinevan kammikylä 
Jokelantie 
61910 Nummijärvi

Kammi-kylä on rakennet-
tu neitseelliselle suolle 
Erkki Kalliomäen ideoin-
nin pohjalta.

Ruuhineva on hiljaisuu-
den paikka ja Kammiky-
lässä voi vierailla vapaasti. 
Kylään kuljetaan Kanto-
portista.

Alueella on Turvekammi,  
Savukammi,  Nevansaari, 
Julumetun tupa & Julu-
metun sali.

Postiosoite: 
Nummilahdentie 573 
61910 Nummijärvi

Erkki Kalliomäki 040 764 4305 
Matti Kalliomäki 050 542 8203 
matti.kalliomaki@gmail.com

suolla asuu ruuhinevan Jeeromi, jonka voi toisinaan 
tavata kuljeksimasta Kammikylän ympäristöstä.

KAMMI-KYLÄ 
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MuiStiinPAnojA
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MuiStiinPAnojA

Puistotie 40 (Ykköskulma) 
Kauhajoki 
puh. 050-5364005 
www.facebook.com/hopeaferit

Kesän lahjat täyden palvelun lahjatalosta
Myös: - kellon ja kuulolaitteen patterit, -hihnat 
 - kaiverrukset (nopea toimitus)
 - kullan ja hopean ostopiste 
 - korulääkäri korjaa korut ja pienet metalliesineet

Avoinna: ma – pe 10 – 17
   la 10 – 13
tervetuloa!
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