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PuheenjohtAjAn PAlStA

tervehdys!
Kevät on mennyt kuin varkain tätä kirjoittaessani ja kesä tekee tuloaan. Riistahallinnon 
eri kokoukset ovat jo takanapäin. Oma Rhy:mme kokous pidettiin Sotkan Erähovilla, jossa 
oli ihan kohtuullisesti väkeä paikalla. Hallituksessa ei suurempia muutoksia tapahtunut. 
Suurin muutos tuli, kun pitkäaikainen toiminnanohjaajamme Janne Ala‑Ikkelä jättäytyi 
pois tehtävästään ja hänen saappaissaan aloittaa uutena toiminnanohjaajana Teemu 
Hyyppä. Onnittelut Teemulle valituksi tulemisesta. Puuhaa riittää niin paljon kuin aikaa 
on käytettävissä ja halua tehdä asioita yhteisen hyvän vuoksi. Janne ei meitä onneksi 
hyljännyt, vaan vaikuttaa vahvasti omalla ammattitaidollaan uutta toiminnanohjaajaa 
eteenpäin. Kiitos Jannelle tehdystä työstä, se on ollut mittaamaton sarka.

Kokoukset
Suupohjan Riistanhoitoyhdistysten yhteinen palaveri pidettiin Teuvalla. Siellä keskus‑
teltiin yleisesti kaikista riistakannoista, mutta päällimmäiseksi puheenaiheeksi nousivat 
alueemme suurpedot ja etenkin susien läsnäolo alueillamme. Toki oli mukava kuulla, 
että ympäri suupohjaa jäi viime vuonna hyvät metsäkanalintu kannat ja toivottavasti 
olosuhteet olisivat suotuisat tänäkin vuonna niin kannat vahvistuisivat entisestään. 
Suurpetotilanteesta kerron lisää omassa kohdassaan.

Aluekokous pidettiin tänä vuonna Lappajärven Kivitipussa, jossa kaksi päivää kestäneet 
koulutuspäivät päättyivät toiminnanjohtajien koulutustilaisuuteen ja aluekokoukseen. 
Aluekokouksessa ei ollut henkilövalintoja vielä tänäkään vuonna, joten kokous meni 
kohtuullisen sutjakasti eteenpäin. Koulutuspäivillä saimme tutustua hylkeenpyynnin to‑
teutukseen Perämerellä. Lisäksi villisika‑asiaa painotettiin ja muistutettiin afrikkalaisen 
sikaruton vaarallisuudesta ja riistametsän hoidosta ja laserikeilauksesta oli uutta tietoa 
saatavilla, nyt myös maanomistajille.

Tuo viimeksi mainittu on hyvä uutinen kanalinnuille ja tietty monille muille metsän elä‑
ville, mutta etenkin kanalinnut tulevat hyötymään uudesta metsien laserkeilaus kartois‑
ta. Käytännössä metsänomistajat saavat jo nyt tietoa onko omassa metsässä potenti‑
aalista kanalintumetsää ja näin he pystyvät omilla valinnoillaan vaikuttamaan metsän 
tihentymäkohtiin ym. suojavyöhykkeisiin paremmin. 

Hirvitalousalueen Rapo‑po3 palaveri pidettiin tänä vuonna vuorostaan Isojoella. Koko‑
uspaikat vaihtelevat eri vuosina ja nyt pääsi kaikki huomaamaan miten iso meidän hirvi‑
talousalueemme on. Maalahden ja Laihian pohjoisosista kun ajelee Isojoen eteläosaan 
niin huomaa alueen pituuden. 

Tässä kokouksessa asetetaan aina raamit Rapo‑po 3:n hirvikannan leikkauksista ja ra‑
kenteesta. Viime vuoden hirvikannan leikkaus onnistui koko alueella melko hyvin. Pää‑
simme tavoitehaarukan sisälle, tosin jäimme haarukan yläreunalle. Tänä vuonna trendi 
oli selvä, eli lupia tulee hakea riittävästi lupien hakuaikana. On sitten syksyllä lupia mitä 
käyttää, tilanteen niin salliessa. Käytännössä tämä tarkoitti n.200 kpl enemmän koko 
Rapo‑po3 alueelle ja meille n.25‑30kpl lisää. Viime vuonna lupia oli 240kpl, joista käytet‑
tiin 188kpl. Nyt lupamäärän ollessa 270kpl on se vähintäänkin riittävä meille. Jännittävä 
nähdä mikä syksyllä on se todellisuus metsään mentäessä.

Suurpedot
Suurpedot ja etenkin sudet alkavat olla arkipäivää jokaisen meidän kohdalla. Havaintoja 
pelkästään susista oli viime vuoden aikana lähes 900kpl, ahmoista n.100kpl, ilveksistä 
toistakymmentä ja karhuista vain muutama havainto. Jokainen voi noista lukemista 
päätellä, että sudet työllistävät meidän suurpetoyhdyshenkilöitä kaikista eniten jälkien 
tunnistustehtävissä ja näin se tilanne onkin. Havaintoja on todella runsaasti ja siitä on 
kiittäminen aktiivisia ilmoittajia ja havaintojen tallentajia. Jokaisessa pitäjässä homma ei 
toimi yhtä hyvin kuin meillä. 

Suupohjan alueella toimii kaksi erillistä susireviirityöryhmää; Itäinen ja Läntinen työ‑
ryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on paikallinen kokonaisnäkemys susitilanteesta, 
suunnitella ennaltaehkäiseviä toimia ja ottaa kantaa suden metsästyksen tarpeeseen 
lupakäsittelyihin liittyen. Työryhmät koostuvat alueiden Rhyi:den petoyhdyshenkilöis‑
tä, Poliisin, MTK:n, Rhyi:den jäsenistä, Luonnonsuojeluyhdistyksen ja mahdollisesti Kau‑
pungin tai muun paikallisen tahon henkilöistä.

Itäinen ja läntinen työryhmä kokousti viime kaudella kaksi kertaa yhdessä ja näistä on 
julkiset pöytäkirjat näkyvillä riista.fi sivuilla. Petoaitahakemuksia on tullut muutama itäi‑
sen ryhmän alueelle ja niihin on annettu puoltavat lausunnot. Toivotaan että hakijat saa‑
vat petoaidat tilojensa ympärille.

Suupohjan alueella toteutettiin uudelleen susien maastolaskenta, mihin osallistui Ra‑
popo3 hirvitalousalueen riistanhoitoyhdistykset ja lisäksi Parkano‑Karvian ja Ilmajoen 
alueet. Laskenta suoritettiin 19–20.1.2019 välisenä aikana ja tilannetta seurailtiin vielä 
muutama päivä laskennan jälkeen. Laskentaan osallistui 679 metsästäjää ja laskenta‑
alue oli n.850 000 ha. Havaintoja kertyi laskentapäivinä susien osalta 87kpl. Lopputule‑
maksi saimme, että laskenta‑alueella liikkui susia 38kpl joista laumoissa olevia 29kpl ja 
muutamia yksittäisiä tai pareja. 

Samalla alueella suoritettiin talven aikana myös DNA‑ulostekeräystä susien tarkemman 
geeniperimän tutkimiseksi. Näytteitä saatiin kohtuullinen määrä ja toivomme niiden 
vahvistavan alueellamme elävien susikannan määrittelyä, kun seuraavaa kanta‑arviota 
tehdään. Etenkin jos lauma on vaihtanut hieman paikkaa, tämä vahvistaisi nämä epäi‑
lykset varmuudella.

SRVA
Tämä ryhmä on toiminut erinomaisesti ja esimerkillisesti. Ilmoituksen tultua on porukka 
saatu kasaan nopeasti ja lähdetty etsimään haavoittuneita eläimiä, yleensä vielä yöai‑
kaan. Raportit on tehty omariistaan niin kuin pitää ja on sovittu. Hirvikolareita on ollut 
v.2018 Kauhajoella 8kpl, kun niitä on joskus ollut jopa lähes kaksikymmentä. Kaikki ta‑
pahtumat huomioiden on ryhmälle lähtöjä ollut 42kpl, eli melkein joka viikko on ryhmäl‑
le tai ainakin osalle porukasta tullut komennus. 

Muuta mukavaa
Kun sain taas edellisen kauden tilastoliitteen luettavaksi, niin ihmettelin näin jälkeen‑
päin mitenkä paljon voi vuoteen mahtua kaikenlaista. Toimintammehan perustuu täysin 
lakien ja asetusten määräämiin tehtäviin, mutta niiden lisäksi olemme olleet vahvasti 
pitämässä nuorille erilaisia tapahtumia mm.4H‑kerholaisille koulutus / tapahtuma ilto‑
ja. Nuorissa on tulevaisuus ja olemmekin pyrkineet omalla tekemisellämme edistämään 
nuorten tietoa ja innostusta luontoa kohtaan.
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Nuorten kanssa se on vähän niin kuin pankkiin laittaisi rahaa. Kun laittaa kolikon likoon, 
niin tulee saamaan sen myöhemmin moninkertaisena takaisin. 

Sotkassa olevat ampumakopit ja tilat on saatettu nyt loppuun. On siinä tuleville sukupol‑
ville jäämässä hieno perintö meiltä. Rataa kannattaakin ja tulee käyttää mahdollisimman 
paljon, kukin tietysti oman kerkiämisensä puitteissa. 

Sotkan alue ja nuorisotyö on kaksi isoa asiaa mihin aiomme yhdistyksenä jatkossakin 
panostaa. Ampumataidon harjoittelusta kun hyötyy samalla kaikki metsästävät jäsenet.

Hyvää kesää kaikille ja tarkkoja osumia syksylle!

Jarkko Latvanen

toiMinnAnohjAAjAn tuRinAt
Hei!!

Olen Kauhajoen riistahoitoyhdistyksen uusi harjoitteleva ja nuorempi toiminnanohjaaja 
Jannen toimiessa taustatukena. Uutta asiaa tulee koko ajan, ettei peräs taharo pysyä. 
Eka vuosi menöö, ku yritän jollain lailla päästä kärryylle toiminnanohjaajan tehtävistä. 
Olen 36‑vuotias, kotoa löytyy metsästävän vaimon ja 2 vuotiaan tyttären lisäksi kaksi 
ajokoiraa ja dreeveri. Pääasiassa koirien kanssa tulee käytyä jäniksiä juoksuttamassa. Ke‑
sät kuluvat nopsaan haulikkoammuntaa treenaillen perheen voimin.

ISOO KIITOS Jannelle kuluneista ja tulevista vuosista toiminnanohjaajan pestin hoitami‑
sessa. Janne hoiti homman enemmän kuin hyvin ja apua on saanu aina kun ollu tarvetta.  
Alan myös pikku hiljaa ymmärtää, kuinka kovan työn Janne teki Jahti ja Sihti ‑lehden 
kanssa. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet jälleen mukana jäsenlehden tekemisessä.

Kevät on edennyt hurjaa vauhtia ja pian ollaan jo uuden jahtikauden alussa. Hirvi‑
talousalueen kokous oli Isojoella. Rannikkopohjanmaan 3‑alueen hirvikannan rakenteen 
suunta on ollut oikea. Tulevalle kaudelle hirvilupien määrässä kuitenkin pientä nousu‑
suuntaa, mutta aletaan olla lähellä suunniteltua kannanhoidollista määrää. 

Susirintamalla on ollut rauhallisempaa edellisiin vuosiin verrattuna. Havainnot on siitä 
huolimatta hyvä muistaa ilmoittaa, että ne saadaan kirjatuiksi viralliseen rekisteriin.

Rhy:n hirviammunnat siirtyvät sähköiseen muotoon, mikä voi aiheuttaa ylimääräis‑
tä ihmettelyä, mutta ohjelma on melko yksinkertainen käyttää. Pyyntisäännöksiin on 
myös tulossa muutoksia 1.6.2019 alkaen. Hirvieläintä ajavan koiran säkäkorkeusrajoitus 
korotettiin nykyisestä 28 cm 39 senttimetriin, mikä tuo uusia mahdollisuuksia kauris‑ ja 
peurajahtiin. Lisäksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annettuun lakiin ja ase‑
tuksiin tuli muutoksia. Tämä koskettaa lähinnä supikoiraa ja minkkiä.

Jahtionnea tulevalle kaudelle!!

Teemu Hyyppä, toiminnanohjaaja Rhy Kauhajoki

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

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

Hirviradan uusi ampumaraken-
nus sai uuden maalin pintaan. 
Kuvat: Pilvi Laine



8 9

VAnheMMAn toiMinnAnohjAAjAn tuRinAt

tempus fugit
Monesti kuulee puhuttavan urasta, kun kyseessä on jokin työrupeama sihteerinä, pu‑
heenjohtajana tai omalla kohdallani toiminnanohjaajana. Oma urani toiminnanohjaajana 
kesti seitsemän vuotta, mikä on varsin vaatimaton ajanjakso monen kollegan tai muun 
seuratason toimijan suorittama rupeama, eli ura. Ehkä mieleenpainuvin määritelmä uras‑
tani tai rupeamastani oli Jari‑Matin lausahdus tähdenlennosta, joka kuitenkin matkan 
varrella muuttui komeetaksi. ”Komeetta joka menee omia menojaan ja valaisee rhy:n 
taivasta.” Kauniin symbolinen vertaus kuitenkin päättyi realistiseen toteamukseen ”niin 
kauan kun jaksaa valaista...” Pimeyttä ei rhy:n taivaalle laskeutunut, vaikka minun urani 
loppui. Uudeksi toiminnanohjaajaksi saimme Teemu Hyypän, jonka sain houkuteltua 
pestiin, lupaamalla apua pyydettäessä, ja ennen kaikkea katsoa, ettei hän ole liian kauaa 
tehtävässään. Monesti aika rientää liian nopeasti, eikä itse huomaa antaa toiselle vuoroa.

Saattaen vaihdettava
Monissa yhdistyksissä kuulee valiteltavan tekijäpulaa, uutta sihteeriä tai muuta virkai‑
lijaa ei ole saatu, tai löydetty, mutta onko niin etsittykään? Kyllä uusia tekijöitä tulee, 
kunhan vain annetaan heille vuoro. Tässä onkin miettimisen paikka, puhutaanko sih‑
teerin, puheenjohtajan tai toiminnanohjaajan tms. virkailijan urasta, joka pitää venyttää 
mahdollisimman pitkäksi, vai onko kyseessä sittenkin vuoro. Symbolisesti ajateltuna, ura 
alkaa ja päättyy, mutta vuoro saadaan edeltäjän jälkeen ja annetaan seuraajalle. Tässä 
vaihdoksessa onkin tärkeää mieltää seura tai yhdistys junaksi, jonka vaunuja tai veturia 
ei heitellä paikalleen, vaan jokainen, on saattaen vaihdettava, aivan kuten VR:n vaunuis‑
sa lukee. Monien toimien tehtäväkentät ovat niin laajoja, ettei niitä ilman saattoapua 
pysty sisäistämään.

Poisvaihdettua ”vaunua” ei suinkaan heitetä pois, vaan se siirtyy toiselle raiteelle, tästä 
meillä on loistavana esimerkkinä mm. Itäluoman Mauno, joka on myös aikoinaan jäänyt 
pois toiminnanohjaajan paikalta, mutta hoitanut eri tehtäviä varsin mallikkaasti, oman 
toiminnanohjaajavuoronsa jälkeen. Tehtävistä ei tarvitse jäädä pois, vaan aina löytyy 
uutta korvaavaa tekemistä. Tätä kautta tekijäkunta pysyy ja kasvaa ja tärkeänä element‑
tinä, myös nämä oman vuoronsa toimineet ”vanhemmat saattajat” pystyvät antamaan 
seuraajilleen apua tarvittaessa. 

Visio
Menneinä vuosina on tapahtunut paljon muutoksia ja uudistuksia, ja toivottavasti tule‑
vat vuodet pitävät samaa teemaa yllä. Näkyvimmät muutokset on tehty Sotkassa, raken‑
nusten kohdalla Erähovi sai jatkopalan, ja hirviradan uusittu ”ammuntakoppi” muuttui 
niin paljon, että se kaipaa jotain muuta määritelmää kuin koppi. Tulevaisuuteen mahtuu 
montakin muutosta, ainakin mietittäväksi. Hirviharjoitusten järjestäminen tuntuu olevan 
pakkopullaa, ja joillekin jopa niihin osallistuminen. Ammunta on kuitenkin lähellä har‑
rastuksemme ydinliiketoimintaa, joka tulee saada nousujohteiseksi, eikä taantuvaksi tou‑
huksi. Hirviharjoitusammunnoista tulee kehittää kiinnostava tapahtuma, ehkä jopa niin 
kiinnostava, että osa voi tulla vaikka ilman asetta jutustelemaan. Kenties, ilmaisen kahvin 
ja makkaran voimalla. Hallinnon puolella tulee mietittäväksi kuka hyppää kenenkin saap‑
paisiin, vai olisiko viisaampi hommata isojen saappaiden tilalle useammat pikkukengät?

Janne Ala‑Ikkelä 

PeRinnetAlo AVoinnA:
Koulujen kesälomien aikana sunnuntaisin klo 12‑15.

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

Tapio Riihiluoma puh.  040 013 0026 tai Jussi Heikkilä puh.  040 028 0140
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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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 Simo Lähdekorpi 
2019 ‑ 2022 Kurikantie 550, 61860 Harja 0400 867 224 
 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

Ylim./äänetön jäsen Jari Haahka, Kirkonkylä, p. 040 741 9412 Vesa Harju‑Panula 
2019 ‑ 2022 Savikyläntie 225, 61800 Kauhajoki 040 359 2474 
 jhaahka@gmail.com

Ylim./äänetön jäsen Markus Lehtinen, Kainasto, p. 040 7468 563 Antti Hautio 
2017 ‑ 2020 Jukolantie 1 as3, 61800 Kauhajoki 040 591 7455 
 m.lehti84@gmail.com

jäsen Ville Pääkkönen, Aro‑Toivakka, p. 040 702 8721 Petri Risku 
2019 ‑ 2022 Savikyläntie 22 A3, 61800 Kauhajoki 040 553 5064 
 ville.paakkonen@wippies.fi

jäsen Mika Ilomäki, Ikkeläjärvi, p. 0400 652 765 Martti Koskinen 
2019 ‑ 2022 Peltosenkuja 36, 61880 Ikkeläjärvi 0400 224 202 
 mika.ilomaki@gmail.com

MaanoM.jäsen Markku Salmirinne  Sami Yli‑Rahnasto, 
2018 ‑ 2021 040 578 8581 Maanomistajien ed. 
  0400 885 023 
  sami.ylirahnasto@gmail.com

toiMinnanohjaaja Teemu Hyyppä, p. 040 736 0285 
2019 ‑‑> Rasitie 3, 61800 Kauhajoki  
 kauhajoki@rhy.riista.fi

rahastonhoitaja Jarkko Kauhajärvi, p. 040 543 2551 
 Aunesluomantie 130, 61960 Kyrönlatva 
 jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi

KAuhAjoen RiiStAnhoitoyhdiStyKSen  
toiMintAA 2019

Ampumakokeet 2019
Päivä Vkonpäivä klo Järjestäjä Vastuuhenkilöt
19.5.2019 Sunnuntai 11‑12 RHY / A‑T Ville, Jarmo, Kimmo
4.8.2019 Sunnuntai 11‑12 RHY / M‑H Ville, Jyrki, Simo, Jarkko
11.8.2019 Sunnuntai 11‑12 RHY / IKKELÄJÄRVI Mika, Olavi, Martti, Leena
5.9.2019 Torstai 17‑18 RHY / Päntäne Markku, Veli‑Matti, Mika P
29.9.2019 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 2019
ILMOITTAUTUMINEN 040 736 0285
(Ilmoittautumisia koulutukseen otetaan vastaan elokuusta lähtien)

Päivä Viikonpäivä klo Paikka
1.9.2019 Sunnuntai 12.00 alk. Sotkan Erähovi
2.9.2019 Maanantai 18.00 alk. Sotkan Erähovi (ASEOSIO) 

MetSäStäjätutKinnot 2019
Tiedustelut 040 736 0285
Päivä Viikonpäivä klo Paikka
31.7.2019 Keskiviikko 18.00 Hiukkajärven maja, Päntäne, 
   (tiedustelut 0400 885 028 / Markku)
3.9.2019 Tiistai 18.00 alk. Sotkan Erähovi
9.9.2019 Maanantai 18.00 alk. Sotkan Erähovi
16.9.2019 Maanantai 18.00 alk. Sotkan Erähovi

www.kauhajoki.fi
www.facebook.com/Kauhajoenkaupunki/

http://blogi.kauhajoki.fi/

www.kauhajoki.fi
www.facebook.com/Kauhajoenkaupunki/

http://blogi.kauhajoki.fi/
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tiedote SuuRPetojen 
jälKilASKennAStA 19.‑20.1.2019
Rapo‑Po3 Hirvitalousalue käsittää seuraavat riistanhoitoyhdistykset: Isojoki‑Karijoki, 
Jalasjärven, Jurvan, Kauhajoen, Kurikan, Laihian, Lapväärtinseudun, Maalahdenseudun, 
Närpiönseudun ja Teuvan. Petolaskennassa oli lisäksi mukana Parkano – Karvian ja Ilma‑
joen Riistanhoitoyhdistystykset.

Hirvitalousalueen kevätkokouksessa 2018 päätettiin uusia suurpetojen lumijälkilaskenta 
koko hirvitalousalueella samanaikaisesti. Suurpetokantojen kehitys havaintojen perus‑
teella on ollut seuraava:

Vuosi Kaikki suurpeto‑ Susi‑ 
 havainnot kpl havainnot kpl 
2015 1401 302 
2016 2435 1459 
2017 3216 2601 
2018 4609 3975

Marraskuun lopussa yhdistykset pitivät kokouksen ja sopivat käytännön järjestelyistä. 
Jokainen yhdistys laskee alueellaan sekä koordinoi laskennan lumitilanteen näin sallies‑
sa. Jälkilaskenta suoritettiin 19.–21.1.2019 aikana, kun lumi satoi maahan viikolla ja uutta 
lunta saatiin vielä lauantain aikana.

Jälkien etsijöinä toimivat jokaisen metsästysseuran metsästäjät alueillaan. Jälkien ja 
kappalemäärän tarkastajina toimivat yhdistysten suurpetoyhdyshenkilöt, jotka kävivät 
tarkistamassa sekä mittaamassa ilmoitetut jäljet, sekä tallensivat havainnot Tassuun. Jäl‑

jet pyrittiin saamaan mottiin, ettei niitä laskettaisi moneen kertaan. Tässä muutamissa 
kohdissa onnistuttiinkin, mutta seurantajakson aikana motista tuli ulos enemmän jälkiä 
kuin motitukseen meni. Siitä syystä tämän motin seuranta olikin tärkeä.

Tapahtumaan osallistui 679 metsästäjää, niin miehiä kuin naisiakin. Kun jokainen laskija 
käytti omaa aikaa noin 2h, näin saadaan tuntimääräksi 1358 h, joka muunnettuna päivik‑
si saadaan 170 työpäivää. Laskenta‑alue oli noin 850 000 ha. Havaintoja kirjattiin seuraa‑
vasti 19.‑20.1. välisenä aikana 126 kpl, jotka jakautuivat seuraavasti: ahma 11 kpl, ilves 28 
kpl ja susi 87 kpl.

Torstaina 24.1. kokoontuivat yhdistysten jälkitarkastajat sekä toiminnassa mukana olleet 
henkilöt vetämään tuloksia yhteen. Tässä tilaisuudessa käytiin jokainen merkintä yksi‑
tellen läpi. Katsottiin havaintoaika, suunta, jälkien koko ja määrä. Näin suljimme pääl‑
lekkäisyyksiä pois. Loppulaskennassa toteamme, että alueella liikkui ja on suurpetoja 
seuraavasti: ahmoja 8 kpl, ilveksiä 25 kpl, joista pentueita 3 kpl sekä susia 38 kpl, joista 
laumoissa 29 kpl. Laumoja alueelta löytyy 4 kpl ja uusia pareja 3 kpl. Lisäksi useassa pari‑ ja 
laumahavainnossa oli myös merkintä kiimatiputtelusta. Tämä on maastolaskennan tu‑
los, joka muodostui rinkiin kierretyistä suurpedoista.

Viimevuotiseen laskentaan verrattuna ilves‑ ja ahmahavainnot lisääntyvä vähän, mutta 
vastaavasti susihavainnot laskivat hieman. Tämä johtuu osittain myös siitä, että paino‑
piste susissa on siirtynyt laskenta‑alueen eteläosaan ja Pohjois‑Satakunnan pohjaisosiin. 
Pentu tuotto ei ole löydetyissä havainnossa samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Tällä laskennalla on se tarkoitus, että metsästäjät ja varsikin metsästyskoirien omistajat 
tietävät millä alueella on laumoja ja mahdollisia tulevia uusia laumoja. Karjankasvatta‑
jat saavat saman tiedon ja voivat valmistautua seuraavaan laidunkauteen ennakkoon 
anomalla petoaitatarvikkeita Riistakeskukselta. Asukkaille ja varsinkin lapsiperheille tällä 
alueella on hyvä tietää millä alueilla on mahdollisuus tavata susia liikkuessaan maastossa 
tai kylänraitilla.

Korostamme ettei tämä ole kanta‑arvio. Luonnonvarakeskus antaa sen kevätkesällä eikä 
tällä laskennalla ole vaikutusta poikkeuslupien myöntämiseen. Laskenta on tarkoitettu 
laskenta‑alueen käyttöön julkisesti.

Laskenta‑alueen riistanhoitoyhdistykset ja Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaan piiri 
kiittää mukana olleita metsästäjiä, sekä muistuttaa Tassu‑merkintöjen tärkeydestä jat‑
kossakin. Lisäksi kannustamme ja muistutamme meneillään olevasta suden DNA‑kerä‑
yksestä.

Seuraavalla sivulla on kartta, jossa on arvioidut reviirialueet sekä susimäärät niissä.
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.
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RAPO-PO3 SUSILASKENTA 19.-20.1.2019

SUSIEN ARVIOIDUT REVIIRIALUEET ja YKSILÖT

Laskennassa 5 eri yksilöä, 
joista 2 oli parina.

Laskennassa alueessa oli 
4:n yksilön lauma. 
Naaraalla kiimatiputtelua.

"Takanevan lauma" 
Laskennassa alueella oli 
yhteensä 8kpl eri yksilöä, 
4kpl pennut mukana.

Laskennassa alueella 
oli 2 eri yksilöä.

Arvioidut laumat 
tai susiparit

Yksittäiset yksilöt

LASKENNASSA OLI ALUEELLA 38KPL SUSIA, 
JOISTA LAUMOISSA TAI PARINA 29KPL.

Laskennassa 1 susi 
kulkenut alueen läpi.

Laskennassa 4 eri 
yksilöä, joista 1 
susipari.

Laskennassa 1 susi.

Laskennassa 11 eri 
yksilöä, joista 3 laumassa 
ja 3kpl susiparia. Myös 
kiimatiputtelua nähty.

Alueessa Susipari. Tappaneet hirven 
vasan. Naaraalla kiimatiputtelua.

Laskenta-alueen raja

Laskenta-alueen raja

Laskenta-alueen raja

SuSihAVAinnot 2018

Susihavaintokartta 2018,  896 havaintoa.
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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

MetSäStyKSenVAlVojAt
haapaniemi jyrki 
0405864720 
jyrki.haapaniemi@pp.inet.fi

lähdekorpi Simo

MäkiKala timo Antti

MäkiKala toni 
0400633851 
toni.makikala@gmail.com

Petäys Matti Antero 
0400761486 
matti.petays@hotmail.com

Rantamäki Mikko Kalevi

Salonen henri 
0405021483 
faarao42@gmail.com

Syväluoma jarmo 
0405035691 
jarmo.syvaluoma@gmail.com

Syväluoma juha 
0407333901 
juha.syvaluoma@gmail.com

Viitamäki Pasi 
0405881816 
viitamaki80@gmail.com

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

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

Suurpetohavainnot 2018: Ahma 97, Ilves 14, Karhu 6, Susi 896 havaintoa.
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Palvelemme Kauhajoella 
Topeeka 25. Puh. 06 534 2100 
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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.

toiMintAVuoSi 2018 nuMeRoinA
Riistanhoitoyhdistys ....................................................................... Kauhajoen riistanhoitoyhdistys
RHY‑numero ............................................................................................................................................... 312
Perustiedot
RHY‑tilinumero ................................................................................................... FI57 4730 4020 1197 16
Toiminta‑alueen maapinta‑ala (ha) ............................................................................................129856
julkiset hallintotehtävät
Metsästäjätutkintotilaisuudet .......................................................................................................... 8 kpl
Ampumakoetilaisuudet ...................................................................................................................... 6 kpl
Metsästyksenvalvontatapahtumat ................................................................................................ 3 kpl
Riistavahinkotarkastukset .................................................................................................................. 2 kpl
Ampuma‑aselain mukaiset harrastustodistukset ..................................................................... 2 kpl
Ampumakokeen vastavuoroinen tunnustaminen, todistukset .......................................... 2 kpl
toiminnanohjauksen palvelutarve
RHY:n jäsenmäärä 31.12. ..............................................................................................................1066 hlö
Koulutus ja nuorisotyö
Metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten määrä ........................................................ 1 kpl
Muiden koulutustilaisuuksien määrä ............................................................................................ 6 kpl
Kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille  
tarkoitettujen tilaisuuksien määrä   ..............................................................................................66 kpl
Metsästyksen valvonta
Metsästyksenvalvontatapahtuminen määrä ............................................................................. 3 kpl
Riistalaskentoihin kannustaminen
Laskettujen riista‑ ja peltokolmioiden sekä vesilintujen laskentapisteiden määrä ..... 6 kpl
Suurpetohavaintoja kirjanneiden petoyhdyshenkilöiden määrä ....................................12 hlö
Suurriistakantojen hoito
Hirvieläinverotussuunnittelun tilaisuudet lupaosakkaille ..................................................... 3 kpl
Susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen ......................................................... 2 kpl
SRVA‑tapahtumien määrä, hirvieläimet   ...................................................................................33 kpl

Monipuolista metallialan osaamista
www.ossinmetalli.fi

Puh. 06-2347 400, Kauhajoki
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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

Jouko Haapala
Puh. 050 412 5599

jouko.haapala@datasteel.fi
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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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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 2019 on 30,00 €/vuosi. 
Tavallisella jäsenellä, jolla ei ole maanomistajuussidettä, jäsenmaksu on 50,00 € / 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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SuoMen MetSäStäjäliitto PohjAnMAAn PiiRi Ry 
teRVeiSet
Taas on vuosikello vierähtänyt 
siihen asentoon, että seurat al‑
kavat väsäilemään jäsenistölleen 
jäsenkirjeitä sekä ‑maksulappuja. 
Sehän on merkki siitä, että met‑
sästyskauden alkuun ei ole enää 
pitkä aika. Vuosi on eteenpäin 
pitkä aika, mutta taaksepäin to‑
della lyhyt aika. Tuntuu, että nykyään ei kyllä ehdi tekemään niitä kaikkia hommia, mitä 
on ajatellut tehdä tänä vuonna tai tulevina vuosina.

Metsästäjäliitolta ja piireiltä tänä aikana aina vain enenevässä määrin kysytään erilai‑
sia lausuntoja. Mutta sehän on toisaalta hyvä, niin voimme vaikuttaa asioihin yhdessä. 
Olemme kokeilumielessä piiristä lähettäneet myös seuroihin lausuntopyyntöehdotuksia 
eri asioihin liittyen. Osat seuroista ovatkin vastailleet niihin, mikä on todella hyvä asia. 
Näin saamme laajemman näkökannan yhteisten asioiden ajamiseksi. Metsästäjäliitto on 
antanut monia lausuntoja ja kannanottoja mitä erilaisiin asioihin mitkä liittyvät metsäs‑
täjien edunvalvontaan. Emme keskustele muiden sidosryhmien kanssa median kautta, 
toisin sanoen huutelu mediassa ei mielestämme edistä asiaa. Ainoa oikea tapa vaikuttaa 
on olla mukana asiallisessa keskustelussa. Nyrkillä pöytään takominen, uhoaminen ja ki‑
roilu ei vie asioita eteenpäin tänä päivänä.

Me Metsästäjäliitossa olemme erittäin huolestuneita tämänhetkisestä susitilanteesta 
Suupohjan alueella ja sen lähiympäristössä. Meille on tärkeää kuulla kentän ääntä, sitä 
varten olemme olemassa. Metsästyksen jatkuvuus on tärkein edunvalvonnan päämää‑
rämme ja suomalainen koirilla tapahtuva metsästys on tärkeä osa sitä kokonaisuutta. 
Olemme mukana suden kannanhoitosuunnitelman teossa jossa yhtenä päätavoittee‑
namme on luvanvaraisen metsästyksen salliminen tihentymä alueilla ja sitä kautta 
ihmisarkuuden lisääminen susille. Metsästyskoirille olemme eri toimijoiden kanssa ke‑
hittämässä erilaisia vaihtoehtoisia pantoja koiraturvallisuuden kehittämiseksi, joita var‑
maan jo ensi syksynä on kenttä kokeissa.

Eu‑tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen mukaan Suomen suden kan‑
nanhoidolliset poikkeusluvat eivät ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa. 
Hänen mukaan poikkeuslupa voidaan myöntää, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, 
eikä kannan suotuisan suojelun taso tai sen ennalleen saattaminen vaarannu. Olemme 
tehneet asiassa töitä hartiavoimin yli kaksi vuotta, ja ratkaisuehdotus on selkeä tahtotila‑
mme ja direktiivitulkintojemme mukainen. Olemme aktiivisesti mukana myös tässä EU‑
tuomioistuimen asiassa tarjoten lakiapua jäsenellemme. Lisäksi olemme analysoineet 
laajasti muita poikkeuslupapäätöksiä, antaneet neuvontaa jäsenillemme poikkeuslupi‑
en hakuprosesseihin ja lakiapua kielteisistä susiluvista valittamiseen.

Metsästäjäliitto on julkaissut tavoiteohjelman vuosille 2019–2027. Ohjelman tärkeim‑
miksi tavoitteiksi on nostettu suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkumi‑
nen, kansallisen päätösvallan lisääminen rauhoitettujen lajien kannansäätelyssä, met‑
sästyksen laajempi salliminen luonnonsuojelualueilla, metsästysharrastus ja –seurojen 
toimintaedellytysten turvaaminen sekä Metsästysliiton työn huomiointi avustusvarojen 
jaossa.

Metsästäjäliiton tavoiteohjelma perustuu 2019–2023 strategian mukaisiin painopiste‑
alueisiin, jotka ovat metsästyksen edistäminen, vastuullinen ja osaava jäsenistö, yhtei‑
söllisyys sekä yhteiskunnallisuus.

Ohjelmaan kuuluu lisäksi tavoitteet riistalajeittain. Järjestön strategian päätehtävänä on 
edistää metsästystä sekä luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Elinvoimainen hirvikanta on arvokas asia. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että maan‑
omistajia kuunnellaan hirvitavoitteiden asettamisessa. Määrään liittyvä ongelma on 
aluesidonnainen, ja siksi yleinen leikkaus ei ole järkevää. Elinkelpoinen, metsästettävä 
hirvikanta on tärkeä asia, mutta samalla vahinkojen tulee pysyä hallinnassa. Hirvikanta 
on muutakin kuin pelkkä lukumäärä. Kannan laadulla, kuten naaraiden ja urosten luku‑
määrän suhteella, on ekologista merkitystä hirvien lisääntymiseen.

Liitto järjestää tänä kesänä Mega‑Metsoleirin. 
14‑17‑vuotias nuori, lähde mukaan Suomen 
kaikkien aikojen suurimmalle erähenkiselle 
leirille. Luvassa monipuolista ohjelmaa mielen‑
kiintoisista ammunnoista houkuttelupyynnin 
ja jousimetsästyksen opetukseen. Tarjolla on 
tietenkin myös rentoa yhdessäoloa omanikäi‑
sessä seurassa. Ilmoittaudu mukaan liiton si‑
vulla olevalla linkin kautta. Tilaa on vielä ja Pii‑
ristä on kouluttajia tulossa mukaan.

Kuten tarkimmat lukijat varmaan ovat huomanneet, myös liiton logon metso on uudis‑
tunut. Metsästäjäliitto on kaikkien metsästäjien koti. Yhdessä me saamme aikaan huo‑
misen ja tulevaisuuden uusille metsästäjille.

Toivotan kaikille metsästäjille antoisia hetkiä hyvän harrastuksen parissa metsästys-
kaudella 2019–2020!

Jukka Hautala 
Puheenjohtaja 
Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaan piiri

MetSoleiRi KuRiKASSA
Piiri järjestää METSOLEIRIN 11‑14‑vuotiaille Kurikassa 1‑4.7.2019.  
Ilmoittautuminen sähköisesti Kurikan Seurakunnan kotisivuilta.  

Lisätietoa puh. 050 432 3474, Juha Lähdesmäki

MiKKeliSSä 31.7.–4.8.2019
Tällä kertaa leireillään Suur‑

Savon piirin alueella Mikkelissä, 
Karkialammin varuskunta‑

alueella, jossa on erinomaiset 
puitteet leirin ja ammuntojen 

järjestämiseen.
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KoSteiKoiStA hyötyVät 
SeKä RiiStA että MAA‑ jA MetSätAlouS

Kosteikkojen perustaminen ja hoito ovat erinomainen esimerkki toiminnasta, joka 
aiheuttaa monipuolisesti hyötyjä. Suurin osa kosteikoista sijaitsee maa- ja metsäta-
lousalueilla, eli suojelualueverkoston ulkopuolella. Toiminta kosteikoiden hyväksi 
on tärkeää arkiluonnonhoitoa.

Monimuotoisuus
Kosteikot ympäristöineen lisäävät monimuotoisuutta tarjoamalla sopivan elinympä‑
ristön erilaisille kasveille ja eläimille. Linnut toimivat hyvinä indikaattoreina monimuo‑
toisuuden suhteen. Linnustollisesti rikkailla alueilla on myös muita eliöstöllisiä arvoja. 
Kosteikoilla on linnustollisia arvoja erityisesti pesimä‑ ja muuttoaikoina. Vaikka pesin‑
täympäristö voi olla muuallakin kuin kosteikolla, saattaa pesintä alueella olla riippuvai‑
nen sopivista kosteikosta, joissa linnut käyvät ruokailemassa. Kesällä sulkasadon aikaan 
linnut hakeutuvat suojaisille, runsaasti ravintoa sisältäville kosteikoille. Arkiluonnon kos‑
teikoilla voidaan ensisijaisesti parantaa heinäsorsan, tavin ja telkän menestymistä.

Vesiensuojelu
Kosteikot suojelevat vesistöjä puhdistamalla valumavesiä. Kosteikot pidättävät ravintei‑
ta ja kiintoainetta ja vähentävät vesistöjen rehevöitymistä. Lisäksi kosteikkokasvillisuus 
käyttää veteen liuenneita ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Kun metsätalouden vesiä 
johdetaan ojitusalueilta kosteikkojen kautta alapuolisiin vesistöihin, saadaan aikaan pa‑
rempi vaikutus kuin pelkillä ojitusalueelle kaivetuilla lietekuopilla ja saostusaltailla. Maa‑
taloudessa kosteikot ovat yksi kustannustehokkaimmista pellon ulkopuolisista toimista, 

joilla voidaan edistää vesiensuojelua. Toimiva kosteikko voi pidättää yli puolet sinne kul‑
keutuvasta ravinnekuormasta ja kiintoaineksesta.

tulvien hillintä
Pohjanmaa on tunnettu tulvistaan. Kevättulvien lisäksi ongelmia veden nousu joki‑
laaksoissa voi aiheuttaa keskellä kesää iskeneiden rankkasateiden jälkeen. Kosteikot 
hillitsevät vesien virtaamia, joten niillä on tulvia ehkäisevä vaikutus. Sillä on myös ve‑
siensuojelullista merkitystä, koska nopeasti virtaavat tulvavedet vievät mukanaan run‑
saasti kiintoaineksia. Ei yksi kosteikko vielä mahdottomia pysty tekemään, mutta isolla 
valuma‑alueella oleva kosteikkoverkosto pystyy hidastamaan tulvavesien etenemistä 
merkittävästi.

Virkistyskäyttö
Maaseutumaisemaan kosteikkojen välkehtivä vesipinta luo mukavaa vaihtelua. Sekä pel‑
tomaisemaan että metsäiseen ympäristöön perustettu kosteikko lisää maisema‑arvoja. 
Myös elämä maisemassa lisääntyy vesilintuparvien kierrellessä kosteikkojen ympärillä. 
Metsästyksen lisäksi kosteikot tarjoavat mahdollisuuden luonnon ja lintujen tarkkailun 
harrastamiselle. Samalla kosteikolla voi harrastaa molempia.

Perustaminen
Kosteikko voidaan perustaa melkein minne tahansa. Rehevät kohteet ovat parhaita ve‑
silintujen poikastuotannon kannalta. Vesiensuojelukosteikossa suhteellisen karu lähtöti‑
lanne voi olla jopa etu, koska karu alue pystyy sitomaan paljon ravinteita. Helpoin tapa 
on patoaminen, jos se on maan pinnanmuotojen suhteen mahdollista. Ellei patoaminen 
onnistu, täytyy kosteikko tehdä kaivamalla. Kosteikon suunnittelussa pitää kuitenkin 
ottaa huomioon se, ettei siitä aiheudu kenenkään maille vettymishaittaa. Naapureita 
kannattaakin tiedottaa suunnitelmista varhaisessa vaiheessa ja kuunnella heidän mie‑
lipiteitään. Kun edetään vapaaehtoisuuden pohjalta, saattaa hyvän kosteikkohankkeen 
saada toteutettua yhdessä naapureiden kanssa.

Ennen kosteikon rakentamista pitää varmistaa, että noudatetaan vesilain, metsälain ja 
luonnonsuojelulain määräyksiä. Kosteikon perustamista saattavat rajoittaa lakien pe‑
rusteella suojeltavat luontotyypit tai erityisen tärkeät elinympäristöt. ELY‑keskukseen 
kannattaakin olla yhteydessä jo suunnitteluvaiheessa ja tiedustella onko alueella mah‑
dollisia esteitä ja rajoituksia, jotka vaikuttavat kosteikon perustamiseen. Valmiin kosteik‑
kosuunnitelman perusteella ELY‑keskus tekee hankkeesta lausunnon, jossa se saattaa 
antaa määräyksiä toteutuksessa huomioon otettavista asioista. Lisäksi ELY‑keskus ottaa 
kantaa siihen, tarvitseeko kosteikon toteuttaminen aluehallintoviraston myöntämän ve‑
siluvan.

Yleishyödyllisille kosteikkohankkeille voi olla mahdollista saada rahoitusta. Suomessa 
on toteutettu mittava määrä erilaisia kosteikkohankkeita. Rahoitusmahdollisuuksia voi 
tiedustella Leader‑toimintaryhmältä. Maatalouden kosteikkojen osalta on tietyin edel‑
lytyksin mahdollista saada investointitukea ja hoitotukea. Tänä vuonna investointitukea 
kosteikoille ei ole saatavissa. Tukimahdollisuuksien tilannetta kannattaa tiedustella ELY‑
keskukselta. Metsätalouden puolella KEMERA‑tuella toteutettaviin vesiensuojelun luon‑
nonhoitohankkeisiin voi sisältyä myös kosteikkorakentamista.

Jussi Parviainen, johtaja 
Metsänhoitoyhdistys LakeusKuva: Pilvi Laine
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hyyPPä
Jäsenmäärä 150

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 pj, Jari‑Matti Kiviluoma vpj, 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 Anttila 
päällikkö 2019

Peura‑ ja  Juha Ala‑Seppänen 050 517 2525 
kaurisvastaava

KAuhAjoen MetSäStySSeuRA Ry
Pankkiyhteys Fi 8847 3040 2002 3322

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

Varapuheenjohtaja Talvitie Jouko, Satulatie 83 61820 Kainasto 
 040‑72255184, mervitalvitie@gmail.com

Sihteeri Petri Rahikka, Rinta‑Yrjänäinen 91, 61800 Kauhajoki 
 040‑8462716, petri.rahikka@gmail.com

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 MetSäStySSeuRAn KyläoSAStot

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, Eero Hautala, Jari Malkamäki,  
 Joonas Tamsi, Kimmo Keto‑Aro, Anni Mäki‑Reinikka.

Päiväkorttien  Johtokunta 
myyjät

Hirvipäällikkö Jukka Jokipii 0400 665 399

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

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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KAinASto
Jäsenmäärä 135

Pinta‑ala 6 892 ha

Tilinro FI45 4108 0010 8371 88

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.

KiRKonKylä
Jäsenmäärä 263

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

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 pj, Mauri Kaappola vpj, 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‑ Matti Viitamäki, 045 873 4875 
päällikkö
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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 pj, Tapio Panttikoski vpj, 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

1900,-
Koodilukolla 2080,-
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PAulin PAlStA
Tervehdys kaikille!

Vuosi 2018 oli jälleen kiihkeän toiminnan vuosi. Saimme valmiiksi Erähovin laajennuk‑
sen, joka näyttää palvelevan toimintaa varsin monipuolisesti. Toukokuulla oli SM‑tason 
ampumakisat, siihenkin tapahtumaan laajennus oli ihan paikallaan. Ampumaradan uu‑
disrakennus tuli käyttöön, saimme siitäkin tietynlaisen monikäyttörakennuksen, palveli 
esim. talvella koiranäyttelyjä erinomaisesti, toki ampumaharrastus on tärkein asia. Elekt‑
roninen taululaite osoittautui hirviradalla käyttökelpoiseksi alkukankeuksien jälkeen, 
uskoakseni lisää harrastuksen mielekkyyttä. Riistasimulaattori toi uusia harrastajia mu‑
kanaan, etenkin nuoria, tiedän heistä tulevan paljon uusia metsästäjiä. Toki tähän kaik‑
keen upposi rahaa n. 180 000€, mutta nyt on puitteet kunnossa pitkälle tulevaisuuteen. 
Velkaa tästä satsauksesta jää n. 40 000 ‑ 50 000€. Uskon, että siitä selvitään, sehän ei ole 
montaakaan kymppiä jäsen, onhan niitä yli 900.

Seuramme sihteerinä toimi vuodesta 2009 Kari Tampsi, väistyi tehtävästä keväällä 2019  
ilman dramatiikkaa. Kari teki ansiokasta työtä toki sihteerinä, mutta kouluttaen yläas‑
teen oppilaita riistamaailmaan vuosikurssia kerrallaan, toki kuuluu hänen työnkuvaansa. 
Mutta tiedän, että Karin jäljet näkyvät vielä pitkälle tulevaisuuteen Kauhajokisessa met‑
sästyskulttuurissa, onhan Karin eläkeikään aikaa vielä yli 20 vuotta. Kiitos Karille tästä 
arvokkaasta työstä. Seuratoiminnasta suomme sinulle hengähtämisen vuosia.

Rinnen Jyri myös päätti siirtyä rivimetsästäjäksi. Jyri oli yli 20 vuotta vastuunkantajana 
monissa eri tehtävissä, viimeksi varapuheenjohtajana seurassamme Jyri vei voimallisesti 
monia asioita eteenpäin. Paljon näkymätöntä työtä mahtuu näihin vuosiin, tekemisien 
määrään ei tämä sivu riittäisi.

Petri Rahikka tuli hoitamaan sihteerin tehtäviä. Petri hoiti ansiokkaasti riistasimulaatto‑
rin käyttöönottoa. Lisäksi Petri on tuonut uusia ennakkoluulottomia tuulia haulikkoam‑
muntaan. Haulikkopuolella näkyy tällä hetkellä nuorten esiinmarssi. Onnittelut Lehtimä‑
en Oskarille ja Ala‑Ikkelän Eerolle saavuttamistanne SM‑tason mitaleista.

Hirvilupia anottiin 270, peuralupia 60. Hirvilupien käytössä meidän on opeteltava uusia 
asenteita. On vastuutonta lopettaa hirvijahti marraskuun alussa. Kantaa on seuratta‑
va tammikuun 15. pv saakka, tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jos tilanne niin vaatii. 
Maanomistajat seuraa meidän toimenpiteitä herkällä korvalla taimikkovahinkojen takia. 
Ensitalvena on erityistarkkailussa miten mäntypistiäinen, jota on paikkakunnalla run‑
saasti, vaikuttaa hirvien käyttäytymiseen. Laumaantuvatko hirvet alueille, joissa ei ole 
pistiäisiä kesällä ollut, saas nähdä?

Hirviharjoitusammunnat ovat aiheuttaneet kyselyjä kun yleisten ammuntojen määrä 
puolitettiin. Yleinen kokous linjasi näin, koska haluttiin että hirviporukat pitävät omia 
harjoituksiaan pienellä varoitusajalla silloin kun rata on vapaana.

Metsästysvuokrasopimuksien teko on jostain syystä hiipunut, meillä on loistava työkalu 
käytössä eli Reviiri‑ohjelma. Itäluoman Manu on tehnyt mahtavan pohjatyön sopimuk‑
sien teossa ohjaten ja opastaen porukkoja asiassa. Tätä työtä meidän ei nyt kannattai‑
si hukata, koska joka tapauksessa meidän on sopimukset tehtävä. Nyt joka mies peilin 
eteen ja miettimään mitä minä voisin tehdä asian eteen, jokaisella varmaan on paljon 
tuttuja maanomistajia, joita voi nykäistä hihasta. Tämä asia ei ole pienen ryhmän asia, 
vaan meidän kaikkien.

Koiranäyttelyt, meillä pidettiin kahdet näyttelyt talvella ja keväällä niistä tuli kohtuul‑
linen tulos. Kiitos kaikille talkoissa mukana olleille. Aikomus on, että 2021 kevättalvella 
pidetään seuraavat, niiden valmistelut on jo Panttilan Mari aloittanut. Elokuun lopussa 
tänä vuonna pitää anomus olla sisällä.

Majava on meidän viimeisimpiä riistatulokkaita, johon saimme lupia 24 kpl tälle kaudel‑
le. Kaikki luvat käytettiin. Minua on häirinnyt asiassa kun saaliiksi saatuja majavia on vie‑
ty petojen haaskoille. Kyseessä on kuitenkin riistaeläin, jossa on aivan erinomainen liha.
Siksi järjestimme kansalaisopiston kanssa ruokakurssin, jossa opettajanamme oli Jarmo 
Turpeinen, meidän metsästävä huippukokki. Jarmo on seuramme jäsen, jonka taidoista 
olemme saaneet nauttia eri yhteyksissä.

Metsohanke Kauhajoella on tällä hetkellä menossa, hanke jossa tutkitaan metson elin‑
ympäristöjä. Mukana hankkeessa on Metsäkeskus, Riistakeskus, Ruraliainstituutti ja Kau‑
hajoen metsästysseura. Alueet on Aro‑Toivakan ja Hyypän metsissä, 3000 ha kummassa‑
kin. Tarkoituksena on informoida metsänomistajille metsolle suotuista metsän käyttöä. 
Ruralia‑instituutti kerää tarinoita vanhoista ajoista, jolloin lintukannat olivat korkeat. 
Meidän metsästäjien tehtäväksi jää pienpetojen poisto ja metson pesien ja soidinalu‑
eiden kartoitus ja mahdollinen kameraseuranta. Tällä hetkellä meillä on pannoitettuna 
GPS‑seurannassa  kaksi supia, jotka toimivat ns. juudas‑eläiminä johdattaen pyytäjät 
muiden supien luokse, jotka  poistetaan. Loukkuja ostettiin hankerahalla 58 minkin ja 47 
supiloukkuja. Tässäpä tätä taasen.

Syksyä odotellen.

Pauli Kiviluoma

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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hAuliKKojAoSton toiMintA 2019
Asko Pulli, ampumaratavastaava, Harri Lehtimäki (pj), Simo Eklund, Olavi Hietarinta, 
Antti Hakola, Juha Leppäpuska, Jarmo Itäluoma, Marko Rintala, Jani Eklund, Eero Hau‑
tala, Tero Kleimola, Ville Luukkanen, Kimmo Keto‑Aro, Janne Pääkkönen, Reijo Koivisto, 
Jere Kokko, Soile Hyyppä, Teemu Hyyppä, Petri Rahikka, Tommi Sirkiä, Janne Ala‑Ikkelä, 
Jussi Risku, Harri Kohtamäki, Oskari Lehtimäki

Ammuntapäivät TIISTAI JA PERJANTAI klo 18:00 alkaen.  
 Compac ammunnat perjantaisin klo 18.00.

Ratamaksut 1 lippu / kierros (25 kiekkoa) 
 Kierroshinta 3,5€ 
 Lippuvihko: 1 x 35€ (10 lippua) 
 Yksittäislaukaukset 0,2€

Ratavaraukset: Harri Lehtimäki, p. 0400 338 435
Tiliyhteys: FI08 4730 4020 0509 52

Valvontavuorot  2019
Vko 17. Eero Hautala
Vko 18. Jani Eklund
Vko 19. Tommi Sirkiä
Vko 20. Jarmo Itäluoma
Vko 21. Jere Kokko
Vko 22. Ville Luukkanen
Vko 23. Simo Eklund
Vko 24. Harri Lehtimäki
Vko 25. Tommi Sirkiä
Vko 26. Janne Ala‑Ikkelä + Eero
Vko 27. Olavi Hietarinta
Vko 28. Antti Hakola
Vko 29. Teemu Hyyppä / Soile
Vko 30. Marko Rintala
Vko 31. Oskari Hautaviita
Vko 32. Olavi Hietarinta
Vko 33. Oskari Lehtimäki
Vko 34. Jani Eklund

Radalla tapahtuu:
 30.5 Akkojen ammunta huki 2
 14.7. Klo 10.00 Suomen Metsästäjäliiton PM‑Kisat
 3.8. Aro‑Toivakan omat ammunnat
 30.8. Pinomatic

Valvontavuorot  Compak 2019
Vko 17 Rahikka
Vko 18 Koivisto Reijo
Vko 19 Pääkkönen Janne
Vko 20 Keto‑aro Kimmo
Vko 21 Rahikka
Vko 22 Sirkiä Tommi
Vko 23 Ala‑Ikkelä Janne
Vko 24 Kleimola Tero
Vko 25 Risku Jussi
Vko 26 Kohtamäki Harri
Vko 27 Rahikka
Vko 28 Koivisto Reijo
Vko 29 Pääkkönen Janne
Vko 30 Keto‑aro Kimmo
Vko 31 Risku Jussi
Vko 32 Sirkiä Tommi
Vko 33 Ala Ikkelä Janne
Vko 34 Kleimola Tero

haulikkojaosto (netistä)

KoiRAjAoStot 2019

AjoKoiRAjAoSto
Seppo Salonen (pj), Pentti Hauta, 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, 
Teemu Hyyppä

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

hiRViKoiRAjAoSto
Panttila Ville (040 707 1202), Granholm Markus, Salmela Ville, Huhtala Anne‑Mari (siht.), 
Kaappola Mauri, Kauhajärvi Rauno, Kiviluoma Pauli, Mustonen Tero, Närvä Sakari (rah.
hoit.), Ojanpää Jari, Peltomaa Marko, Pihlaja Mika, Talvitie Jouko, Uusi‑Rajasalo Markku, 
Viitanen Joni

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

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!

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!
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Päntäneen MetSäStySSeuRA Ry 
Jäsenmäärä: 258 Metsästysalue: 25.000 ha Pankkiyhteys: FI4347305020005862 
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

Pienpeto ja riistanhoitokilpailu:
Saalistietolomake täytetään metsästysvuodelta 1.8.2019.‑31.7.2020. Saalistieto‑
lomakkeet on palautettava sihteerille ennen kesäkokousta 2020. Saalistietolomakkeen 
palauttaneiden kesken arvotaan kolme ilmaista jäsenyyttä seuraavalle metsästys‑
kaudelle. Pienpeto‑ ja riistanhoitokilpailussa menestyneille on lisäksi hyvät palkinnot. 

hirviharjoitukset ja valvojat:
 23.5. Pulli Asko
 30.5. Kangas Janne 
 6.6.  Kokko Jere
 13.6.  Luoma‑Keturi Juha‑Matti
 20.6.  Pulli Asko
 27.6.  Tulensalo Pasi
 4.7.  Pihlaja Mika
 11.7.  Hakola Henri
 18.7.  Väistö Harri
 25.7.  Ruotsalainen Krister
 1.8.  Luoma‑Keturi Veli‑Matti 75 m Kilpailu "HIRVIHERRA"
 8.8.  Mäkynen Antti
 15.8.  Viitamäki Pasi 100m Kilpailu "POLIISIENMALJA"
 22.8.  Tampsi Kari
 29.8.  Viitikko Markus
 5.9.  klo 17.00‑ 18.00 Korttiammunta Markku Mäkiranta, Veli‑Matti Luoma‑Keturi, 

Mika Pihlaja 

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

Kokoukset:
Kesäkokous 4.8.2019 alkaen klo 18.00 Hiukkajärvellä
Hirvikokous 6.10.2019 alkaen klo 18.00 Hiukkajärvellä

hirvenhaukkukokeet  (Mustakuutamo)
La 2.‑3.11.2019 Yhteyshenkilö Mika Pihlaja puhelin: 040 7044 019, kokoontuminen 
Hiukkajärvellä

Ketunajokokeet
La 1.2.2020 Yhteyshenkilö Markku Pentilä puhelin: 0503236853 (tarkentuu vielä myö‑
hemmin)

jäsenmaksut:
Maanomistajat 20 €
Yleisjäsen 30€
Yhtiömies 100€
Päiväkortti 10€
Vuosikortti 60€
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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

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 (20 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.
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ReSeRViläiSten AMMunnAt 2019 SotKASSA

Kivääri 6.5. alkaen maanantaisin klo 18.00 touko‑kesäkuu.
Pistooli (.22 LR ja 9 mm):  29.7. alkaen maanantaisin 
klo 18.00 9.9. asti.

huom! Reserviläisten ammuntoihin osallistuvilta  
vaaditaan erillinen ampumaturvavakuutus!

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.

ilVeSjoen yhteiSMetSän MetSäStäjien 
hiRViAMMunnAt SotKASSA 2019
Ma 6.5. klo 19 Ma 1.7. klo 19 Ma 2.9. klo 18
Ma 3.6. klo 19 Ma 5.8. klo 19 Ma 16.9. klo 18

YhteYshenKiLÖ jUha ViLPonen 050 414 1015

hARjoituSAMMunnAt 2019
pvm klo  Ammunnat Kyläosasto/vast.
Su 19.5. 11‑12  Rhy AMPuMAKoe Aro‑Toivakka
Pe 24.5. 17‑19 75m Kirkonkylä
Pe 12.7. 17‑19 75m Eränummi
Pe 26.7. 17‑19 100m Mattila‑Harja
Su 4.8. 11‑12  Rhy AMPuMAKoe Jyrki, Simo , Ville
Su 11.8. 11‑12  Rhy AMPuMAKoe Ikkeläjärvi
Su 11.8. 15‑17 100m Ikkeläjärvi
Pe 16.8. 17‑19 75m Aro‑Toivakka
Su 25.8. 15‑17 75m Hyyppä
Su 25.8. 17‑19  Villen Pytty KilPAilu Hyyppä
To 5.9. 17‑18  Rhy AMPuMAKoe Päntäne
Su 29.9. 11‑12  Rhy AMPuMAKoe Muurahainen

Hirviseurueet voivat järjestää ammuntoja vapaina olevina päivinä. Varaus on tehtävä 
aina seuran nettisivujen kautta! Ainoastaan tuolloin on varaus voimassa! (Näillä toimin 
poistuvat mahdolliset päällekkäisyydet)

KENTTÄKEITIN
Reserviläiset vuokraa keitintä.

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

Tiedustelut numerosta: 046 681 84 88 Leo Lappalainen

huoM!
KAiKKi AMPuMAtoiMintA  

SotKAn AMPuMARAdAllA Kielletty 27.7.2019 

(Crossikisat ampuma‑alueen takamaastossa)
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MetSoKAntA KASVuun 
jA tARinAt tAlteen KAuhAjoellA
Kauhajoen metsästysseura, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus ja Helsingin 
yliopiston Ruralia instituutti toteuttavat yhdessä Kauhajoella hanketta, jonka tavoittee‑
na on metson elinympäristöjen pitkäkestoinen parantaminen. Metson elinolosuhteita 
parannetaan ratkaisemalla samanaikaisesti keskeisiä metson menestymisen kannalta 
kriittisiä menestystekijöitä. Metsien rakennepiirteitä parannetaan soidinkeskuksissa ja 
päiväreviireillä. Samanaikaisesti hankitaan tietoa metson pesätuhojen aiheuttajista sekä 
tehostetaan pienpetojen pyyntiä perinteisin ja uusin menetelmin. Pienpetojen kanta py‑
ritään pitämään pysyvästi alemmalla tasolla. Hankkeessa kerätään myös metsotarinoita 
menneiltä vuosikymmeniltä. Tarinoilla lisätään paikallista yhteisöllisyyttä.

Kauhajoen metsästysseuran keskeistä roolia hankkeessa on erityisesti pienpetojen teho‑
pyynti. Pienpedot heikentävät metson pesinnän onnistumista tuhoamalla pesiä munin‑
tavaiheessa sekä poikasvaiheessa. Tehokkaalla ja vuosittaisella pienpetojen pyynnillä 
voidaan pitää pienpetokantaa alhaisella tasolla ja siten pienentää metson pesintätappi‑
oita. Pienpetopyynnin tehostamiseksi on hankittu pyyntiloukkuja sekä tätä kirjoittaessa 
ensimmäinen supikoira on saanut seurantapannan kaulaan. Pantaseurannalla pystytään 
tehostamaan supikoirien pyyntiä sekä tunnistamaan supikoirien käyttämiä paikkoja.

Hankkeessa metsästäjät osallistuvat metson pesien etsintään sekä toteuttavat pesien 
riistakameraseurantaa. Koska metson pesien löytäminen on haastavaa, alueelle on pe‑
rustettu myös keinopesiä riistakameraseurannalla. Näiden tarkoituksena on saada tietoa 
pesätuholaislajeista sekä käsitystä pesinnän onnistumisesta. Tietoa hyödyntämällä voi‑
daan pyyntiä kohdistaa erityisesti lajeihin, jotka pesätappioita aiheuttavat.

Suomen riistakeskus on organisoimassa pienpetojen pyyntiä, supikoirien pantaseuran‑
taa sekä metson pesintäseurantaa. Lisäksi riistakeskus tuottaa tietoa metson biologiasta 
sekä kouluttaa metsänomistajia riistametsänhoidon periaatteista. Suomen metsäkes‑
kuksen tehtävänä hankkeessa on laatia hoitosuositukset metson soidinkeskusten ja päi‑
väreviirien varttuneiden metsien metsikkökuvioille sekä pesimäelinympäristökohteille. 
Hoitosuositukset toimitetaan ja esitellään metsänomistajille.

Helsingin yliopiston Ruralia toteuttaa Kauhajoen alueella metsotarinoiden keruuta. Ta‑
rinat sijoitetaan ja tallennetaan mahdollisuuksien mukaan paikkatiedoksi. Kerätyistä 
metsotarinoista julkaistaan artikkeleita maakunta‑ ja paikallismediassa. Tavoitteena on 
parantaa metson tunnettuutta riistalintuna sekä synnyttää psykologista ja yhteisöllistä 
omistajuutta metsoa kohtaan.

Kaikestaan koko hanke on ainutlaatuinen yleishyödyllinen yhteishanke, joka tuottaa 
tietoa metsosta ja sen elinympäristövaatimuksista metsästäjille, metsänomistajille ja 
kaikille kansalaisille. Hankkeen ydintehtävä on kuitenkin edistää metson elinolosuhteita 
Kauhajokilaisissa metsissä sekä osana maalaiskulttuurin eränkäyntielämää. Toivomme 
hankkeelle menestystä sekä toimijoille iloa ja tarmokkuutta hankkeen toimissa.

Seinäjoella  11.6.2019

Mikael Luoma 
riistapäällikkö 
Suomen riistakeskus Pohjanmaa
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ViitoitteluA hARRASteltu MetSäAutoteille
Aro‑Toivakan ja Ikkeläjärven kyläosastojen toimesta on pystytelty alkukesän aikana tien‑
viittoja metsäautoteille.

Itselleni moinen asia tuli eteen kun satuin metsästysreissulla Lamminmaassa näke‑
mään ambulanssin harhailun nimeämättömillä teillä. Varmaankin navigaattori näytti 
oikein,mutta kuljettaja ei ehkä uskonut tien jatkuvan peltotien omaisena, kun metsä‑
autotie jatkui vasemmalle kaartaen. N. 10 min jälkeen ambulanssi palasi ja meni oikeaan 
suuntaan. Pian tuli toinen lanssi perästä, jota vähän yritin pysäyttääkkin, kertoakseni oi‑
kean suunnan,mutta niin vain teki saman harharetken. Onneksi viivästys ei aiheuttanut 
tällä kertaa vakavampia seurauksia.

Tästä sain ajatuksen marssia kaupungintalolle kysymään, voisimmeko metsästäjinä aut‑
taa asiantilan korjaamisessa, kun itsekkin jo papparaisiässä voin joutua avuntarvitsijoi‑
den listalle tuolla erällä. Välikorven Tuulan kanssa pidettiin ristiäisiä ja nyt uudet nimet 
näkyvät jo kartallakin. Kiitos Tuula! Kaupunki oli jo osan teistä nimennytkin, mutta viitat 
puuttuivat. Jos tiehoitokunnat ovat valmiit lunastamaan nimikyltin (n. 55 € kpl) niin kau‑
punki antaa tolpan ja betonijalan.

Tässä olisi oiva mahdollisuus meille metsästäjille ojentaa auttava kätemme kylttien 
pystytyksessä. Samalla pää‑
semme vaikuttamaan teiden 
nimeämisessä, monesti itse 
käyttämillemme nimille. Kau‑
pungiltahan on meillä merkit‑
tävät alueet vuokrattuna met‑
sästykselle, joten yhteistyö 
siinäkin mielessä paikallaan. 
Myös tiekunnissa, jotka halua‑
vat lähteä mukaan, ollaan toi‑
mintaamme tyytyväisiä. Kau‑
pungilta pyydetään tiekunnan 
siunaus kun hankimme tiedon 
hoitokunnan yhteyshenkilös‑
tä.

Kuvassa tyypillinen tiennimi, 
johon liittyy kuvan herrojen 
toiminta takavuosilta kysei‑
sessä risteyksessä. 

Mauno Itäluoma

Kuvassa: vas. Janne Ala-Ikkelä 
ja oik. Jukka Jokipii.  
Kuva: Nella Jokipii.
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hiRVijAhtiA läMPöKARttoinA 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 hiRVijAhtiA läMPöKARttoinA

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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hiRViSAAliS 2018‑2019

PeuRASAAliS 2018‑2019

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

Arotoiv. 8 7 15 9 7 16 60 20 20 10200
eränummi 5 5 10 8 9 17 65 30 40 12900
hyyppä 10 8 18 11 9 20 70 35 49 18500
ikkeläjärvi 6 4 10 4 11 15 40 22 15 10600
Kainasto 4 4 8 4 5 9 20 12 30 10900
Kirkonkylä 4 5 9 3 8 12 40 30 50 12600
Mattilaharja 4 9 13 9 3 12 35 42 25 10000
Khj ms yht. 41 42 83 101 74000
Päntäne 12 12 24 18 18 36 82 55 46 24000
Muurahainen 5 3 8 7 3 10 27 38 16 7000
yht. 58 57 115 73 73 147 439 284 291 105000

  €/lupa €/yhteensä
Yht.aikuiset 115 120 13800
Yht.vasat 147 50 7350
Kaato% 75,4  yht:  21150
Vasa % 56,106870229
Myönnetty uusia lupia 4

Kauriita ammuttiin 20182019  92 kpl

 Aikuinen Aikuinen Vasa Vasa 
 uros naaras uros naaras
Aro‑Toivakka 1 ‑ 1 3
Eränummi ‑ ‑ ‑ 1
Hyyppä 2 3 4 4
Ikkeläjärvi ‑ 1 2 1
Kainasto 1 1 ‑ 2
Kirkonkylä 2 ‑ 4 3
Mattila‑Harja 1 1 3 1
Muurahainen 3 1 1 2
Päntäne 6 1 2 2
 16 8 17 19
luvat yhteensä Aik. 16 Vasat 36
yhteensä 41  lupaa käytettiin.

hiRVieläinKolARit 2018

(hirvi, peura ja kauris)

P 6923280 I 253525 (ETRS-TM35FIN) Leaflet (http://leafletjs.com) | ©Maanmittauslaitos (http://www.maanmittauslaitos.fi)

Kuva: Jyrki Haapaniemi
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Kauhajoen rhy: saalissonnien sarvipiikkien lukumäärän jakauma 31.12.2018 mennessä ja vertailu 
aiempien kausien kokonaiskertymiin. Lukemat perustuvat hirvihavaintokortilla ilmoitettuihin tie-
toihin. Tiedot vuoden 2006 saalisyksilöistä puuttuvat toistaiseksi koko maasta.

2
piikkiä
(kpl)

3
piikkiä
(kpl)

4
piikkiä
(kpl)

5
piikkiä
(kpl)

6
piikkiä
(kpl)

7
piikkiä
(kpl)

8
piikkiä
(kpl)

9
piikkiä
(kpl)

10
piikkiä
(kpl)

11
piikkiä
(kpl)

12
piikkiä
(kpl)

13+
piikkiä
(kpl)

1995 11 3 7 2 0 0 0 0 0 1 1 0
1996 9 1 9 4 2 2 1 1 1 0 0 1
1997 7 2 10 3 5 2 1 2 2 1 0 1
1998 9 5 12 0 4 0 1 3 3 0 0 3
1999 11 3 20 2 5 1 4 2 2 2 2 3
2000 7 3 16 3 5 1 2 3 2 0 0 3
2001 8 2 11 6 9 3 4 2 2 3 1 3
2002 18 5 15 1 6 2 4 4 5 0 4 6
2003 17 7 21 7 7 6 3 3 3 3 1 4
2004 12 2 16 4 8 4 4 4 2 1 1 1
2005 14 3 14 2 7 2 1 4 2 2 5 1
2006 19 12 7 6 4 0 5 2 1 0 0 0
2007 17 11 15 5 4 4 3 2 1 0 0 0
2008 5 2 12 3 5 1 1 0 0 0 1 0
2009 8 4 20 10 6 2 3 2 1 0 0 0
2010 17 7 16 4 5 6 3 1 2 2 0 1
2011 18 4 15 3 2 4 3 0 2 1 1 1
2012 8 4 11 4 2 1 0 0 1 0 0 0
2013 6 4 8 3 7 6 1 2 3 3 0 1
2014 7 2 7 2 5 1 0 0 0 0 0 0
2015 2 2 5 7 3 2 1 1 1 0 1 0
2016 2 1 8 0 1 0 3 3 1 1 0 0
2017 10 3 12 1 0 1 5 5 1 4 1 1
2018 8 4 11 2 5 4 5 3 2 7 4 2
Tiedot on päivitetty 17.6.2019 03:00, © Luonnonvarakeskus

hiRViSonnien PiiKKiMääRien KehityS SAAliiSSA

10 ja yli 10‑piikkisten  
määrä oli nyt  

n. 25% uroksista.  
Uroksien säästö‑ 
toimet tuottavat  

nyt tulosta.

Kuva: Jyrki Haapaniemi

2017

2018

2019

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

PienPetoSAAliit

alue Kettu -17 -18 supi -17 -18 näätä -17 -18 Minkki -17 -18 Mäyrä -17 -18

Aro‑Toivakka 4 11 9 9 2 4 15 2 ‑ ‑
Hyyppä 21 30 35 30 5 8 ‑ 20 ‑ ‑
Ikkeläjärvi 7 10 3 9 2 2 ‑ 3 ‑ ‑
Kainasto 49 48 56 31 2 7 15 14 ‑ ‑
Kirkonkylä 15 13 12 9 9 9 9 9 2 ‑
Mattila‑Harja ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Nummijärvi 30 20 2 8 9 6 22 10 1 3
Nummikoski 5 8 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Muurahainen 6 11 8 3 11 6 4 3 ‑ ‑
Päntäne 43 16 36 20 7 4 5 3 3 1

Yhteensä 183 167 166 121 52 46 71 64 6 4
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PienPetojAhtiA KAinAStollA
Kainastolla on tunnetusti kovia pienpetopyytäjiä ja ajattelin tehdä jutun, 
minkälainen heidän metsästyskautensa on aktiivisten pyytäjien silmin 
katsottuna ja kerrottuna.

Kurvailin Ratikyläntietä ja käännyin Syrjälän Matin pihaan. Pihaan tultaessa huomasi heti, 
että nyt on tekijämies kyseessä. Pihassa oli vireillä jos jonkinlaisia kädentöitä. Oli jahti‑
tornia, kyttäyskoppi ja kanu‑loukun runkoja ym. metsästykseen liittyviä juttuja. Sitä ei 
laiskoteltu jahtikauden ulkopuolellakaan vaan aika käytetään syksyn jahtien onnistumi‑
seen. 

Matin pienpetoporukka muodostuu pääosin kolmen miehen ydinryhmästä. Matin lisäk‑
si mukana on hänen poikansa Santeri ja kaverinsa Mäki‑Turjan Eero. Porukan väkiluku 
kasvaa jahtikauden edetessä ja lumen tullessa maahan, kun koirat ovat fyysisesti kun‑
nossa ja lumi helpottaa jahtia. Silloin heidän lisäkseen jahdeissa on mukana Rinteen Jyri, 
Kujalan Mikko, Mäki‑Kalan Timo ja Toni, Matin veli Jussi, Kivimäen Jari, Jokisen Sauli ja 
allekirjoittanut kun on saanut omalle dreeverille ensin aamusta ajoaikaa, niin liityn mah‑
dollisuuksien mukaan joukkoon tai muuten välitän jälki ym. tietoa vhf:llä heille. Aroon‑
kylästä on myös löytänyt yksi varteen otettava mies tiensä porukkaan, Itäluoman Manu.

Porukka aloittaa kautensa 20.8. koirien treenauksella, oletetuilta kettujen olinalueilta. 
Alku onkin koirien fysiikan kehittämistä ja kettujen paikantamista, mutta myös onnis‑
tumisia tulee heti alkukaudesta, vaikkakin kelit ovat alkukaudesta haastavat niin koiralle 
kuin isännälle.

Ajavina koirina heillä on Amerikan kettukoiria, jotka ovat vuosien varrella osoittautuneet 
parhaaksi mahdolliseksi petoajuriksi, koska niillä on hyvä petovietti. Ne ovat myös no‑

peita ja kestäviä ajureita. Kettukoiria on viisi, joten aina löytyy tuoretta koiraa tilanteen 
niin vaatiessa.

Lumikelien alkaessa, kun koirat ja miehet on ”tikissä” niin onkin sitten tosi kyseessä. Päi‑
vät alkavat aamulla neljän aikoihin ja kolmen autokunnan voimin kierretään jälkiä mistä 
löytyy se viimeisin jälki. Aamun valjetessa lasketaan koira jäljelle ja ajon odotus alkaa 
passien ollessa jo ympärillä. Viime vuosina on alueelle pesiytynyt susipariskunta ja mo‑
nesti tämä on estänyt koiran maastoon laskemisen samaan alueeseen suden kanssa. 
Aamun jälkikierrokset tehdään huolella, että koiralla olisi turvallista työskennellä ketun 
kanssa. Silti nykyään on takaraivossa aina pieni pelko, josko siellä koira törmää hukkaan 
niin saattaa käydä huonosti ja menettää hyvän metsästyskoiransa.

Ajoja yritetään päivän aikana useasta eri kohdasta, riippuen tietysti montako kettua on 
aamulla saatu kierrettyä oletettuun päivämakuualueeseen ja mikä on ajojen lopputulos. 
Kettujahdin lomassa porukka laittaa merkille myös kaikki muut mahdolliset metsästet‑
tävien riistaeläinten kulkemiset ja jos käy niin, että ei ole uutta ketun jälkeä iltapäivälle, 
niin saattaa porukan katseet kääntyä esim. aamulla huomioidun supin, näädän tai kau‑
riin jälkiin, tilanteesta riippuen. Metsästyspäivää ei jätetä puolitiehen, vaan porukan jah‑
tipäivän kesto on vähintäänkin kellonympärystän, mutta monesti ylikin. Lyhyesti sanoen 
pimeästä pimeään, niin kauan kunnes viimeinenkin koira on turvallisesti autonkyydissä 
ja miehet maastosta pois. 

Porukka on jahdissa pääsääntöisesti viikonloppuisin, koska työt ”tuppaa” haittaamaan 
harrastusta. Joskus harvemmin voi kelien ja työkuvioiden niin salliessa jahti jatkua pi‑
dennetyn viikonlopun. 

Patruunoissa pienpetoporukka ei nuukaile, vaan ketulle tarjotaankin UNA‑patruunoita, 
joiden teho on aivan eri planeetalta verrattuna perinteisiin lyijyhauleihin. Kettu on mel‑
ko pieni maali ja talvella omaa paksun turkin, niin patruunat ovat oltava sellaiset, että 
jahti ei sitten jää niistä kiinni. Yleensä syy löytyy perän takaa, jos kaatoa ei nykyään syn‑

Onnistunut aamupäivä alkutalvella. Kuvassa vas. Mikko Kujala, Santeri Syrjälä, Eero Mäki-
Turja ja Matti Syrjälä.

Tyypillinen lumikelin maisemakuva. Kuvassa vas. Mikko Kujala, Timo Mäki-Kala, Matti 
Syrjälä ja Jyri Rinne.
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ny, tosin pummeja pyritään välttämään henkeen ja vereen koska hutitilannetta monesti 
kerrataan päivän aikana pilke silmäkulmassa.

Alueille on tehty useita haaskoja pienpedoille ja pienpetojen liikkeistä porukalle rapor‑
toi kymmenen riistakameraa, jotka ovat sijoitettu haaskalle ja eläinten kulkupaikoille. 
Kesän ja syksyn etukäteisvalmisteluilla varmistetaan syksyn onnistuneet jahdit. Alkuval‑
mistelut ovatkin tärkeässä roolissa onnistuneihin jahteihin ja kun puhutaan että saaliiksi 
saadaan 30‑35 kettua kaudessa, niin se on iso määrä pois metsästä syömästä linnun mu‑
nia, parhainta riistanhoitotyötä mitä voi olla.

Supikoirajahti
Supikoirat on alueella vähentyneet huomattavasti takavuosien ajoista, lieneekö syynä 
susilauman tulo alueelle tai jokin muu syy mutta toisaalta on hyvä, kun supikoirakanta 
pysyy matalana. 

Tilanteesta huolimatta porukka saa saaliiksi n. 20 supikoiraa kauden aikana, mikä on 
hyvä sekin. Jahdit yleensä käynnistyvät kettujahdin päätyttyä tai muuten kettujahdin 
lomassa. Keväällä sitten vielä kierretään erikseen supien perässä, kun ajavien koirien 
kiinnipitoaika alkaa, helmikuun lopulla. Supit käyvät joskus kuvauttamassa itseään riis‑
takameroilla ja näin niiden liikkeistä saadaan vihiä missä päin niitä on ollut öisin mahdol‑
lisesti liikkeellä. 

näätäjahti
Näätä on hieman supiakin harvalukuisempi Kainaston alueella ja sen jahtaaminen oi‑
keastaan vaatiikin kunnon lumikelin jahdin onnistumiseksi. Näätäjahti on saanutkin 
porukan sisällä hieman uutta kipinää Itäluoman Manun ”täkyn” ansiosta, sinappipullon 
muodossa. Näädänjälkien paljastuksesta Manulle sai ilmoittaja aina sinappipullon ja to‑
dennäköisesti myös Manun ja hänen pystykorvansa Peten kanssa pääsi saman tien nää‑

täjahtiin. Porukka tästä kipinän saaneena onkin 
ottanut useampia puhelinsoittoja Manulle talven 
aikana ja uskon että sinapit ei heiltä lopu kesken 
jahtipäivän. Matti kertoi kauden mieleenpainu‑
vampia tilanteita, joista yksi jäi hyvin mieleen.

Eräänäkin iltana Matti köllötteli jo sohvalla, kun 
klo 19.00 alkoi puhelin lykkäämään kuvia riistaka‑
merasta, jossa näätä pompotteli kuvissa. Siitä pai‑
kasta soitto ja useampi Manulle, missä lie Manu 
oli juuri kun hätä oli suurin. Yleensä hänet tavoitti 
saman tien. No maltilla siinä odoteltiin lähes tunti 
kun puhelin viimein soi ja Manuhan se sieltä ko‑
van hädän kanssa että mitäs pojilla mielessä? Ei 
mennyt kauaakaan, kun Manun Terrano ja Jarmon 
”portteri” näkyi Ratikylässä ja pystykorva Pete 
oli tietysti apukuskina. Siitä sitten pikaiset sota‑
suunnitelmat ja Pete irti pimeään metsään missä 
näätä oli käynyt kamerassa. Eikä aikaakaan kun 
Pete aloitti hyvän haukun aivan lähistöllä. Hetken 
odoteltuaan Matti lähti kokeilemaan jos pääsisi 
haukulle ja pian kuusikosta kuuluikin haulikon 
pehmeä tussahdus ja näätä tuli alas puusta. Pete 
innostui sen verran tilanteesta ja saaliista että se 
nappasi näädän suuhunsa ja pakeni paikalta. Sii‑
nä sitten hetken metsästettiin hämärässä koiraa 
ja näätää, kunnes koira saatiin kiinni ja todettiin 
että näätä jäi jonnekin. Peten jälkiä takajälkeen 
hetken mentyään Jarmo huudahti, että täällä se 
on. Illan jahti saatiin päätökseen ja lopputulos oli 
metsästäjien kannalta onnistunut. Manu otti tut‑
tuun tapaan Terranon takakontista sinappipullon, 
joka vaihtoi saman tien omistajaa ja Manun matka 
jatkui takaisin Aronkylään. Tämänkin illan jälkeen 
porukka koki useampia hienoja hetkiä näätä‑
jahdissa Manun ja Peten kanssa. Niukasta näätä‑
kannasta huolimatta porukka onnistuu saamaan 
kymmenkunta näätää kaudessa.

Petoporukan jahtipäivät ovat erittäin hektisiä ja 
erilaisia tilanteita tulee paljon päivän aikana. Tal‑
vella tarvitaan monesti apua kun autot on kiinni 
milloin missäkin. Matti onkin tallentanut pika‑
valikkoon nro:1 Kivimäen Jarin numeron joka on 
aina valmis kun pojat on pientareessa kiinni. Onpa 
vuosien varrella mennyt pari autoakin lunastuk‑
seen, joten tästä voi päätellä, että petojahtia teh‑
dään täydellä sydämellä lajia kohtaan. Kerrassaan 
hatunnoston arvoista riistanhoitotyötä!

Jarkko Latvanen

Nyt oli pojan vuoro. Kuvassa vas. 
Santeri ja Matti Syrjälä. Kuva: Mau-
no ItäluomaOnnistuneen supijahdin lopputulos. Kuvassa vas. Santeri Syrjälä, Saku Väistö, Jaakko Hau-

tala ja Matti Syrjälä.

Näätäjahdin onnistunut lopputulos. 
Matti Syrjälä ja näätä Peten haukus-
ta. Kuva: Mauno Itäluoma.
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Minun PeuRAni

Nuolen sujahdettua kohteeseensa, molemmat peurat säntäsivät juoksuun ja pake-
nivat pellon toisella puolella olevaan metsään. Jäin kelaamaan tapahtumia mieles-
säni hieman epäuskoisena. Olinkohan varmasti osunut kunnolla?

Kaikki alkoi kesän 2018 lopulla ilmestyneestä uudesta jousimetsästyskilpailusta, jonka 
järjesti Vehmaalla sijaitseva Vilhivuori Oy. Vilhivuori Oy:n on perustanut kolme eri met‑
sästysseuraa; Metsästysseura Eräveikot ja Vehmaan Hirvikytät Vehmaalta sekä Lokalah‑
den Urheilumetsästäjät Uudestakaupungista. Nämä yhdessä hallinnoivat Vilhivuoren 
ampumarataa sekä sen yhteydessä olevaa jousiammunnan maastorataa.

Muitakin kisoja oli mieheni kanssa jälleen tänäkin vuonna kierretty, ja tämä Vilhivuori 3D 
‑kisa kiinnosti erityisesti uuden sijainnin sekä hyvien palkintojen vuoksi. Voittajalle oli 
luvassa muun muassa peurankaatolupa kyseiselle alueelle. Kisoihin Vehmaalle siis elo‑
kuussa lähdettiin ja niin siinä sitten kävi, että Pauli voitti kyseisen peuraluvan. Siitä alkoi‑
kin sitten suunnittelu, milloin ehdittäisiin Vehmaalla käydä peuraa kyttäämässä.

Ensimmäinen reissu päätettiin tehdä mahdollisimman pian kunhan peurakausi alkaa. 
Paikalliselle isännällemme, Heikille, sopi aloituksesta seuraava viikonloppu, joten niin 

Kisat Vilhivuori Oy:n maastoradalla 
18.8.2018. Tuli siellä muutama hyvä osuma 
minullekin, vaikka haastava rata olikin (tuo 
keskimmäisin nuoli on minun).

Näkymä männyssä sijaitsevalta passilavalta 
syyskuisena aamuna. Männyt oksat toimivat 
hyvänä näkösuojana.

Hiljaista oli tämän pellon reunassa syksyllä. Vain kettu meni tuolla jossain kaukana sekä 
hirviemo vasoineen. Viereinen riistapelto oli kyllä mallikkaassa kunnossa!

vietimme viikonlopun Vehmaalla kyttäilyhommissa. Ja mikä vielä mukavampaa, hänelle 
sopi, että olen Paulin "kaksoisolento", eli kummalle ensimmäisenä vain tulee peura hollil‑
le, niin saa ampua. Lupa kattoi myös kauriin (poislukien pukki) sekä tietenkin pienpedot.

Kyttäyksen aloitimme heti saavuttuamme, perjantai‑illalla, mutta mitään tapahtumia 
tuolloin ei ollut. Lauantai‑aamuna heräsimme varhain ja siirryimme passipaikoille pimey‑
den vielä vallitessa. Kun hämärä oli alkanut väistyä, oli Pauli havainnut oman passipaik‑

kansa ruokinnalla oudon möykyn, jota ei siinä 
hänen mielestään illalla ollut ollut. Vielä hetken 
valon lisääntymistä odotellessa oli tuo möykky 
liikahdellut ja paljastunut mäyräksi. Ihmetel‑
len, mistä se siihen niin hiljaa oli päässytkään, 
päätti Pauli ottaa sen eräksi. Nuoli oli lävistänyt 
17 metrin päässä olleen eläimen yläetuviistosta 
törmäten maahan. Mäyrä oli lähtenyt juoksuun 
hengitys koristen mutta kuollut alle kymme‑
nen metrin päähän ampumapaikasta. Olipa 
muuten ensimmäinen mäyrä Paulin saalistilas‑
toihin, ja vielä jousella!

Peurojen suhteen vain tahtoi olla hiljaista. Minä 
näin lauantaina aamuvarhaisella ainoas taan 
ketun kiertävän kaukana pelloilla sekä hirven 
vasansa kanssa. Paikallisen mukaan metsissä 
oli vielä liikaa syötävää peuroille, joten ne eivät 
välttämättä tunteneet tarvetta tulla ruokin‑
noille. Iltapassissa lauantaina istuskelin vähän 
eri paikassa ja sieltä sain viimein ihailla komeaa 
sarvipääpeuraa, joka laidunsi pellon reunahei‑
nikkoja, mutta toki useamman sadan metrin Vehmaalainen mäyränkuljetusteline :D
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päässä minusta. Illan hämärtyessä se siirtyi metsän puolelle ja aloitti siellä oman myl‑
vähtelykonserttinsa.

Ilman peurasaalista jouduimme siis palaamaan kotiin. Jäimme vähän mietiskelemään, 
miten monta kertaa oikeasti kannattaa tuonne etelään ajella, tulihan siinä kilometrejä 
kerrakseen. Ehkä sitten, jos lunta tulisi maahan, niin näkisi paremmin, missä peurat liik‑
kuvat, se antaisi vähän parempia mahdollisuuksia onnistumiseen.

Syksy eteni ja vaihtui talveksi. Kun vuosikin vaihtui, totesimme, että myös Etelä‑Suo‑
messa olisi nyt kunnon lumikerros. Peuran kuva alkoi taas vilkkua silmissä ja lähdimme 
uudelle jahtireissulle tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Tällä kertaa en rakennellut 
itselleni kovinkaan suuria odotuksia, kunhan nautin reissusta ja toivoin, että Paulia nyt 
onnistaisi.

Perjantai‑illan passipaikkoja jaettaessa Heikki kertoi heti pistävänsä Paulin "varmalle 
peurahollille" ja minä pääsisin "varmalle kaurispaikalle". Kaurispaikaksi oma passini var‑
mistuikin heti kun paikalle päästiin. Ruokinnalla oli valmiiksi ainakin yksi kauris, joka vi‑
lahti heti pois kun lähestyimme. Kiipesin siis kyttäyslavalle männyn oksien suojaan ja 
opas vei taas Paulin toisaalle.

Puolisen tuntia istuskeltuani yhtäkkiä huomasin kauriin palaavan ruokinnalle. Sarvia ei 
näkynyt, mutta kun se tuli lähemmäksi, totesin sen pukiksi, eikä sitä tietenkään ollut lu‑
paa ampua. Hetken harmitti, mutta sitten harmitus vaihtui ihailuun. Harvoin saa villiä 
eläintä seurailla näin läheltä! Siinä se sitten kahdenkymmenen metrin päässä mussutti 
kauraa menemään ainakin puoli tuntia, eikä sillä ollut mitään tietoa minusta. Sain jopa 
vetää jousen vireeseen ja testata kuinka paljon esimerkiksi pystyn liikkumaan ilman että 
se huomaa. Totesin, että sää oli ihan täydellinen kyttäykseen. Jonkin verran tuuli ja tuu‑
len mukana hiteli hissukseen lunta. Metsän puut pitivät sen verran ääntä ja liikkuivat, 
ettei minun liikkeeni erottuneet sieltä lainkaan.

Aikansa syötyään kaurispukki katsoi parhaaksi jatkaa matkaansa ja minä jäin odottele‑
maan mahdollisia uusia vieraita. Viestittelimme Paulin kanssa, ja hän oli noussut kiipeä‑
vällä puupassilla seitsemän metrin korkeuteen isoon haapaan. Sieltä hän oli nähnyt, mi‑
ten kaksi kaurista tuli pusikon suojissa suoraan kohti. Ne tulivat tietenkin väärän käden 
puolelta ihan Paulin alapuolelle, ja koska ampumakulma oli suoraan alaspäin ihan mah‑
doton, ei Pauli ollut päässyt ampumaan. Muita tapahtumia ei hänellekään ollut tullut.

Mitään muuta elämää ei omalla ruokinnallani alkanut näkyä ja ilta alkoi pikkuhiljaa hä‑
märtää. Testailin vielä jousen tähtäimiä, vieläkö jotain näkisi. Totesin, että vielä hetken 
olisi nähnyt ampua, mutta koska oli ollut niin kovin hiljaista, päätin keräillä tavaroitani 
kasaan ja aloin valmistautua laskeutumaan puusta alas. 

Siinä vaiheessa hätkähdin huomaamaan, että jostain aivan yhtäk kiä tuli kaksi peuraa 
suoraa ruokintaa kohti! Ei muuta kuin jousi takaisin käteen ja nuoli paikalleen! Siinä ne 
sitten pyörivät ruokinnan ympärillä ja toinen tuntui pitävän ylivaltaa hätistellen toista 
koko ajan kauemmaksi ruokinnalta. Altavastaaja kävi välillä jopa kymmenen metrin 
päässä minusta mutta jostain syystä epäröin vielä ampumista, sillä jotenkin olin lukittu‑
nut siihen ajatukseen, että peuralupa oli oikeasti Paulin. Ehdin pistää Paulille viestiäkin, 
"Mulla on täällä kaksi peuraa!!" ja jäin odottelemaan kommenttia. Pari minuuttia meni, 
niin Pauli vastasi juuri niinkuin arvasinkin. "AMMU!"

Se oli varmistus mitä henkisesti kaipasin ja homma muuttui nyt "todeksi". Jousi siis viree‑
seen ja odottamaan että peura olisi hyvässä asennossa. Tottakai peurat päättivät taas 

kisailla keskenään ja liikuskelivat ympäriinsä. Ei muu‑
ta kuin hetkeksi jousi pois vireestä ja levähdys. Het‑
ken päästä peurat rauhoittuivat uudelleen ja vedin 
taas jousen vireeseen. Tällä kertaa toinen peuroista 
oli kahdenkymmenen metrin päässä ihan täydelli‑
sessä sivuttaissuunnassa minuun nähden ja asette‑
lin pinniä sen vitaaleille. Hämärän johdosta vilkaisin 
muutaman kerran tähtäimien ohi ollakseni varma 
tähtäyspisteestä ja sitten päästin nuolen matkaan.

Nuolen sujahdettua kohteeseensa, molemmat peu‑
rat säntäsivät juoksuun ja pakenivat pellon toisella 
puolella olevaan metsään. Jäin kelaamaan tapah‑
tumia mielessäni hieman epäuskoisena. Kuinkahan 
siinä kävi? Olinkohan varmasti osunut kunnolla? 
Peurat olivat poissa ja vain valonokki killitti alhaalla 
lumessa todisteena tapahtuneesta. Tässä vaiheessa 
oli jotenkin epätodellinen olo, suurimpana huolena 
nyt peuran löytyminen, kunhan vain en olisi osunut 
huonosti! 

Tarpeeksi kerrattuani mielessäni tapahtunutta, aloin 
olla varma hyvästä osumasta. Valonokki oli kadon‑
nut hetkeksi näkyvistä ja näkyi sitten maassa, kun 
peura lähti paikalta. Lisäksi korvissani soi ääni, joka osumasta oli kuulunut. Sellainen 
vaimea poksahdus, ihan kuin ilmapallo olisi poksautettu rikki tyynyn sisällä, se kertoisi 

keuhko‑osumasta. Soitin Heikille, joka 
lupasi lähteä heti tulemaan. Häntä 
odotellessani ehdin kavuta alas pas‑
sista ja kävellä katsomaan nuolta. Siinä 
oli vähän karvoja ja verta, mutta lähis‑
töllä maassa ei verta näkynyt.

Heikin saavuttua näytin mihin päin 
peurat lähtivät, ja hän onnistui havait‑
semaan pakkaslumeen kietoutuneet 
muutamat veripisarat. Niitä oli melkoi‑
sen harvakseen, mutta juuri sen ver‑
ran, että tiesimme olevamme oikealla 
polulla. Jatkoimme polkua metsän 
puolelle vajaan sata metriä ja sieltä 
peura viimein löytyi hengettömänä. 
Voi sitä tunnetta! Mun ampuma peu‑
ra! Ihan uskomatonta! Otimme "viral‑
lisen" kaatokuvan ja vedimme peuran 
takaisin pellolle ja sitten Heikki lähti 
hakemaan Paulia. Sillä aikaa jäin fiilis‑
telemään ja ihailemaan peuraa tapah‑
tumapaikalle.

Nuolessa oli verta ja karvoja merk-
keinä osumasta.

Uskomatonta, mutta totta!  
Siinä se nyt oli!
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Miesten palattua veimme peuran lahtivajalle ja 
nyljimme sen. Totesimme, että nuoli oli mennyt 
ihan täydellisesti kylkiluiden välistä puhkaisten 
molemmat keuhkot. Vain toisen puolen kylki‑
luuhun oli terä vähän hilpannut, mutta puhtaasti 
eläimen lävistäneen nuolen vauhtia sekään ei 
ollut hidastanut yhtään. Olin ihan huippuonnelli‑
nen näin hyvästä osumasta!

Seuraavana päivänä saimme vielä kutsun osal‑
listua porukkajahtiin ympäri lähitienoita ja tot‑
tahan se kelpasi. Oli hurja todeta, miten paljon 
peuroja ja kauriita tuolla etelässä olikaan! Peu‑
ralupia tällä pienehköllä seuralla oli ollut tällä‑
kin kaudella yli sata, joista jo tammikuussa oli 
käytetty lähes kaikki. Peurojen polkujakin oli 
ihan toiseen tyyliin kuin täällä Kauhajoella, noin 
kymmenen metrin välein meni metsätien yli le‑
veitä polkuja. Toisaalta se olisi ollut ihan onnen‑
kauppaa, olisitko osunut passiin juuri sen oikean 
polun kohdalle. Jokainen passimies taisi nähdä 
vähintään kerran jonkin sorkkaeläimen, minäkin 
näin useamman kauriin ja peuran, mutta sopivaa ampumatilannetta ei tullut. Ruutiveh‑
keillä peuroja taisi tuossa porukkajahdissa kaatua kolme.

Kotimatka sujui hymyssä suin ja hymyä 
jatkui varmasti ainakin kaksi viikkoa 
eteenpäin. Olihan se nyt ihan usko‑
maton tunne, että minä olin päässyt 
ampumaan peuran! Ja jousella! Jotain 
mihin olin jo menettänyt uskoni, kun 
tuurini ei yleensä ole ollut näin hyvin 
kohdillaan. Mutta kyllähän tätä hetkeä 
varten oli harjoiteltukin! Tuhannet ja 
taas tuhannet laukaukset niin harjoi‑
tuksissa kuin kisoissakin olivat kasvat‑
taneet vuosien saatossa kokemustani 
jousen kanssa toimimiseen ja valmis‑
taneet hallittuun riistalaukaukseen. 
Ja  vaikka muutakin riistaa jousella on 
tullut saatua, oli tämä kokemus peuran 
kanssa ihan omaa luokkaansa.

Lämmöllä jään muistelemaan Vehmaa‑
laisia, kun antoivat minun toimia toise‑
na "Paulina". Tämä tapahtuma pysyy 
kyllä muistoissani yhtenä parhaista! 
Suuret kiitokset paikalliselle metsästys‑
seuralle sekä isännällemme Heikille!

Pilvi Laine

tapahtumakalenteri 2019
(ajankohtaisemmat tiedot sekä kilpailutulokset: www.epjm.fi)

 9.3. Lumimies 2019, Kauhajoki
 6.4. Rohki Hyä 3D, Pello
 4.5. SJML Cup: Kaataja‑kisa, Espoo
 11.5. EPJM jäsentenväliset, Kauhajoki
 25.5. SJML Cup: Savolaisten kisa, Lapinlahti
 15.6. SJML Cup: Jussi‑cup, Kauhajoki
 29.6. SJML Cup: Lounais Cup, Lemu
 20.7. SJML Cup: Juoksa Open, Orimattila
 Heinäkuu? EPJM Jäsentenväliset, Kauhajoki
 3.8. Jousimetsästyksen SM, Vehmaa?

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.

Nuoli oli onnistunut menemään näin 
nätisti kylkiluiden välistä!
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etelä‑PohjAnMAAn jouSiMetSäStäjät Ry
Etelä‑Pohjanmaan jousimetsästäjät ry on perustettu 
vuonna 1992 ja jäseniä seurassa on tällä hetkellä noin 
60 kpl.
Seuralla on 3D‑rata Kauhajoella Katikassa. Radan käyttö 
on jäsenille ilmaista. Ei‑jäseniltä veloitamme 5e/kerta. 
Maksu suoritetaan puheenjohtajalle tai sihteerille.
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2019 on 20e. Liittymismak‑
sua ei ole.
Kauden aikana järjestetään Lumimies‑kisa, SJMLcup osa‑
kilpailu Jussi‑Cup sekä jäsenten välisiä kilpailuja. Kaudella 
2019 paikkana on sekä Katikka ja Kauhajoen Sahankylä.
Talvisin pidetään  yleensä 1‑3 yhteistä rusakkojahtia ja keväisin mahdollisuuksien mu‑
kaan majavajahti.
Seuralla ei ole omia metsästysalueita, vaan jahdit järjestetään päiväkortti‑periaatteella 
eri metsästysseurojen alueilla, pääasiassa Jalasjärvellä, Kauhajoen metsästysseuran eri 
kyläosastojen sekä Päntäneen metsästysseuran alueilla. Myös muiden metsästysseuro‑
jen alueilla asuvan jäsenistön toivotaan kartoittavan jahtimahdollisuuksia.
Kesällä on ollut tapana järjestää harjoitusiltoja vaihtelevissa paikoissa ja ‑aikoina, joista 
ilmoitellaan tarkemmin Epjm:n nettisivustolla tapahtumakalenterissa.

Kurikantie 287
61850 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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jousimetsästys

MAjAVARuoKAKuRSSi
Ottipa kerran keväällä Kiviluoman Pauli yhteyttä majava‑asian tiimoilta. Siinä hetken 
turistuamme kääntyi juttu ruoanvalmistukseen ja syttyi ajatus ruokakurssista, raaka‑
aineena majava.

Niin lähti asia etenemään ja pian oltiinkin jo yhteydessä kansalaisopistosta. Sovittiin 
ajankohta, jolloinka kurssi pidettäisiin. Alkuun ei meinannu ilmoittautumisia tulla, mutta 
saatiin lopuksi seitsemän rohkeaa kurssilaista kasaan ja kurssi pidettyä 9.5‑10.5.2019.

Kurssilaisissa oli osa jo entuudestaan tuttuja, osa ei. Innokkaita metsästäjiä suurin osa, it‑
seni mukaan lukien. Sitten ruvettiin itse asiaan, eli tutustumaan raaka‑aineeseen. Alkuun 
oli havaittavissa jännityksen sekaista uteliaisuutta majavaa kohtaan. 

Tehtiin työnjako ja kurssilaiset paloittelemaan, kypsentämään ja jauhamaan lihaa. Tar‑
koitus oli tehdä 3 eri ruokalajia eri kypsyysasteilla. Tehtiin prässättyä ylikypsää, hampu‑
rilaisia pihvillä ja "pulled beaver" tyylillä, sekä fileestä hieman fiinimpi "ravintolaruoka". 
Opeteltiin erilainen esikypsennystapa fileelle tai vaikka paistille. Kyseessä on matalaläm‑
mössä tapahtuva vesihauteessa kypsennys, kokkikielellä sirkulointi.

Se tapahtuu seuraavasti; liha laitetaan vakuumipussissa etukäteen maustettuna vesiasti‑
aan, jossa on vastuksella lämpiävä ja vettä pienen potkurin avulla liikuttava laite. Se ase‑
tetaan haluttuun sisälämpötilaan, esim. filee n. 52–54 °C, jos halutaan medium. Sirkuloin‑
nin jälkeen n. 1‑4 h riippuen palan koosta. Tuote pussista ulos ja kuumalla pannulla väri 
pintaan voi‑öljyseoksessa. Majavahan pitäisi trikinellan takia kypsentää yli 70 °C, mutta 
nämä majavat oli tarkastettu ja uskalsimme jättää alle sen.

No sitten kommentteja kurssilaisilta: "Miten tämä on näin pehmeetä", "Mä en uskonu, 
että tällaista voi tehdä", "En meinannut ensin tulla, mutta Pauli sanoi, että voi oppia jo‑
tain muutakin".

Eli nämä rohkeat ja ennakkoluulottomat makustelijat saivat uuden kokemuksen uudesta 
raaka‑aineesta. Luulisin kurssin jälkeen majavan arvostuksen ruokapöydässä nousevan 
ainakin näiden henkilöiden kohdalla. Itse aion jatkossa yrittää saada majavaa saaliiksi ja 
siitä ruoaksi.

Jarmo Turpeinen  
Metsästävä Keittiömestari Sepänkylästä
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Prässättyä ylikypsää majavaa
 Majavanlihaa  Lihaliemikuutio
 Sipulia Suolaa
 Porkkanaa Mustapippuria
 Timjamia Vettä
 Valkosipulia

Huuhtele lihoista veri pois,suolaa lihat kevyesti ja anna imeytyä.
Kaikki ainekset kattilaan/pataan, kaada kiehuva vesi päälle ja kypsennä, kunnes liha 
irtoaa luista tai on revittävissä.
Ota liemi talteen, tehdään kastike myöhemmin.
Vuoraa leipävuoka tms. astia kelmulla, revi lihat ja tarkista maku. Laita vuokaan niin, 
että tulee "yli", käännä kelmu päälle/ympäri ja laita kylmään painon alle.
Leikkaa jäähtyneestä "terriinistä" paksuhkoja viipaleita, paneroi muna+korppujauhossa, 
paista pannulla voi‑öljyseoksessa.
Tarjoile esimerkiksi juures‑perunasoseen kanssa, liemestä tehty kastike lisäksi.
Terriiniä voidaan käyttää myös alkuruokana, eli voi tarjota ohuempana viipaleena tai 
palana.
Rasvaisen lihan takia kannattaa tarjota jotain hapokasta seuraksi, esim. pikkelöityjä 
juureksia, kurkkua, punasipulia.

MAjAVARuoKiA
Pikkeliliemi
123 liemi: 1 osa etikkaa, 2 osaa sokeria, 3 osaa vettä. Neilikkaa, maustepippuria, laake‑
rinlehteä, tähtianista tai fenkolinsiemeniä, sinapinsiemeniä, suolaa.
Kiehauta, anna hetken jäähtyä ja kaada vihannesten päälle, laita jääkaappiin ja anna 
olla muutama tunti.

Majavaa a la carte tyyliin
Majavanfilettä
Suola, mustapippuri myllystä (rouhe huono kun jää hampaiden väliin)
Juureksia (porkkanaa, selleriä)
Jauhoista perunaa
Valkosipulia, timjamia
Purjoa
Sipulia

Putsaa file kalvoista, mausta suola+pippuri. Väri pintaan kuumalla pannulla, uuniin 
max 120 °C lämpöön, sisälämpö 54–58 °C.

Porkkanasta ja selleristä keitetään sose, osa jätetään kuutioiksi 2×2 cm.

Purjo 1 cm viipaleiksi, voi‑öljyseoksessa matalassa lämmössä hetken kypsennys.

Perunasta iso suorakaiteen mallinen palikka, kypsennetään uunissa voi‑öljyseoksessa 
valkosipulin ja yrttien kanssa.

Haudutusliemestä kastike, ei kermaa.

Sipulista virsikirjan sivun paksuista rengasta, laitetaan jääveteen kylmään tekeytymään.
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Ohjeet ovat sisällöltään suuntaa antavia, ei kirjaimellisesi noudatettavia. Yksinkertai‑
silla asioilla saadaan maukasta ruokaa ilman mitään taikatemppuja. Rohkeasti vaan 
kokeilemaan uusia tuulia ruoanlaitossa, ei se ole niin vaikeata. Toivottavasti saadaan 
tällekin hienolle eläimelle enemmän arvostusta ruokapöydässä!

hampurilaisbriossi
 3 dl taysmaitoa 9 dl vehnajauhoja
 75 g tuorehiivaa 6 dl puolikarkeita
 3 rkl hunajaa  spelttivehnajauhoja
 2 tl suolaa 300g voita
 6 kananmunaa

 Voiteluun 1 kananmuna

Ota voi hyvissä ajoin huoneenlämpöön. Lämmita maito kädenlämpöiseksi ja Iiota sinne 
hiiva, hunaja sekä suola. Sekoita kananmunat sekaan ja riko rakenne.

Lisää jauhot erissä ja sekoita voi loppuvaiheessa nokareina mukaan. Vaivaa taikinaa 
yleiskoneella n. 10 min. Valmis taikina on pehmeää ja kimmoisaa, joten lisää tarvittaes‑
sa jauhoja.

Laita sekoitusastian päälle kelmu ja anna olla jääkaapissa yön yli.

Jauhoita työpöytä kevyesti ja kaada taikina pöydälle. Vaivaa taikinaa hieman ja kauli se 
parin sentin levyksi. Kaari rullalle ja leikkaa. Pyorittele palat pyöreiksi sämpylöiksi.

Laita sämpylät leivinpaperin päälle uunipellille ja kohota liinan alla viela 1 h.

Riko kananmuna kuppiin ja laita pieni tilkka vettä. Sekoita haarukalla tasaiseksi. Voitele 
briossit ja paista 200°C uunissa 8‑13 min.

Majavaburgeri
Pihvit:
Jauhettua majavanlihaa
Kuivamarinadimausteseosta
Suolaa
Rosmariinia (tuoretta)

Lisäksi "mummonkurkkua"
Yrttimajoneesia
Salaattia ja tomaattia
Marinoitua punasipulia
Juustoa, esim. savukippari 
tai aito cheddar, ei oranssi 
"hampurilais juusto"

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 Hanna Keitaanranta, 040 511 4401

hallitus 2019: Timo Laksola, Terho Niemelä, Teemu Moilanen, Joanna Malm,  
 Markku Ojaniemi, Tiina Siirilä, Joni Virtanen, Juha Virtanen,  
 Pasi Tuisku

www‑sivut: http://khja.net

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

Ampumaradat:

ilmaaserata  Mikontie 5, 61800 Kauhajoki  
 (elektroniset taululaitteet)

Pienoiskivääri, pistooli ja villikarjurata Erähovintie Sotka, Kauhajoki

Karijoella 3paikkainen ilmaaserata + ilmahirvirata Paarmannin majalla

jäsenmaksut 2019 Ratamaksut (sis.taulut ja ohjaus) 
Aikuisjäsen 40 € Jäsen 4€  
Nuorisojäsen (alle 18v) 15€ Ei‑jäsen 6€ 
Kuntourheilujäsen 20€ Vuosimaksu 100 € 
Liittymismaksu (aikuisilta) 40€ Panosrasia omaksi 8 € / 500 luotia

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 30.5.2019

Pienoiskiväärin aluemestaruuskilpailut, Sotkassa 6‑7.7.2019

Ilma‑ase kilpailut 1‑3.11.2019

Mennyttä ja tulevaa toimintaa uudella ilmaaseradalla
Uusi ilma‑aserata avattiin syksyllä 2018, nyt on puitteet kunnossa harrastaa!

Uuden ilma‑aseradan eteen tehtiin talkootunteja lähes 700. Nyt on toivottavasti rata‑
asiat kunnossa pitkäksi aikaa. Nuorille tarkoitettu ampumakoulu polkaistaan käyntiin 
taas syyskuun alussa, tällöin alkavat myös yleiset ratavuorot pyörimään jolloin radalle 
voi tulla kuka tahansa kokeilemaan ampumista.

Ilma‑aseiden firmapuulaaki järjestetään todennäköisesti jälleen heti ensi vuoden alussa. 
Tänä vuonna Firmapuulaakin voitti IKH:n joukkue. Kerätkää ajoissa joukkueet ja käykää 
vaikka etukäteen porukalla harjoittelemassa syyskauden ratavuoroilla niin saadaan kun‑
non kilpailut pystyyn.

Kauhajoen ampujilla on myös ilmahirvi / liikkuvan maalin elektroninen rata jolla on mah‑
dollista tulla ampumaan ilmoitetuilla yleisillä ratavuoroilla. 

Juha Virtanen, Kauhajoen ampujat ry



76 77

AMPuMAKoulu 2019
uusi ampumakoulu 
nuorille alkaa syyskuussa.

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

Kauhajoen ampujat vuokraa siirrettäviä 
telttoja juhliin ja tilaisuuksiin
4 kpl telttoja, koko 6 x 9 metriä, vapaa korkeus 2 metriä
Tilaukset / varaukset: Markku Ojaniemi, 050 491 6402 
Vuokraan sisältyy kuljetus, pystytys ja purkaminen.

AMPuMAuRheilutilAiSuudet
Järjestämme ampumaurheilutilaisuuksia ilma‑aseilla yrityksille, yhdistyksille 
polttari porukoille ym. Tiloista löytyvät myös kokoustilat ja keittiö.

hinnasto:

Yritykset / yhdistykset: Perusmaksu 100€ + 15€ / henkilö
Yksityistilaisuudet, polttariporukat ym.: 20€ / henkilö

Mikäli kiinnostuit ota yhteyttä joko sähköpostitse kauhajoenampujat@gmail.com  
tai puhelimitse Terho Niemelä: 0400 369 820
Lisätietoa osoitteessa http://khja.net

VALTUUTETTU MAAHANTUONTI



78 79

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 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
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Kuva: Jyrki Haapaniemi

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



82 83

MuiStiinPAnojA
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