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Mattila-Harjan kyläosaston toimintasuunnitelma 
toimintakaudelle 1.3.2022 - 29.2.2023 
 

Yleistä 
Seuran toiminnan tavoite on luoda jäsenilleen hyvät 
edellytykset seurassa tapahtuvien harrastusten toteuttamiselle. 
Painopistealueita ovat riistanhoitotyö, metsästys, 
kenneltoiminta ja ampumatoiminta. 
Seuran tavoite on kaikin tavoin toiminnalla edistää hyviä 
metsästystapoja ja metsästyslain noudattamista.  
Seura haluaa ylläpitää hyviä suhteita ja tehdä tehokasta 
yhteistyötä muiden tahojen, kuten kaupungin, maanomistajien 
ja muiden seurojen kanssa sekä kaikkien Kauhajokisten 
kanssa. 
Kaikkien jäsenten sähköpostiosoitteet täytyy täydentää 
puuttuvilta osin mikäli mahdollista Metsästäjäliiton 
jäsenrekisteriin käyttäjätietoihin kaikkien etujen saamiseksi 
jäsenen käyttöön. Ensisijaisesti jäsen itse käy kirjautumassa 
järjestelmään ja tarkastaa ja täydentää tietonsa rekisteriin 
(mm. syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Tiedot 
voi ilmoittaa myös kyläosaston sihteerille. 

 

Varsinaista toimintaa 2022-2023 
 

Riistanhoito 
Kyläosasto hoitaa alueillaan käytännön riistanhoidolliset työt ja 
valvovat järjestyksen säilymistä riistamailla. 
Suunnitellut riistapellot: yht. 40 ha 
Jatketaan vesilintujen ruokintaa sekä peltopyiden ja teerien 
talviruokintaa  
Pienpetojen aktiivista pyyntiä jatketaan. 
Kauriiden ruokintaa suoritetaan talven ajan. 
Hirvien suolakivien vientiä seuran alueille. 

 

Riistalaskenta ja riistakannat 
Suoritetaan riistakantojen laskentaa ja havainnoidaan kantojen 
kehitystä aktiivisesti, jotta saadaan oikea kuva riistakantojen 
kehityksestä ja elinvoimasta. 
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Varmistetaan riistaeläinkantojen kestävä kehitys toteuttamalla 
kiintiöitä ja rauhoituksia tarpeen mukaan.  
Suurpetotilannetta seurataan systemaattisesti yhdessä 
riistakeskuksen kanssa. 

 

Metsästys 
Seura järjestää hirven-peuran- ja kauriinmetsästyksen ja 
toteuttaa niissä riistanhoitopiirin kaatosuosituksia. Hirvilupia 
anotaan piirin suosituksen mukaan. Peuranpyynti pidetään 
seuran alueilla järjestäytyneenä yhteispyyntinä sekä 
kyttäysjahtina ja saalismäärä toteutetaan ennalta sovitun 
kaatokiintiön mukaisesti jonka päättää syksyn hirvikokous 
johtokunnan esityksestä. 
Kehitetään pyyntimuotoja ja tapoja ehdotusten mukaisesti.  
Valitaan peurapyynnille johtaja ja varajohtaja. 
Hirvenpyynti tullaan järjestämään perinteisesti koira-pyyntinä. 
Pyynti keskitetään hirvituhoalueille, ja niille alueille jossa 
hirvitiheys on suurin. Tarvittaessa anotaan ja osallistutaan 
sudenmetsästykseen.  

 

Koulutus ja neuvonta 
Osallistutaan ja järjestetään tuomari- riistanhoito- valvojien- 
yms. koulutusta suunnitelmien ja tarpeen mukaisesti. 

 

Rakennukset ja rakennelmat 
Rakennuksia hoidetaan niin että niiden kunto ja arvo säilyy.. 

 

Tiedotus ja yhteistoiminta 
 Seuran kotisivut on uusittu. Sivuilla pyritään tiedottamaan 
kaikki seuraa ja jäsenistöä koskevat päätökset, tapahtumat ym. 
tärkeät asiat. Jäsenet voivat toimittaa sivuilla julkaistavaa 
materiaalia (kuvia, ilmoituksia jne.) seuran sihteerille. 

 

Muu toiminta .  
Majaa pyritään vuokraamaan aktiivisesti ja vuokrauksesta voi 
tiedustella majan isännältä. 
 

 


