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haettava riittävä määrä lupia alueelleen.

Puheenjohtajan palsta
Tervehdys!
Kokouksia
Kevään kokoukset ja toinen puheenjohtajakausi ovat takanapäin. Tulevan kauden lakisääteiset tapahtumat on lukittu kalentereihin ja hirvilupien hakuprosessiin tarvittavat
asiat on käsitelty. Nyt kun kaksi toimintakautta on takanapäin, niin tarvittavat kuviot on
tullut paremmin itselle tutuksi ja kokemuksen kartuttua on tiettyjen velvoitteiden hoitaminen helpottunut.
Oma kokouksemme pidettiin helmikuussa ja siellä ei suurempaa dramatiikkaa ollut.
Kainaston kyläosaston vanhat edustajat tulivat uudelleen valituiksi. Ensi vuonna avautuu useampia paikkoja auki, kun erovuorossa on useampia henkilöitä. Porukkaa kokoukseen olisi mahtunut enemmänkin.
Suupohjan riistanhoitoyhdistysten palaveri pidettiin Kurikassa ja siellä käytiin läpi alueittain riistakantojen suuntia jahtikauden jälkeen. Yleisesti ottaen kaikki olivat yksimielisiä siitä, että suurpetojen, erityisesti susien määrä on kasvussa suupohjan alueella ja
hirvikantaan suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. Hienoista hirvikannan nousua oli
jokaisen rhy:n alueilla.
Metsäkanalintujen osalta kaikilla oli huoli tulevan vuoden poikueiden onnistumisesta,
koska takana on jo pari heikkoa vuotta. Toivotaan olosuhteiden olevan luonnon puolella
ja saataisiin kanalintu kannat hienoiseen nousuun. Laskennan ajankohta tosin osui viime
vuonna helteiden aikaan ja saattoi osaltaan vääristää laskentojen tuloksia, talvella oli
jokusia teeriparvia kuitenkin näkyvissä.
Aluekokous pidettiin Härmän kuntokeskuksessa, maaliskuussa. Aluekokous olikin sitten
mielenkiintoinen, kiitos useiden henkilöäänestyksien koska paikkoja oli auki useisiin eri
tehtäviin.
Olin kokouksessa puheenjohtajana ja ihan tosissaan sai olla nuijan varressa, että saatiin
kokous vietyä kunnialla maaliin. Aluekokouksessa päätettiin esittää MMM:lle alueneuvoston puheenjohtajaksi Pauli Kiviluomaa, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Paulia esitettiin myös Riistakeskuksen hallitukseen ja päätöksen sinetöi aikanaan valtakunnallinen
riistaneuvosto.
Paulille onnittelut ja tsemppiä tuleviin haasteisiin. Paulilla riittää puuhaa tehtävien kanssa, mutta on koko Suupohjan alueiden etu ja tietty rikkaus, kun meiltä on edustus valtakunnan tehtävissä.
Hirvitalousalueen kokous pidettiin Jurvassa huhtikuun alkupuolella. Siellä käytiin läpi
viime vuoden hirvenmetsästyksen lopputulosta ja tulevan kauden verotussuunnitelma
hirvitalousalueellemme. Rannikkoseudulla oli hirvikolarien määrä kovassa kasvussa, kun
se meillä on alhaisin moneen vuoteen. Myös metsätuhojen määrät on ollut rannikolla ja
Keski-Pohjanmaalla kasvussa ja em. syistä johtuen Riistakeskuksen tavoitteena on hirvikannan leikkaus, että kanta saadaan kuriin. Jokaisen hirviluvan hakijan on näin ollen

Monella alueella on ilmeisesti suuri kynnys hakea runsaasti lupia, koska tietyt tahot tekevät omia johtopäätöksiä lupien käyttöasteesta, mikä on väärin. Näin ei saisi olla koska
pankki on sitä varten, että sillä säädellään tarpeellista lupamäärää, eikä ole häpeä, vaikka
lupia jää käyttämättä, jos hirvikanta niin vaatii. Tulee myös muistaa kestävän metsästyksen periaate kannan verotuksessa.

Tapahtunutta
Viime kaudella pidettiin yhteisjuhla, mikä onnistui niin kuin oli suunniteltukin. Juhlan
aiheena oli Kauhajoen Ms:n saamat Wildlife estates ja vuoden metsästysseura tunnustukset, yhteispeijaiset, Rhy:n pikkujoulut ja toiminnanohjaajamme Jannen 40v juhlat.
Juhlaa edelsivät arpojen myynti, jolla rahoitettiin juhlasta aiheutuneet kulut. Itse juhla
oli onnistunut ja kutsuvieraita saapui yli odotusten. Hyypän kyläosasto teki hyvän ja kovan työn juhlan onnistumiseksi, kiitos siitä heille.
Huhtikuulla pidimme karhuradalla neitsytammunnat. Iltapäivä oli onnistunut ja pääsimme testaamaan radan toimivuutta. Radan korkattuamme totesimme sen olevan todella
hyödyllinen harjoittelupaikka mahdollisia suurpeto SRVA tehtäviä ajatellen. Villen tekemien hienosäätöjen jälkeen rata on vireessä ja palvelee koko Suupohjan alueen riistanhoitoyhdistyksiä jäsenineen. Rataa tullaan pyörittämään tarpeellinen määrä tulevan
kesän aikana.
Metsästäjätutkinto on uudistumassa ensi syksyksi ja tunnistuskuvat ovat selkeämpiä
kuin aiemmin. Myös kysymyssarjat uusiutuvat ja tentti alkaa aina kellonlyömällä, joten
paikalla tulee olla ajoissa.
Tenttien ja muidenkin rhy:n tapahtumien ajankohdat löytyvät tulevasta tiedotelehdestä
ja kauhajoenmetsastys.com sivuilta rhy:n alaotsikoista. Sieltä löytyy myös kaikki koulutusmateriaalit, ohjeita riistametsän tekemiseen ja omariistan käyttöön liittyviä opetusvideoita ja linkkejä niihin.

Suurpedot
Suurpedot, varsinkin sudet ovat puhuttaneet enemmän ja vähemmän koko suupohjan
alueella. Havaintoja susista on tehty paljon alueellamme ja trendi on ollut viime aikoina
nousujohteinen havaintojen osalta. Ilmoitukset ovat löytäneet hyvin perille asti, mutta
parannettavaa löytyy vielä. Viime kauden susijahti todisti miten tärkeää on tehdä havainnot ja että ne tulee kirjatuksi tassuun. Jari-Matti toimii edelleen Tassu-tallentajana ja
hänelle tulee ilmoittaa kaikki tiedot havainnoista.
Karhuhavaintoja tehtiin syksyllä useita, varsinkin Järvikylässä itseään esitellyt nalle oli
hyvinkin rohkea liikkeissään ja teki jonkun verran pahojaan rikkomalla aiv-rehupaaleja
kulkiessaan kylästä toiseen. Saa nähdä vieläkö samainen otus jatkaa samaa rataa vai olisiko talven mittaan viisastunut.
Ahma ja ilves havaintoja on tehty tasaiseen tahtiin koko kauden aikana, mutta ilves ei
ole alueellamme runsastunut, niin kuin se on tehnyt monessa paikassa. Ahmoja havainnoitiin hieman edellisvuotta enemmän, samoilla alueilla kuin ennemminkin, joten ne on
tullut jäädäkseen.
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Omariista
Omariista on saanut paljon hyvää palautetta kaikilta sitä käyttäviltä tahoilta. Viime kaudella sitä saatiin kokeilla kaatojen kirjaamisessa niin hirvi- kuin peurajahdeissa. Minusta
se helpotti elämää saalisilmoituksen osalta ja alueiden tunnuksia oli helppo jakaa vierasjahdeissa käyville.
Omariistaan on lisätty kuluvan kauden aikana SRVA-tehtävä lisälehti, minne saa kirjata
paikan, jossa kolari ym. on tapahtunut. Srva-puhelin on tullut käyttöön, että tavoitettavuus paranisi kentällä. Viranomaiselta tuleva puhelu soi 1. numeroon ja jos ei vastaa, niin
se siirtyy 2. numeroon ja mahdollisesti 3. numeroon. Kauhajoella tämä ei ole ollut ongelma, mutta muualla päin ilmeisesti on, koska tähän on päädytty. Toimiva ratkaisu tuokin.
Hirvi ja peuralupien haku suoritettiin tänä vuonna omariistasta saatujen tietojen perusteella ja se helpotti paljon luvanhakijan tehtäviä. Hallituksen kokouksessamme heräsi
keskustelu, jos omariistaan saataisiin myös metsien hirvituhoalueet kirjattua aikanaan,
koska nyt ne jäävät paljolti kuulopuheiden varaan, eikä tieto välity meille asti. Näin pystyttäisiin esim.hirvilupia kohdentamaan ongelma-alueisiin ja mahdollisiin tihentymiin
vaikuttamaan paremmin. Omariista toimii myös hyvänä saalispäiväkirjana.

Karin

HAVUPUUUUTESuomalaista
JUOMA
perinnetietoa

050 586 3122

parhaimmillaan

Hyvää kesää kaikille ja turvallisia laukauksia ensi kaudelle!
Terveisin
Jarkko Latvanen

Kari Herttua
Havupuuuutejuoman
kehittäjä

Tuote johon sinun
ei tarvitse uskoa
- se toimii sittenkin

Ravintorengas Oy
29810 Siikainen, Puh. 02-552 6601
herttua@ravintorengas.fi

www.ravintorengas.fi

Turun yliopistossa tutkittu
luonnontuote länsirannikon
männystä.
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Toiminnanohjaajan Turinat
Juhlahumua
Synttärihulinaa oli viime vuonna. Marraskuussa pidettiin hieman totutusta poikkeavat
nelikymppis-synttärit, jotka oli tukittu samaan pakettiin RHY:n pikkujoulujen, hirvipeijaisten ja Kauhajoen metsästysseuran Vuoden Metsästyseura-juhlien kanssa, vai toisinpäin? Tuo jääköön arvoitukseksi. Juhlat olivat ikimuistoiset, niin isännille, kuin vieraillekin. Juhlien rahoituksen mahdollisti Kyläosastojen ja seurojen suorittama arpamyynti,
josta hekin saivat osansa vaivanpalkaksi. Samalla kun budjetin vaatimaa rahasummaa
saatiin kasaan, avuliaat kökkämiehet ja jalomieliset yhteistyökumppanit kantoivat kortensa kekoon, antamalla työ, sekä materiaaliapua projektillemme. Näistä kaikista suuret
kiitokset kaikille osallisille.
19.11.2016 Hyypän majalla oli kaikki valmista, vaikka vain pari päivää aiemmin, aamulla klo 05.00 näky pihaan pystytetyssä teltassa ei ollut lainkaan miellyttävä. Koko yön
teltassa puhaltanut hallilämmitin oli sulattanut lumen odotetusti, mutta sulamisvedet
olivat tallessa jokaista pisaraa myöten. Kaikki oli jo iltapäivällä toisin, kun Hyyppäläinen
iskujoukko hoiti homman kuntoon ihailtavalla nopeudella. Tuoreesta puusta haketettu
hake ei ainoastaan syrjäyttänyt vettä, vaan antoi myös tilaisuuteen sopivan metsäisen
tuoksun.
Juhlaillan aikana pidettiin puheita ja syötiin villisikaa, lopuksi lauteille nousi Karvian
RHY:n alueelta saapunut Anne Mattila orkestereineen. Koko ilta oli erittäin onnistunut
kaikin puolin, siitä iso kiitos kökkäväelle ja vieraille. Juhlien lopputulos jäi positiiviseksi
myös taloudellisesti, kertyneillä muistamisilla lahjoitettiin kipupumppu Kauhajoen terveyskeskukseen. Samalla konseptilla voitaisiin pitää juhlia toistekkin, kunhan keksitään
aihe mitä juhlistetaan.

nykypäivää, varmasti myös seuraliitokset tekevät samaa tulevaisuudessa, jo pelkästään
ikäluokkien pienentymisen aiheuttaman jäsenistöpulan vuoksi. Väki vähenee, muut harrastukset lisääntyvät ja kaiken kruunaa mahdollisesti vaatimusten lisääntyminen aseluvan ja muiden lisenssien saamiseksi.
Nykymaailman ajatusrakennetta seuratessa voisin hyvinkin kuvitella tulevaisuuden
metsästyskortin kaksivaiheiseksi, joka uusitaan viiden vuoden välein. Aselupa edellyttäisi koulutusta kyseisen asetyypin hallitsemiseksi ja päivitys määräajoin. Seurojen jäsenmaksutulot muuttuu veronalaiseksi ja hygieniapassi pakolliseksi kaikille hirvijahtiin
osallistuville. Mikä tietää vaikka makkaranuotiot tulisivat kieltolistalle, heti lyijykiellon
jälkeen. Uudistuksia ja päivityksiä tulee nykyään, niin ettei perässä pysy.
Ehkä tulevaisuudessa asioiden päivittämisinto päivittyy uudelle tasolle, kun huomataan
ettei päivityksien päättymätön päivittäminen, aiheuta muuta kuin, päivittäisten päivityksien päättymätöntä päivittelyä.

Hirvittävä määrä hirviä
Hirvilupia tulevalle syksylle haettiin 160 lupaa, vastoin kaikkia ohjeistuksia ja suosituksia.
Hirvitalousalueemme kokouksessa keväällä meille suositettiin n.250lupaa, toisaalla tuohon vielä 30% pankkia päälle. Syyllisiä tuohon haettuun lupamäärään päätymiseen on
ehkä turha etsiä, mutta syitä on moniakin. Mikäli hirvikantamme olisi siinä mitä meille
on arvioitu, vasatuottomme viimearvioon olisi pitänyt olla yli 90%. ”Taimikkotuhot ovat
räjähtäneet, siksi pitää lupamäärää nostaa.” Tästä meillä ei ole tietoa, joten aloitamme

100v
Tänä vuonna Suomi saavuttaa ensimmäisen sadan vuoden merkkipaalunsa. Mitä metsästys on seuraavat sata vuotta? Sitä on meistä hyvin harva näkemässä loppuun saakka, mutta varmaa on, että muutoksia tulee, jo lähitulevaisuudessa. Kuntaliitokset ovat

Ahti Huvila Oy
Alajärventie 9, 63800 Soini
p. 06-5281 203
ah@ahtihuvila.fi

www.ahtihuvila.fi

Tervetuloa!

Myymälän aukioloajat
ma-to 9.00 – 17.00
pe
9.00 – 18.00
la
9.00 – 14.00
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keräämään tietoa yhdessä Lakeuden Metsänhoitoyhdistyksen kanssa karttapohjalle,
josta aikanaan voimme seurata tuhojen määrää ja sijaintia. ”Hirvikolarit ovat lisääntyneet.” Vuosi 2016 oli toiminnanohjaaja-aikani hiljaisin hirvikolarivuosi, viimeksi tässä tasossa oltiin vuonna 2011, joten sekään ei puolla lupamäärän reipasta nostoa. Näillä siis
mennään, ja ensivuonna katsotaan minkä verran silloin haetaan lupia.

20
Tänä vuonna on kulunut kaksikymmentä vuotta siitä kun, järjestöjunttamme Manu Mauno Itäluoma vaikutti toiminnanohjaajana ja pukkasi ensimmäisen jäsentiedotelehden
maailmaan. Monien muidenkin tapaan, uusi ajatus sai osakseen miettiviä kommentteja
moisen lehden tarpeellisuudesta. Nykyään lehti on tiettävästi paikkansa ansainnut, vaikka nettisysteemit ovat vallanneet lähes kaiken muun, ja toki tämäkin lehti löytyy netistä.
Alun perin ajatus lehdestä Manulle oli tullut Kauhajoen Urheiluautoilijoiden/ Ari Korpelan tekemästä Vauhtisuora-nimisestä jäsenlehdestä. Painokustannukset ensimmäisessä
lehdessämme hoitui Herra Aaro Häkärin ansiokkaasti hankkimasta Sakon mainoksesta,
mainostuloilla lehti rahoittuu nykyäänkin. (Katso s. 68-69)
Vuoteen 2012 saakka seurat ja kyläosastot hoitivat jakelun itse. Osa postitti ja ainakin
Anttila tapansa mukaan jakoi itse laatikoihin Hyypässä. Ainakin Aro-Toivakan kyläosastossa lehteen askarreltiin vielä omia lisäsivuja, ja saatettiinpa niitä askarrella muidenkin
osastojen lehtiin. Vuodesta 2012 saakka lehti on lähtenyt jäsenmaksulappuineen suoraan painosta postiin. Kommelluksilta ei olla täysin vältytty, 2014 vuoden lehti saapui
odotetusti postilaatikoihin, mutta muutama sata jäsenmaksua olikin hypännyt riviltään
ja osa jäsenistöstä sai jäsenmaksulapun toiseen seuraan tai osastoon. Tuolloin vähän
korvia kuumotti, ei niinkään puhelimen soimisesta, vaan uuden jäsenmaksulaskutuksen
miettimisestä. Syyllistä ei edes etsitty, mutta syy löytyi. Kaikki saatiin korjattua uudella
ja pikaisella laskulla.

Yhdestoista sivu
Monien asioiden ansiosta tai niistä huolimatta tämän vuoden jäsentiedote on tasan satasivuinen. Suomi on sata, lehti kaksikymmentä ja lisäksi monta muuta juhlistettavaa
asiaa on olemassa, tulee tai on jo mennyt. Sadan sivun materiaalien etsiminen ei ole aivan yksinkertainen juttu, tai eihän se vaadi muuta kuin aikaa. Toisinaan esiintyvä tyhjän
arkin ongelma, on myöskin omiaan hidastamaan tiedotelehden syntymistä. Toisaalta
pyöreä sata, saattaa kuvastaa sadan prosentin suoritusta eli täydellistä. Sitä tämä ei ole
nyt, eikä ehkä koskaan. Aina on joku juttu, joka ei mahdu, tai ei huomata ottaa mukaan.
Jätetään siis yksi sivu tyhjäksi, sinun juttuasi varten. Toisaalta tyhjä sivu kuvastaa riistalihan puhtautta, ja toisaalta muistuttaa meitä pitämään harrastuksemme mainetta puhtaana. Luetpa lehteä ääneesi tai itseksesi, huomaat kuinka tyhjän sivun kohdalla tulee
hiljainen hetki. Osoitetaan tuo hiljainen hetki edesmenneille metsästäjille, sekä heille,
jotka ovat maamme vapaaksi taistelleet ja maamme vapaana pitäneet.
Hyvää ja turvallista jahtikautta!
Janne Ala-Ikkelä
Toiminnanohjaaja
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Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen
toimintaa 2017

Kauhajoen riistanhoitoyhdistys
Pankkiyhteys FI57 4730 4020 1197 16

Ampumakokeet 2017

JOHTOKUNTA

Yhteystiedot

Varajäsen

PUHEENJOHTAJA

Jarkko Latvanen, p. 0400 677 204
Ponsimaantie 43, 61850 Kauhajoki as
jarkko.latvanen@pp.inet.fi

Mauno Itäluoma
040 595 3334

2015 - 2018

JÄSEN (VPJ)
2015 - 2018

JÄSEN
2015 - 2018

JÄSEN
2016 - 2019

JÄSEN
2015 - 2018

JÄSEN
2015 - 2018

JÄSEN
2016 - 2019

JÄSEN
2017 - 2020

Markku Mäkiranta, Päntäneen ms, p. 0400 885 028 Mika Pihlaja
Tarkkaperäntie 4, 61980 Päntäne
040 704 4019
m.makiranta@suomi24.fi
Mikko Rantamäki, Muurahainen, p. 0400 568 183
Rinnetie 21, 61800 Kauhajoki

Juha Leppäpuska

Ville Salmela, Mattila-Harja, p. 0400 662 074
Kurikantie 550, 61860 Harja
ville.salmela@luukku.com

Erkki Hietalahti
0400 264 363

Jari-Matti Kiviluoma, Hyyppä, p. 0400 192 475
Kiviluomanmutka 52, 61950 Juonikylä
jari-matti.k@ssvnet.fi

Harri Lehtimäki
0400 338 435

Jari Ojanpää, Nummijärvi / Nummikoski,
p. 044 592 2716
Nummijärventie 197, 61910 Nummijärvi
jojanpaa@mail.com

Lasse Jokela
040 566 5040

Jari Haahka, Kirkonkylä, p. 040 741 9412
Savikyläntie 225, 61800 Kauhajoki
jari.haahka@pp.inet.fi

Vesa Harju-Panula
040 359 2474

Markus Lehtinen, Kainasto, p. 040 7468 563
Jukolantie 1 as3, 61800 Kauhajoki
m.lehti84@gmail.com

Antti Hautio
040 591 7455

Ylim./Äänetön JÄSEN Ville Pääkkönen, Aro-Toivakka, p. 040 702 8721
2016 - 2019

Savikyläntie 22 A3, 61800 Kauhajoki
ville.paakkonen@wippies.fi

Ylim./Äänetön JÄSEN Mika Ilomäki, Ikkeläjärvi, p. 0400 652 765
2016 - 2019

Peltosenkuja 36, 61880 Ikkeläjärvi
mika.ilomaki@gmail.com

MAANOM.JÄSEN

Sami Yli-Rahnasto, Maanomistajien ed.
0400 885 023
sami.ylirahnasto@gmail.com

2015 - 2018

TOIMINNANOHJAAJA Janne Ala-Ikkelä, p. 0400 764 618
2012 -->

Hakamäentie 3, 61850 Kauhajoki
kauhajoki@rhy.riista.fi

RAHASTONHOITAJA Jarkko Kauhajärvi, p. 040 543 2551

Aunesluomantie 130, 61960 Kyrönlatva
jarkko.kauhajarvi@ssvnet.fi

Päivä
20.5.2017
6.8.2017
13.8.2017
7.9.2017
1.10.2017

Vkonpäivä
Lauantai
Sunnuntai
Sunnuntai
Torstai
Sunnuntai

klo
10-11
11-12
11-12
17-18
11-12

Järjestäjä
RHY / A-T
RHY / M-H
RHY / IKKELÄJÄRVI
RHY / Päntäne
RHY / Muurahainen

Vastuuhenkilöt
Ville, Jarmo, Kimmo
Ville, Jyrki, Simo
Mika, Olavi, Martti, Leena
Markku, Veli-Matti, Mika P
Jarkko, Rauno, Mikko

AMPUMAKOKEESEEN OSALLISTUJALLA OLTAVA MUKANA VOIMASSAOLEVA METSÄSTYSKORTTI
JA ASEEN HALLUSSAPITOLUPA
ILMOITTAUTUMINEN AMPUMAKOKEESEEN TUNNIN KULUESSA KOETILAISUUDEN ALOITTAMISESTA.

METSÄSTÄJÄTUTKINNON KOULUTUSTILAISUUDET 2017

Petri Risku
040 553 5064
Martti Koskinen
0400 224 202
Markku Salmirinne
020 413 6103

ILMOITTAUTUMINEN 0400 764 618
(Ilmoittautumisia koulutukseen otetaan vastaan elokuusta lähtien)

Päivä
3.9.2017
4.9.2017

Viikonpäivä
Sunnuntai
Maanantai

klo
12.00 alk.
18.00 alk.

Paikka
Sotkan Erähovi
Sotkan Erähovi

(ASEOSIO)

METSÄSTÄJÄTUTKINNOT 2017
Tiedustelut 0400 764 618
Päivä
Viikonpäivä
klo
2.8.2017
Keskiviikko
18.00
			
5.9.2017
Tiistai
18.00 alk.
11.9.2017
Maanantai
18.00 alk.
18.9.2017
Maanantai
18.00 alk.

Paikka
Hiukkajärven maja, Päntäne,
(tiedustelut 0400-885 028 / Markku)
Sotkan Erähovi
Sotkan Erähovi
Sotkan Erähovi

14

15

Suurpetohavainnot

Susihavainnot 2016

Suurpetojemme näkö- ym. havainnoista on pidetty kirjaa jo pitkän aikaa, havaintokirjauksien 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-järjestelmään, 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
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Suurpetohavainnot Kauhajoki 2013-2016.

Muistathan ilmoittaa
osoitteesi muutoksista seurasi
jäsenvastaavalle tai sihteerille!
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Yhdessä luontoon – Ensiaskel erälle

17
tuvat ja näkevät, miten vastuullisuus ilmenee jokapäiväisissä valinnoissa. Luontevia
tilaisuuksia kutsumiseen ovat esimerkiksi metsästäjäkurssit, tutkintotilaisuudet, ampumakokeet ja seurojen kokoukset.

Vuonna 2017 juhlitaan satavuotiasta Suomea. Yksi
suurimmista juhlavuoden hankkeista on Luonnon päivät 2017, jonka teemana on Yhdessä luontoon. Suomen
riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset ovat Luonnon
päivät 2017 -hankkeen virallisia kumppaniorganisaatioita.

Yhdessä luontoon – Ensiaskel erälle 26.8

Juhlimme satavuotiasta Suomea ja sen riistaluontoa yhdessä kaikkien metsästäjien
kanssa. Haluamme kutsua mukaan uusia metsästäjiä vapaaehtoistyöhön, riistanhoitoon
ja metsälle.

Tempauksista – pienistä ja suurista – kannattaa vinkata paikallismedialle. Mediaa kiinnostavat tavat, joilla suomalaiset juhlivat 100-vuotiasta kotimaataan. Näin näytämme
kaikille suomalaisille millainen harrastus metsästys on. Samalla voi kertoa uudistuneesta
metsästäjätutkinnosta, joka on nykyaikainen vastuullisuuden koulutusohjelma.

Vuoden viimeinen Luonnon päivä 26.8. osuu metsästyskaudelle ja silloin me vietämme
Ensiaskel erälle -teemapäivää. Tapahtumia voi järjestää myös muina päivinä pitkin vuotta.
Luonnon päivät ovat yhdessä tekemisen ja luontoon yhdessä menemisen päiviä. Juhlia
voit monella tapaa – järjestämällä tapahtuman, osallistumalla tapahtumiin tai menemällä kaverin tai perheen kanssa yhdessä luontoon. Ensiaskel erälle -teemapäivän virallinen
suojelija on metsästäjä, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Ottakaa tempauksestanne valokuva ja ladatkaa se Facebook-ryhmään Yhdessä luontoon
- Ensiaskel erälle. Voitte lähettää kuvan myös Suomen riistakeskuksen viestintäsuunnittelijalle: mirja.rantala@riista.fi. Kuvia tempauksista julkaistaan Metsästäjä-lehdessä.
Jos järjestätte avoimen tapahtuman, sen voi ilmoittaa Luonnon päivät -hankkeen tapahtumakalenteriin nettiosoitteessa www.luonnonpaivat.fi.

Näytetään yhdessä koko Suomelle, kuinka hieno harrastus ja elämäntapa metsästys on.
Yhteisöllisyys on tärkeä osa metsästystä, uudet metsästäjät ovat tervetulleita joukkoon
ja metsästäjät tekevät merkittävää yhteiskunnallista vapaaehtoistyötä.
Hyvää Suomen juhlavuotta – tavataan luonnossa!

Metsästäjät yhdessä luontoon
Kun uusi metsästäjä on suorittanut metsästäjätutkinnon, hänellä on tiedot uudesta
harrastuksestaan teoriassa, muttei välttämättä käytännössä – eikä omassa lähipiirissä
ehkä ole ketään, joka opastaisi eteenpäin. Juhlavuoden kunniaksi kokeneet metsästäjät
voivat tarjota uusille metsästäjille mahdollisuuden päästä luokkahuoneesta kohti aitoa
eräkokemusta.
Kutsukaa uusia metsästäjiä mukaan laskemaan riistakolmioita, huoltamaan ruokintapaikkoja tai pienelle metsästysretkelle. Näin he ottavat ensiaskeleensa erälle, rohkaisjarkko.kauhajarvi@peterco.fi
puh. 040 5856 455

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

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.

Hallussamme on runsaan kolmensadan asunto
huoneiston isännöitsijätehtävät sekä usean
liike-kiinteistön isännöinnit. Pääpiirteittäin
isännöintitehtävät muodostuvat
kokonaisuuksista: kirjanpito - vastikeseuranta
laskutuksineen - tilinpäätökset –
veroilmoitukset – viranomaisilmoitukset kustannuslaskennat – perintätoimet.
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Länsi-Suomen metsäpeurakannan
lähihistoria ja tulevaisuus
Salamajärvi
Metsäpeura palasi sotien jälkeen Kainuuseen vuosisadan alun sukupuuton jälkeen. Peura viihtyi varsin hyvin rajanpinnan ikimetsissä, ja vuonna 1971 Metsähallitus rauhoitti
Kuhmon Elimyssalon metsätalouskäytöltä 20 vuodeksi. Aluetta laajennettiin jo seuraavana vuonna, ja samassa yhteydessä pidetyssä metsäpeuran suojelua käsitelleessä kokouksessa otettiin ensi kertaa esiin peurojen palautus myös vanhoille esiintymisalueille
länteen.
Ensimmäisen palautuksen kohteeksi valittiin Salamajärven alue Perhossa. Pienen Koiravuoren ympärille oli vuoden 1978 syksyyn tultaessa pystytetty kuuden hehtaarin laajuinen tarha, jonne saatiin Kainuusta pyydettyä parin vuoden kuluessa kaikkiaan kymmenen villiä peuraa. Eläinmäärän karttumisen myötä aitaus laajennettiin 15 hehtaariin, ja
varsinainen tarhaus saattoi alkaa.
Puolentoista vuoden kuluttua joulukuussa 1981 aitauksesta vapautettiin luontoon viisi
peuraa, jotka asettuivat elelemään aitauksen tuntumaan. Keväällä ennen vasontaa kaatoi myrsky kelon aidan päälle mahdollistaen vielä kahden peuran paon. Tämän peuraseitsikon vaatimet synnyttivät keväällä 1982 Suomenselän uuden peurakannan ensimmäiset vasat luonnossa.
Viisivuotisen tarhauksen kuluessa tarhan peuralauma karttui 21 vasalla, ja vuoden 1984
juhannuksen kaikki loputkin peurat vapautettiin. Tarhausvaiheen näin päätyttyä Salamajärven seutuvilla eleli vapaana noin neljäkymmentä metsäpeuraa.
Elinvoimainen kanta lähti kasvuun, ja peuraa on myös metsästetty Suomenselällä
1990-lopulta alkaen. Nykyisin metsästysverotus on maltillista. Kanta pyritään arvioi-

Kuva: Metsähallitus / Mikko Rautiainen

maan kahden vuoden välein. Viimeinen tarkka laskenta on vuodelta 2015, ja tuolloin
Suomenselän metsäpeurakanta käsitti 1300 yksilöä.

Lauhanvuori ja Seitseminen
Alkuperäinen metsäpeurakanta Kainuussa oli huipussaan vuonna 2001, mutta alkoi sitten nopeasti huveta suurpetojen saalistuspaineen ylittäessä vasatuoton. Aiempi menestys peuran palauttamisessa Suomenselälle oli hyvin muistissa, ja niinpä Kainuun kannan
alamäen havahduttamana alettiin lopulta 2010-luvulla suunnitella kokonaan uutta palautusistutusta.
Elinympäristön puolesta uuden palautuksen kohdealueiksi soveliaita olivat PohjoisKarjala, Pyhännän seutu sekä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajaseutu. Kaksi ensin
mainittua pudotettiin kuitenkin listalta eri syistä; Pyhännälle oli jo alkanut suuntautua
vuosi vuodelta runsastuvaa vasovien vaadinten kevätvaellusta Suomenselältä, ja Pohjois-Karjalan puolestaan pudottivat joukosta runsaisiin suurpetokantoihin sekä itärajan
läheisyyteen liittyvät ilmeiset riskit.
Katseet suunnattiin Länsi-Suomeen, ja samassa yhteydessä uudesta palautuksesta
alettiin puuhata mittavampaa kannanhoitohanketta. Metsähallitus yhdessä yhdeksän
kumppanin kanssa haki vuonna 2015 EU-Komissiolta osarahoitusta metsäpeuran suojelu- ja kannanhoitohankkeelle. Rahoitus onnistuttiin saamaan, ja nyt Suomessa on käynnissä iso Life-hanke metsäpeuran hyväksi.

Kuva: Metsähallitus / Mikko Rautiainen

Sen puitteissa Länsi-Suomesta valittiin kohteet kahdelle palautukselle; peurat tullaan
sijoittamaan Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin rakennettaviin totutustarhoihin. Menetelmä on periaatteeltaan suurin piirtein sama kuin aiemmassa palautuksessa Suomenselälle, mutta toki esimerkiksi suurpetojen taholta tarhaukselle koituva riski

20

21

tulee nyt huomioida täysin eri tavalla kuin aikanaan.
Vankat aidat rakennetaan tulevan kesän aikana. Seitsemisen tarha on kooltaan 15 hehtaaria ja Lauhanvuoressa hehtaareita rajataan aidan sisään peräti 26. Uuden palautuksen
ensimmäiset kantayksilöt ovat eläintarhoista peräisin olevaa Kainuun kantaa, ja ne tuodaan totutustarhoihin syyskuussa ennen kiima-aikaa. Lisäksi samoihin aikoihin tullaan
totutustarhoihin pyytämään luonnosta hirvaat, jotta 2018 keväällä syntyvillä vasoilla
olisi jo villiä perua oleva isä. Joukkoa täydennetään tulevina vuosina sekä luonnosta että
eläintarhoista, ja nuorten totutustarhassa syntyneiden peurojen vapautukset alkavat todennäköisesti vuonna 2019.
Tavoitteena on, että viisivuotisen tarhauksen päättyessä kummankin kansallispuiston
tuntumassa elelisi 30-50 metsäpeuran elinvoimainen kanta. Alkuvaiheessa kannan ollessa pieni, tulee kohdealueiden suurpetokantoja seurata ja säädellä aivan erityisen tarkasti, jotta saalistuspaine pysyisi mahdollisimman alhaisena ja kummankin uuden kannan
tulevaisuus olisi turvattu.
Metsähallitus hankekumppaneineen toivoo myös alueen metsästysseuroilta apua tarhapeurojen hoidossa Lauhanvuorella ja Seitsemisessä. Tämän aputyön kulujen kattamiseen on varattu jonkin verran rahaa hankebudjettiin, ja lisäksi Suomen Metsästäjäliitto
on varautunut kertyneillä keruuvaroillaan tukemaan seuroja tässä työssä.
Sakari Mykrä
Metsäpeura LIFE Projektipäällikkö

varaa valita
keskit tämällä vakuutuksesi sinulla on

maetu jopa 17 %
LähiTapiolan
+ S-ryhmän bonus jopa 5 %

Kummelgrund Skaftungin
kalastajakylässä Kristiinan
kaupungissa on tunnelmallinen kokoontumispaikka
ryhmille, jotka haluavat tehdä
tilaisuudestaan elämyksen.

Tilat ja palvelut soveltuvat parhai
ten noin 7 - 14 hengen ryhmille.
- Yksityisyys taattu
- Autolla perille
- Merellinen niemi
- Mahdollisuus linnustukseen

Skärintie 364, Kristiinankaupunki

Varaukset: 010 320 2640

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa: Puh. 06 534 2100 | www.lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa

info@kummelgrund.fi www.kummelgrund.fi
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Luo Oma riista -tunnus

Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksen
hirvikolariryhmä
RHY
RHY
RHY

1 Mäkiranta Markku
2 Itäluoma Mauno
3 Kiviluoma Jari-Matti

ja hoida riista-asioitasi verkossa

Näin rekisteröidyt Oma riistaan

0400 885 028
040 5953 334
0400 192 475

Rekisteröityminen: Viisi vaihetta

SEUROJEN/KYLÄOSASTOJEN VASTUUHENKILÖT
ARO-TOIVAKKA		
		

Pääkkönen Ville
Itäluoma Mauno

040 702 8721
040 595 3334

KIRKONKYLÄ		
		

Koivisto Matti
Harju-Panula Jussi

040 725 0381
050 466 1394

NUMMIJÄRVI		
		

Jokela Lasse
Ojanpää Jorma

040 566 5040
044 523 1330

IKKELÄJÄRVI		
		

Ilomäki Mika
Kaappola Mika

0400 652 765
0400 991 120

MATTILA-HARJA		
		

Suomela Mauno
Salmela Ville

050 527 6004
0400 662 074

HYYPPÄ		
		

Kiviluoma Jari-Matti
Iso-Oja Ismo

0400 192 475
0400 982 724

KAINASTO		
		

Panttila Jari
Talvitie Jouko

0400 817 724
040 722 5184

MUURAHAINEN		
		

Kauhajärvi Rauno
Köykkä Antti

040 715 7248
050 412 0023

PÄNTÄNE		
		

Pihlaja Mika
Luoma-Keturi V-M

040 704 4019
040 584 8783

1 Lähetämme antamaasi sähköpostiosoitteeseen

1 Mene osoitteeseen

oma.riista.fi, klikkaa
”luo Oma riista -tunnus”
ja anna sähköpostiosoitteesi

–

Paistit 20eur/kg

–

Ulkofile 30eur/kg

VAI

ÄN

Palvelu toimii ja
ja päivittyy verkon
kautta. Käytä
kotikoneellasi ja
älypuhelimessasi.
Rekisteröidy ensin!

N
sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.
KERR
AN
3 Hyväksyt palvelun käyttöehdot.
4 Tunnistaudut pankkitunnuksillasi Vetuma-palvelussa.
5 Määrittelet itsellesi salasanan ja matkapuhelinnumeron.

3

2

4

5
5

1
4
3

1

2
4

s-postiosoite
+ salasana

=
Oma riista
-tunnuksesi

Vetuma on
kansalaisen
tunnistuspalvelu

Näin käytät Oma riista -palvelua

Havaintojen kirjaaminen

Kolarihirvien ja peurojen myyntilihan saatavuudesta voi tiedustella Kauhajoen
riistanhoitoyhdistyksen hirvikolariryhmältä.
Jauheliha 12eur/kg

viestin, jolla varmistamme osoitteen toimivuuden. TEH
DÄ

2 Jatkat rekisteröitymistä klikkaamalla

Rekisteröityäksesi
oma.riista.fi
-palveluun tarvitset
toimivan, henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen.

–

Sisäfile 40eur/kg

1
Lataa
ilmainen
mobiilisovellus
Googlen,
Applen tai
Microsoftin
sovelluskaupasta.

2
Kirjaa riistahavainto tai
vaikka riistakameran kuva
Oma riista
-palveluun.

4
Eepee Agri Kauhajoki
Lellavantie 5-7, 61800 Kauhajoki
puh. 010-764 7640

3

Havaintojen
tarkka aika ja
paikka säilyvät
nyt riistalokissasi.

Jo vain.
Ilves.

Avusta metsästyksenjohtajaa
kirjaamalla hirvija suurpetohavaintosi metsästyksen
yhteydessä.

5
Suurpetohavainnot tulee
lisäksi ilmoittaa alueen
petoyhdyshenkilölle.

LATAA
JA KÄYTÄ
ILMAISEKSI

Lataa ilmainen
mobiilisovellus

Mobiilipalveluun pääsyyn vaaditaan rekisteröityminen
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Suomen riistakeskus, Pohjanmaan aluetoimisto
Vapaudentie 32-34 B 22
60100 SEINÄJOKI
pohjanmaa@riista.fi

TOIMISTO

riistapäällikkö
Mikael Luoma
puh. 029 431 2271
mikael.luoma@riista.fi

riistasuunnittelija
Juha Heikkilä
puh. 029 431 2272
juha.heikkila@riista.fi

hallintosihteeri
Sirpa Hakala
puh. 029 431 2273
sirpa.hakala@riista.fi

Suomen Metsästäjäliitto ry / Pohjanmaan piiri
puheenjohtaja
Jukka Hautala
puh. 0400 365 656

toiminnanjohtaja
Veli Kujala
Savikonkydöntie 89, 63300 Alavus
puh. 045 630 0350, 0400 515 406
veli.kujala@alavus.fi
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Metsästäjäliiton jäsenedut

Metsästysvuokrasopimuksessa luvataan metsästysoikeus joko itselle tai jollekin
läheiselle.

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

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.

Jahti-Jakt viisi kertaa vuodessa

Kauhajoen Metsästysseura Ry:n jäsenyys
Vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen voi hakea seuran jäsenyyttä, jolloin voi osallistua
metsästystä koskevaan päätöksentekoon. Jäsenmaksu vuonna 2017 on 20,00 €/vuosi.
Tavallisella jäsenellä, jolla ei ole maanomistajuussidettä, jäsenmaksu on 40,00 € / vuosi.
Kauhajoen metsästysseura Ry:n kuuluessa Suomen Metsästäjäliiton jäseneksi jäsenseuraan kuuluvat ovat oikeutettuja viereisellä sivulla tarkemmin kerrottuihin etuuksiin
mm. vakuutusturva, Jahti-lehti, ym.
Huolehdithan maksustasi eräpäivään mennessä viitenumeroa käyttäen, niin saat jäsenkorttisi kesällä Jahti-lehden mukana.

HYVÄ
METSÄNOMISTAJA!

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 päivittyvät 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

Ostamme lähipuuta tehtaidemme tarpeisiin. Tällä hetkellä ostamme
erityisesti kuusitukkivaltaisia, kesä- ja kelirikkokelpoisia leimikoista.
Nyt on myös metsänhoidon aika. Varmista metsäsi hyvinvointi
ja tuottavuus oikea-aikaisilla metsänhoitotoimenpiteillä.
Ota yhteyttä puukaupan tai metsäpalveluiden merkeissä,
palvelen mielelläni kaikissa metsäasioissa.
Teemu Ruohoniemi
metsäasiakasvastaava
p. 0400 329 053
teemu.ruohoniemi@upm.com
Topeeka 19–21, Kauhajoki
TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ
www.metsämaailma.fi

Arvoisa maanomistajametsästäjä

Arvoisa maanomistajametsästäjä, miksi
sinunkin kannattaa maksaa jäsenmaksusi.

UPM METSÄ
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kratiaa pitää vähentää.

Suomen Metsästäjäliiton tervehdys
Terveisiä Suomen Metsästäjäliitosta ja Pohjanmaan piiristä Kauhajoen
Metsästäjille ja Metsästysseuroille!
Metsästäjäliitto on Suomen suurin ja vanhin vapaaehtoinen metsästäjien etujärjestö,
joka on perustettu vuonna 1921. Jäseninä on noin 2700 metsästysseuraa ja näiden 160
000 jäsentä. Vaikka jäsenmäärä on koko ajan ollut tasaisesti nousussa, paljon on seuroja
ja niiden jäseniä liittymättä Metsästäjäliittoon.
Suomen Metsästäjäliiton tärkein tehtävä on metsästäjien etujen ajaminen nykyhetkessä
ja tulevaisuudessa. Liitto osallistuu kotimaiseen edunvalvontaan antamalla lausuntoja, käymällä valiokunnissa sekä olemalla yhteydessä suoraan päättäjiin. Kansainvälistä
edunvalvontaa suoritetaan pohjoismaisen metsästysjärjestön NHA:n ja eurooppalaisen
FACE:n kautta. Kansainvälinen edunvalvonta on tärkeää, sillä suurin osa päätöksenteoista tapahtuu EU-tasolla. Liitto antaa lehdistölle lausuntoja aktiivisesti ja pyrkii vaikuttamaan mielipiteisiin myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
Metsästäjäliiton edunvalvontatyö on tuottanut näkyvää tulosta, seuraavassa muutamia
esimerkkejä: Vasasuojakäytäntöä järkiperäistettiin. Suden metsästys mahdollistui vahvasta vastuksesta huolimatta. Asetuksiin on saatu lukuisia tarkennuksia, kuten puolivaippaluodin käyttö on korvattu osumasta aukenemaan suunnitellulla luodilla ym.
Liitto on torjunut ja lykännyt monia rajoituspyrkimyksiä. Tämä ei näy usein jäsenille mitenkään, sillä uhat torjutaan poliittisella vaikuttamisella ennen kuin lakeja aletaan säätämään. Mm. EU:sta tulee ehdotuksia tuntematta pohjoismaista metsästyskulttuuria. Esimerkkinä ajokoirien käytön kieltäminen metsästyksessä sekä metson ja monen muun
lajin rauhoituspyrkimykset, joissa lintuharrastusorganisaatiot ovat olleet aktiivisia, itselataavien aseiden täyskielto tai täysi lyijykielto niin haulikko- kuin kiväärijahteihin, jne.
Nämä on torjuttu tähän mennessä, mutta taistelu jatkuu monella rintamalla.
Edunvalvonnan ajankohtaista: Metsästyslain osauudistus on käynnissä. Ampumakoe
jouselle on valmistelun alla samoin kuin jousella sallittaisiin valkohäntäpeuran metsästys, joka mielestäni luo seuroille uusia ulottavuuksia ja mahdollisuuksia lisätä jäsenmäärää. Samalla voidaan tuoda metsästystä lähemmäs asutuksia lain puitteissa, esim.
mansikkaviljelmille, vaikkapa vahinkoa aiheuttavien peurojen vähentämiseksi. Kivuton
ansastus standardoiduilla menetelmillä on työn alla. Ravintohoukuttimen kielto suurpedoille –myös pienpetohaaskakielto 1.5 – 9.9. Tähän liitto on pyytänyt tarkennusta, koska
villisian ampuminen ravintohoukuttelulla olisi sallittua vai onko tässä tapauksessa. Metsästysaseiden kuljettaminen (ruutiase + jousi) maastossa saaliin hakureissulla, majoitukseen - ja jäällä siirtyminen tulisi sallituksi, kunhan aseet on asianmukaisesti suojattu.
Metsästyksen rajoittaminen muillakin keinoilla kuin täysirauhoitus, eli ajallinen, paikallinen, kiintiöinti tai metsästysmuoto. Vahinkolintujen poikkeuslupien saannin helpottaminen selvissä tapauksissa (turkistarhat, maatilat, kaatopaikat ym..)
Julkisten hallintotehtävien maksuihin riistaluvissa on tulossa korotuksia. Liitto on vastustanut korotuksia kun nykyisilläkin tasoilla jää selvästi metsästäjien rahoja valtion
pohjattomaan kassaan. Asedirektiivi ja sen vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön
on tarkastelun alla. Liiton tavoite asesäädäntöön kansallisesti on selvä: hankintabyro-

Suurpetojen kanta-arvio ja lupamäärät jatkossa: Luke antaa suden kanta-arvion kevään
aikana. Metsästäjäliitto on kerännyt piirien alueelta oman kanta-arvion ja näiden kantaarvioiden kesken Metsästäjäliitto ja Luke ilmoittavat joko yhteisen tai oman kanta-arvion. Piirin alueelle saatiinkin tänä vuonna suden sosiaalisin perustein myönnettyjä lupia,
joista kaksi jahtia tuotti tulosta. Karhun kanta-arvio jo valmistui ja kanta on noussut jo
yli 2000 kpl. Piirin alueella suurpedot ovat jakautuneet mielenkiintoisesti, sillä itäisellä
ja pohjoisella alueella temmeltävät karhut ja läntisellä sekä eteläisellä alueella jolkuttelevat sudet. Silti kumpiakin tavataan koko piirin alueella. Tassu-merkinnät ovat jatkossa
entistä tärkeämpiä, sillä ilman niitä ei kyseisiä lupia kannata edes harkita haettavaksi.
Jokainen pihakäynti on merkittävä erikseen kummaltakin suurpedolta sekä laumamerkintä erikseen sudella.
Villisika on levittäytymässä myös meidän alueelle, varsinkin jos talvet ovat jatkossa yhtä
leutoja ja vähälumisia. Kehottaisin seuroja yhteistuumin ja yhteisjahdeilla estämään sen
leviämisen Pohjanmaalle, ettei siitä synny pysyvää kantaa. Piiri on varannut toiminnanjohtajan toimistolle näytepusseja niin trikiini- kuin rutto näytteitä varten, tilatkaa Veliltä
niitä seuroihin jo valmiiksi. Lisäksi välttäkää metsästysmatkailua maihin, joissa on tavattu afrikkalaista sikaruttoa.
Liitto ja Pohjanmaan piiri järjestävät monia koulutustapahtumia metsästäjille ympäri
piirin aluetta. Olkaa aktiivisia ja tutustukaa eri koulutustapahtumiin, joista saatte tietoa
piirin sivuilta tai Facebook sivuilta. Heitänkin seuroille ja jäsenille ajatuksena sen, että
kun siellä nuotiolla istutte ja tuumailette, mistä olisivat seuran jäsenet kiinnostuneita,
niin ottakaa yhteyttä piiriin, niin tehdään teille onnistunut ja mielenkiintoinen koulutustapahtuma.
Metsästäjäliitto kumppaneineen järjestää Suomen suurimmat peijaiset la 4.11. Tempaus
on osa Suomi 100 – juhlavuoden ohjelmaa. Luodaan positiivista kuvaa metsästäjistä ja
juhlitaan itsenäistä kotimaata. Tarjotaan esim. hirvi- tai peurakeittoa, esitellään riistaruokaa, metsästystä, yhteisöllistä seuratoimintaa ja peijaiskulttuuria kaikelle kansalle avoimia tapahtumia ympäri maata.
Toivotan hyvää jahtikauden odotusta kaikille jäsenseuroille ja metsästäjille!
Jukka Hautala puheenjohtaja
Suomen Metsästäjäliitto Pohjanmaan piiri ry

Marja Mäkinen
040 7622 757
Sanssinkuja 2
61800 Kauhajoki
perusjalkahoidot
jalkojen hieronta
koti- ja laitoskäynnit

Ajanvaraus
torstaisin klo 15-17

www.liikkuvatjalat.fi
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Monen haasteen susijahti
Viime talvena saatiin sosiaalisin perustein sudenkaatoluvat sekä Jalasjärven, että Suupohjan alueelle. Jalasjärven lupa tuli harmillisesti sellaiseen säätilaan, että lunta ei tullut
millään vaikka sitä Jalasjärven jahtiporukka varmasti sormet ja varpaat ristissä toivoi. Sosiaalisin perustein myönnetyissä luvissa jahdin pitää alkaa pihasta löytyneistä jäljistä ja
jos ei ole lunta ei ole myöskään jälkiä.
Jalasjärviset tekivät todella paljon töitä asian eteen ja susien liikkeitä näköhavaintojen
perusteella seurattiin siellä tiiviisti. Tieto kulki nopeasti havainnoista ja apuna seurannassa olivat myös lupa-alueen ulkopuoliset rajakuntien metsästäjät. Luvassa alue myös
rajoittui niin pieneksi, että suurta reviiriä pitävät sudet eivät ehtineet luvan voimassaoloaikana edes tulla kyseiselle alueelle. Projekti tuotti kuitenkin varmasti paljon osaamista
ja tietoa, kuinka näissä tilanteissa toimitaan. Susia riittää varmasti metsästettäväksi myös
seuraavana talvena, joten jahtiporukka sai hyvää harjoitusta.

Kainaston nilkuttaja
Suupohjaan lupa saatiin ontuvalle sudelle, joka laahusti pitkin raitteja kissoja jahdaten,
karjaa kytäten ja ihmisiä pelotellen. Lupa-alue nyt oli onneksi iso, pinta-ala 172 350 hehtaaria ja 18 eri metsästysseuraa. Myös sääherra oli suosiollinen ja uutta lunta tuprutti
mukavasti. Odotukset jahdin toteutumisesta olivat korkealla, puhdasta lunta ja ontuva
susi, oli siis vain ajan kysymys minne jäljet ilmaantuisivat.
Ja se aamu tuli 25.2. Ketunpyyntiin lähdössä ollut metsästäjä löysi epätyypillisesti liikkuvan suden jäljet.

Kuva: Erja Pekkala

Tältä naaraalta löytyivät suden tunnusmerkit päästä selvästi.
– Jälkeä seurattiin ja se oli kulkenut kolmen pihan läpi, viimeisessä se oli ollut 30 askeleen
päässä talon portaista. Jo aikaisemmin lumen tultua maahan, pihakäynneistä oli havaintoja, mutta ne tulivat ilmi vasta niin myöhään iltapäivällä, että jahdin järjestäminen yötä
vasten oli mahdotonta. Jäljittäjät olivat seuranneet suden jälkiä ja myös nähneet suden
kulkevan pellolla. Saavuin itse paikalle tarkistamaan jälkeä ja tein päätöksen jahdin aloittamisesta, Norin metsästysseuran puheenjohtaja ja susijahdin jahtipäällikkö Erkki Siljamäki kuvaa tilannetta ennen jahtia.
Siljamäki laittoi viestiketjun liikkeelle ja pian oli tarvittava jahtiporukka koolla. Siljamäki
organisoi miesten siirtymisen metsään apupäällikköjen kanssa.
– Suden olinpaikka tiedettiin ja kun passiketju oli valmis, annoin jäljittäjille luvan lähteä
liikkeelle. Hyvin nopeasti tuli tieto, että susi on liikkeellä. Susi haistoi passit ja jäi kiertämään rinkiin. Rinkiä pienennettiin suden liikkeiden mukaan. Passipaikat vaihdettiin
hyvin organisoidusti ja kaikilla oli selkeästi tiedossa kuinka piti toimia. Lopulta susi tuli
erääseen passipaikkaan, jossa se kaadettiin, Siljamäki kuvailee jahdin kulkua.

Kuva: Erja Pekkala

Sutta kunnioitettiin laittamalla se havupedille.

Jahdissa ei käytetty koiria, vaikka se luvan mukaan olisi yhden suden kyseessä ollessa
ollut mahdollista. Koiran edellä susi menee lujaa ja tilanteet tulevat passipaikkoihin niin
nopeasti, ettei niihin ehditä reagoimaan. Miesajolla susi etenee rauhallisesti, kuten se
teki nytkin, meni noin sadan metrin päässä edellä, mutta toki sille jää aikaa paremmin
myös havainnoida passissa olevia.
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Ensimmäinen
susijahti
Susi kulki pellon piennarta passimiehen näkökenttään. Se liikkui epävarmasti hölkäten hieman
poispäin. 14 vuotta karhumetsällä kulkeneen, kokeneen metsästäjän sormi
kävi ja susi kaatui niille sijoilleen, ampumaetäisyys
203 metriä.
– Vaikka ajatuksissa pyöri
monenlaista jännitystä,
mitä suurpetojahti tuo
tullessaan, mieli ja käsi oli
vakaana. Ja varmuus siitä
minkä eläimen ammun oli
aivan selkeää. Suurpetojen jahti poikkeaa todella
paljon muiden riistaeläinten jahdista. Jo pelkästään se, että kyseessä on
luvanvarainen riista ja lupaehdot ovat hyvin tarkkaan määritelty, tuo siihen oman jännityksensä.
Susi on äärettömän viisas
koiraeläin, eikä käyttäydy
Kuva: Erja Pekkala
ollenkaan samoin, kuin
esimerkiksi kettu. OnnisSuden puruvoima on lähes kaksi kertaa voimakkaampi
tunut pyynti vaatii todella
kuin saksanpaimenkoiralla.
paljon suunnittelua ennakkoon, tarvitaan tietoa
eläimestä, sen käyttäytymisestä ja liikkumisesta reviirillään. Ja kun ampumatilanne tulee, pitää olla valmis ja tietää mitä tekee, kertoo suden kaatanut metsästäjä.

Susi havupedillä
Kaadettu susi oli 34 kg painava naaras. Suden oikeassa lonkassa oli karvaton jälki ja arven
näköistä aluetta, liekö ottanut yhteen lajitoverin tai jonkun muun kanssa. Päällisin puolin
eläin ei näyttänyt raihnaiselta ja hampaatkin olivat hyväkuntoisen näköiset. Raato lähti
seuraavana maanantaina bussikyydillä Luonnonvarakeskuksen suurpetotutkimukseen
Taivalkoskelle. Sieltä tulevat aikanaan vastaukset eläimen kunnosta ja mahdollisesta
syystä sen ontumiseen.
Erja Pekkala
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Kesän lahjat täyden palveun lahjatalosta
Myös: - kellon ja kuulolaitteen patterit, -hihnat
- kaiverrukset (nopea toimitus)
- kullan ja hopean ostopiste
- korulääkäri korjaa korut ja pienet metalliesineet
Avoinna:

ma – pe
la

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

10 – 17
10 – 13
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Metsäammattilaisen ajatuksia
Hirvet ja taimikot
Hirvi on riistaeläin, joka aika ajoin synnyttää ristiriitoja metsätaloudessa aiheuttamiensa taimikkotuhojen vuoksi. Kauhajoella on paljon karuja maita, joilla on metsätalouden
kannalta järkevintä pyrkiä kasvattamaan mäntyvaltaisia metsiköitä. Taimina hirvien syömäksi joutuneet männyt saavat runkoonsa vikoja, jotka aikanaan heikentävät arvokkaan
tukkipuun osuutta. Taloudelliset tappiot voivat olla merkittäviä. Vielä huonompi tilanne
syntyy, jos mäntytaimikosta tulee syönnin seurauksena aukkoinen. Yleensä aukkopaikat
valtaavat vähempituottoiset hieskoivu ja haapa. Niistä ei tukkitiliä ole odotettavissa ollenkaan. Hirvien mäntytaimikoille aiheuttamien tuhojen ehkäisemiseksi on kaksi tehokasta keinoa. Ne ovat sopivan kokoinen hirvikanta ja ajoissa tehty taimikon varhaishoito.
Kokemusten mukaan parhaiten hirville männyistä maistuvat ne, jotka ovat hoidon puutteessa jääneet lehtipuiden varjoon.
Viime vuosina metsänhoitoyhdistyksemme alueella taimikkotuhoja ei juuri ole ollut.
Nyt talven jälkeen havaintoja tuhoista on tullut eri puolilta pitäjää. Tavoitteena pitää olla
kompromissi terveen ja tuottavan hirvikannan sekä metsänomistajien sietokyvyn välillä.
Metsänomistajilla on hyvinkin erilaisia tavoitteita omille metsilleen. Joku saattaa tietoisesti antaa metsän kasvaa oman onnensa nojassa ja toinen taas saada metsätaloudesta
suuren osan elannostaan. Jokaisen omalle metsälleen asettamat tavoitteet vaikuttavat
suuresti taimikkotuhojen sietokykyyn.
Hirvilupien määrä päätetään tulevaa jahtikautta varten jo keväällä. Käytössä ollut pankkilupajärjestelmä on lisännyt paikallisia mahdollisuuksia reagoida syksyllä hirvien verotukseen. Tärkeää olisikin, että lupia olisi varmasti riittävästi käytettävissä. Mitä enemmän
päätösvaltaa jää paikallisesti käytettäväksi tilanteen mukaan, sitä joustavammin hirvikannan verotusta voidaan suunnata talven lähestyessä oikeille alueille. Häpeä ei ole jättää lupia käyttämättä, jos tilanne siltä näyttää.

Riistan huomioon ottavaa metsien hoitoa
Hirven lisäksi metsätaloudella on kosketuspintaa kaikkiin muihinkin metsässä eläviin
riistaeläimiin. Hoitotoimilla ja hakkuilla pystytään vaikuttamaan paljon riistan suojapaikkoihin ja ravintoon. Riistametsänhoito on normaalia metsän hoitoa ja hakkuuta, jossa
otetaan huomioon riistalle tärkeät elinympäristöt. Varsinkin metsäkanalintujen elinoloihin metsissä tehdyillä töillä on suuri merkitys.
Metsänhoitoyhdistys Lakeus otti osaa toissa vuonna Riistakeskuksen Askel Riistametsään –hankkeeseen, jonka avulla toteutimme Teuvalla kaksi taimikonhoidon pilottikohdetta. Hankkeen yhteydessä ja sen jälkeen henkilöstöä on koulutettu riistametsänhoidon menetelmiin. Tavoitteena on ottaa riista huomioon kaikessa, mitä metsissä teemme.
Metsänomistajan niin halutessa pystymme toteuttamaan hakkuita ja hoitotöitä hyvinkin
voimakkaalla riistapainotuksella. Kannattaakin aina muistaa kertoa omat tavoitteensa,
kun metsissä suunnitellaan toimenpiteitä. Nykyinen metsälaki antaa metsänomistajalle
runsaasti vaihtoehtoja, miten metsiään hoitaa ja hakkaa. Riistametsänhoidon ei ole tar-
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koitus vähentää metsän tuottoa. Parhaimmillaan se voi jopa parantaa kannattavuutta.
Ylimääräinen metsien siistiminen lisää kustannuksia, eikä siitä ole kenellekään hyötyä.
Riistametsänhoito sisältää paljon pieniä asioita. Alikasvoksen säästäminen ja riistatiheikköjen jättäminen raivatessa, sekametsäisyyden suosiminen ja varvustoa säästäen tehdyt maanmuokkaukset ovat töitä, joita jokaisen metsässä voi helposti toteuttaa. Soiden
ja kankaiden vaihettumisvyöhykkeen sopiva hoito ja heikkokasvuisten soiden ennallistaminen ovat jo vähän enemmän suunnittelua vaativia toimenpiteitä. Riistakeskuksen
nettisivuilla löytyy kaikille saatavissa olevia ohjeita riistametsänhoitoon.

Metsistä hyötyjä kaikille
Tutkimustuloksetkin kertovat metsissä liikkumisen hyvistä terveysvaikutuksista. Liikun
paljon työkseni metsässä. Lisäksi harrastan metsästystä, marjastusta, suunnistusta
ja lenkkeilyä metsäpoluilla. Lähes aina on pirteämpi mieli, kun kotiutuu. Itse uskon
metsän antavan terveyttä ja mielen virkeyttä. Tilaa on kaikille metsässä touhuilla. Pitää
vain muistaa ottaa huomioon muutkin metsässä liikkujat. Hyvää jahtikautta metsissä
terveyttä hoitaen!
Markku Salmirinne, metsäasiantuntija
Metsänhoitoyhdistys Lakeus
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Poliisin tervehdys vuonna 2017
Hoituuko Kauhajoen poliisiasemalla vielä aselupa-asiat vanhaan malliin? Ovatko lupa-asiat muuttuneet tänä vuonna?
Näitä asioita kysytään usein metsästäjien toimesta. Vastaan,
ettei muutoksia ole tullut. Kauhajoellakin aselupahakemukset saa jätettyä edelleen sisään, kuten aikaisemmin. Hakija
voi tulostaa netistä poliisien sivuilta aseen perustelulomakkeen ja täyttää sen etukäteen. Perusteina ovat joko ampumaurheilu/harrastus, metsästysperuste tai muu peruste
(3 erilaista lomaketta aseen hankinnan perusteluille). Itse
hakemus ampuma-aseen hankkimisesta täytetään poliisiasemalla virkailijoiden toimesta. 60-vuotias tai sitä nuorempi henkilö joutuu selvittämään hakiessa asevelvollisuuden
suorittamisen. Tämä hoituu parhaiten ottamalla mukaan
sotilaspassi.
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viranomaisilmoituksin eikä laillisen jahdin häirintääkään tapahtunut. Jahdin jälkeen kaadosta tehtiin jälleen vaadittavat viranomaisilmoitukset. Poliisi luottaa metsästäjäkuntaan eikä lähtenyt paikalle tekemään jälkitarkastuksia.
Toivotan poliisikunnan puolesta hyvää kesää ammuntaharjoittelun parissa ja elämyksellistä jahtisyksyä eri metsästystilanteissa.
terveisin
Jari Isokorpi / ylikonstaapeli
Kauhajoen poliisiaseman rikostutkinta

Aseiden tarkastukset tehdään keskitetysti Seinäjoen poliisiasemalla ajanvarauksella. Lisäksi myös Kristiinan poliisiasemalla tehdään asetarkastuksia
ajanvarauksella jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Ampuma-aselain osalta ei ole tullut muutoksia 1.12.2015 uudistuksen jälkeen. Uudistuksia on työn alla mm. soveltuvuustestistä luopumisen sekä hakemusten jättämisen
osalta. Tavoitteena on vähentää poliisiasemalla käyntejä ja helpottaa lupabyrokratiaa
turvallisuudesta tinkimättä.
Viime vuonna voimaan astui lakimuutos rikosoikeudellisen vastuun poistumisesta hirvinaaran ampujalle, jota alle vuoden vanha vasa seurasi. Takavuosina useimmat tutkinnan
alla olleet metsästysrikokset olivat juuri näitä. Itsekin metsästäjänä olen hiukan jäävi arvioimaan oikeuden tuomioita suhteessa muihin rikoksiin, mutta aseen menetys valtiolle,
korvaus hirven laillisesta arvosta, muiden aseiden hallinnollinen haltuunotto ja hallussapito-oikeuden menettäminen sekä myös mahdollinen metsästyskielto ja oikeuskulujen
korvaaminen ovat tuntuneet ampujan näkökannalta kohtuuttoman ankarilta seuraamuksilta. Onneksi tämä asia on nyt korjattu lakimuutoksella ja vasasuojaa noudatetaan
edelleen eettisin periaattein kuten aikaisemminkin. Poliisiaseman komisarion Jari-Matti
Marttalan sanoja lainatakseni työn alla ei ole ollut metsästykseen liittyviä rikosepäilyjä.
Suurpetoasioissa susi näyttelee edelleen suurinta roolia poliisitoiminnassa. Tein viime
vuoden kirjoituksessa tarkempaa selkoa Poliisilain 2 luvun 16 § eläintehtävistä. Poliisin
toimivalta puuttua suurpetoihin tulee tästä pykälästä. Mielestäni suurpetoasioiden hoito on Suupohjan alueella oikeilla raiteilla. Petoyhdyshenkilöt käyvät varmentamassa havainnot suurpetojen käynneistä esim. pihapiireissä. Näillä edellytyksillä tietoja voidaan
käyttää viranomaisten päätöksenteossa. Hyvä esimerkki tästä oli Pohjanmaan riistakeskuksen myöntämät kaksi erillistä suden poikkeuslupaa alkuvuonna 2017. Kaatoluvat
myönnettiin sosiaalisen perustein ja lupien myöntämisen oleellinen faktatieto tuli petoyhdyshenkilöiden vahvistamista jälkihavainnoista pihapiireissä. Kauhajoki oli mukana alueena kummassakin poikkeusluvassa. Itse käytännön jahti sujui Teuvalla laillisesti

Monipuolista metallialan osaamista
www.ossinmetalli.fi
Puh. 06-2347 400, Kauhajoki
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Kauhajoen Metsästysseura ry
Pankkiyhteys

Fi 8847 3040 2002 3322

Puheenjohtaja

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

Varapuheenjohtaja

Kauhajoen Metsästysseuran kyläosastot
ARO-TOIVAKKA
Jäsenmäärä:
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Rinne Jyri
050 368 1001, jyri.rinne@kauhajoki.fi

Pinta-ala:

12 000 ha

Tilinro:

FI30 4730 4220 0050 95

Sihteeri

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

Puheenjohtaja
& Sihteeri

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

Rahastonhoitaja:

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

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

Tarkasta ajantasaiset rauhoitusalueet ja metsästys
rajoitukset metsästysalueellasi ennen metsästystä
osoitteessa www.kauhajoenmetsastys.com !

Johtokunta:

Reijo Kuusela, Jarmo Itäluoma, Janne Ala-ikkelä, Ville Pääkkönen,
Jari Malkamäki, Joonas Tamsi, Kimmo Keto-Aro.

Päiväkorttien
myyjät:

Johtokunta

Peura-/kaurispäällikkö:

Ville Pääkkönen

Kämppäisäntä:

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

HYYPPÄ
Jäsenmäärä:

137

Pinta-ala:

17 355 ha

Tilinumero:

FI36 4730 4320 0021 90

Puheenjohtaja

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

Rahastonhoitaja Teemu Hyyppä, 040 736 0285

Arvi 21.10.1982 ja Jukka Jokipii 13.10.2002. Molemmat Aro-Toivakasta (saaliit ja miehet).

Sihteeri,
os.muutokset:

Jani Laine, 050 591 0250
hyyppametsastys@gmail.com

Johtokunta:

Marko Mäki-Könnö, Jari-Matti Kiviluoma, Harri Lehtimäki, Jani Laine,
Leo Lappalainen, Teemu Hyyppä, Juha Ala-Seppänen

Päiväkorttien
myyjät:

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

Hirvijahtipäällikkö:

Seppo Koivumäki

Peura vastaava:

Harri Lehtimäki 0400 338 435

Kauris vastaava:

Juha Ala-Seppänen 050 517 2525
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Ikkeläjärvi

Kirkonkylä

Jäsenmäärä:

88

Jäsenmäärä:

292

Pinta-ala:

10 600 ha

Pinta-ala:

18 832 ha

Tilinro:

FI47 4730 4020 1086 44

Tilinro:

FI91 4730 4020 1662 46

Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja:

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

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

Sihteeri:

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

Rah.hoitaja:

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

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

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

Päiväkorttien
myyjät:

Martti Koskinen 0400 224 202 tai
Mauri Kaappola 0400 176 955

Jahtipäälliköt:
Peura-/kaurispäällikkö:

Jäsenvastaava/osoitteenmuutokset:
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

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

Päiväkorttien
myyjät:

Juha Vilponen, Vesa Harju-Panula, Pauli Laine

Hannu Nurmela

Kauris/peurakoordinaattori:

Jani Eklund

Mattila-Harja

Kainasto
Jäsenmäärä:

139

Jäsenmäärä:

123

Pinta-ala:

6 892 ha

Pinta-ala:

8 577 ha

Tilinro:

FI57 4924 0010 2739 64

Tilinro:

FI90 4730 4220 0044 03

Puheenjohtaja:

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

Puheenjohtaja:

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

Sihteeri:

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

Sihteeri:

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

Rah.hoitaja:

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

Rah.hoitaja:

Tiina Siirilä, tiina.siirila@pp.inet.fi

Johtokunta:

Juha Ala-Kokko, Keijo Hakamaa, Keijo Harju-Keturi, Markus Lehtinen,
Jukka Hietalahti, Jouko Talvitie, Jyri Rinne, Antti Tuomi

Päiväkorttien
myyjät:

Keijo Harju-Keturi 040 586 3411, Jouko Talvitie 040 722 5184,
Aulis Länsikallio 040 590 6166, Juha Ala-Kokko 040 544 3318,
Jyri Rinne, Jarno Lehtinen 040 517 4790.

Hirvi-/peurapäällikkö:

Jari Panttila, 0400 817 724

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

Ossi Hangasluoma, Oskari Hautaviita, Erkki Hietalahti

Vuosikortit:

Antti Tala, 045 615 7055

Peura/Kauris
yhd.henkilö:

Simo Lähdekorpi, 0400 867 224, simo.lahdekorpi@netikka.fi

Eräpirtin
mökki-isäntä:

Mauno Suomela, 050 527 6004
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Nummijärvi
Jäsenmäärä:

60

Pinta-ala:

9000 ha

Tilinro:

FI65 4730 4620 0055 96

Puheenjohtaja:

Lasse Jokela, Nummijärventie 459, 61910 Nummijärvi
040 566 5040

Sihteeri/
rah.hoitaja:

Seppo Talvitie, Lamminkiertotie 125, 61910 Nummijärvi
050 367 5102

Johtokunta:

-

Päiväkorttien
myyjät:

Seppo Talvitie 050 367 5102
Jorma Ojanpää 044 523 1330

Hirvijahtipäällikkö:

Jari Ojanpää, 044 592 2716

Majavavastaavat: Pentti Hongisto 045 269 7799
Jorma Ojanpää 044 523 1330

Kauhajoen veteraanien perinnetalo
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 renkitupaan sijoitettu museo käsittää
lukuisia erillisiä kokonaisuuksia, joista
mainittakoon kuva-aula, Vapaussota,
Suomen Sota, karttahuone, asehuone,
Inkerin Pirtti, Lottakanttiini, JSP, Suojeluskunnan esikunta, puhdetyökokoelma, ansio- ja kunniamerkkivitriini,
sotasairaala ja kotirintamahuone.

Nummikoski
Jäsenmäärä:

24

Pinta-ala:

3500 ha

Tilinro:

FI37 4730 4020 1247 32

Puheenjohtaja:

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

Sihteeri:

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

Rah.hoitaja:

Tapio Viherlampi, 040 543 8554

Johtokunta:

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

Päiväkorttien
myyjä:

Hannu Heikka, Nummijoentie 344, 61920 Nummikoski
040 565 6901

Peura & kaurisjahtipäällikkö:

Tapio Panttikoski, 0400 868 746

PERINNETALO AVOINNA:
Koulujen kesälomien aikana sunnuntaisin klo 12-15.
Muuna aikana avoinna ryhmille (vähintään 10 henkilöä) sopimuksen mukaan.
Tiedustelut ja varaukset:
Antti Isoniemi puh. 040-187 3446 tai Jussi Heikkilä puh. 0400-280 140
Osoite: Knuuttilantie 4, 61800 Kauhajoki
www.perinnetalo.fi
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Paulin palsta
Hyvä jäsenistö! Meillä on takana varsin mielenkiintoinen vuosi - on tapahtunut paljon
hyviä ja positiivisia asioita. Wildlife Estates – tunnus, joka meille myönnettiin toki edellisvuoden lopussa, oli kuuma asia vielä viime vuonnakin. Suomen Metsästäjäliiton myöntämä Vuoden metsästysseura -titteli tuli viime keväänä. Näitä asioita juhlittiin 19.11.2016
Hyypän majalla varsin menestyksekkäästi. Kiitos näistä juhlien järjestelyistä kuuluu Hyypän kyläosastolle. Juhlat olivat varsin mittavat runsaan kutsuvierasjoukon kera. Väkeä
oli paikalla 300–400 henkilöä. Anne Mattila orkestereineen juhlisti tilaisuutta. Samalla
Ala-Ikkelän Janne saatiin yli nelikymppisten sarjaan. Tapahtuman tuotolla lahjoitettiin
kipupumppu terveyskeskukseen.
Suden metsästys saatiin myös mukaan metsästyskulttuuriimme 50 vuoden tauon jälkeen. Viime vuoden toisena pääsiäispäivänä Suupohjan kaikkien metsästysseurojen
(Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki, Teuva, Jurva, Karijoki, Isojoki) edustajat olivat kutsuttuna
paikalle. Erähoville oli kokoontunut yli 70 henkilöä. Käytiin vilkasta keskustelua susiasiasta ja sovittiin, että jos tilanne niin vaatii, kokoonnutaan syksyllä uudelleen. Syksyn aikana
alkoi esiintyä merkittävästi susien pihakäyntejä Kainastolla, Norinkylässä ja Jalasjärvellä.
Niistä raportoitiin viranomaisille (Poliisi ja Riistakeskus) säännöllisesti.
23.1.2017 toimeksi saaneena kutsuin jälleen metsästysseurat Erähoville. Siellä päätettiin
hakea kahdelle sudelle kaatolupaa. Toinen Jalasjärvelle ja toinen Teuvan suuntaan. Erkki Siljamäki Teuvalta ja Ari Syrjälä Jalasjärveltä laativat alueilleen ansiokkaat hakemukset, jotka molemmat saivat myös myönteisen päätöksen. Kauhajoen metsästysseura oli
mukana molemmissa luvissa. Tosin Jalasjärven lupapäätöksessä emme alueena olleet
mukana, mutta jäljityksessä oli meiltä Itäluoman Manun johdolla henkisesti ja fyysisesti
mukana useita miehiä.
Jalasjärven lupa jäi käyttämättä heikon lumitilanteen takia. Teuvan lupa tuotti tulosta
25.2.2017 Äystön metsästysseuran alueella. Siinä olimme alueenakin mukana, samoin
Päntäne. Molemmat luvat myönnettiin sosiaalisin perustein. Tämä tarkoittaa sitä, että ne
astuivat voimaan välittömästi päätöksen tultua, ilman valitusaikoja.
Olen tullut siihen johtopäätökseen, että tämän tyyppinen suurpetojahti yhdisti metsästyseuroja hyvin laajalta alueelta. Opittiin tuntemaan toisiamme ja luottamaan toisiimme. Uskon, että nämä asiat kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen, monessa muussakin metsästykseen liittyvässä asiassa, jos vain niin haluamme. Luultavasti tämä ei jää
viimeiseksi suurpetojahdiksi. Susijahti on varmaan jatkossakin meidän yksi jahtimuoto.
Lisäksi karhu tulee lähivuosina meidän jahtivalikoimaamme.
Kohtalaisen aktiiviset TASSU kirjaukset mahdollistivat meidän lupahakemukset. Ilman
niitä olisimme saaneet vain haaveilla myönnetyistä luvista. Toki parannettavaa vieläkin
on, monesti olen miettinyt miten näin pieni asia, kuten havainnon ilmoittaminen, voikin
olla niin vaikeaa, tekstiviestikin riittää.
Suden ulostekeräys, josta Luke analysoi dna:n, oli meillä myös ohjelmassa. Siinä onnistuttiin kohtalaisesti, toistakymmentä näytettä lähti tutkittavaksi. Tätä kirjoitettaessa tuloksia ei vielä ole tullut.
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Uutena asiana meille tuli Metsäpeura Life -hanke Lauhan kansallispuiston alueelle. Vuoden 2017 keväällä tehdään aitaus, jonne siirtoistutetaan metsäpeuroja. Metsähallituksen
hallinnoima hanke kestää viisi vuotta. Tarhasta vapautetaan vuosittain aitauksessa vasoneita yksilöitä. Siitä saamme alueellemme uuden riistalajin, ehkä parin vuosikymmenen
kuluessa, monien uhkakuvien saattelemana.
Hirvilupia anoimme Kauhajoelle 160 kpl. Näyttää siltä, että teimme vuosi sitten järkevän
päätöksen, kun pudotimme lupahakemuksen 110 lupaan. Nyt on jo nähtävissä hirvikannan orastavaa kasvua. Syksyn kanta-arvio oli 350 kpl jääväkanta, kun 2015 arvio oli 250.
Syksyä odotellen,
Pauli Kiviluoma

Harri Juupaluoma 0400 - 366 254
Jari Juupaluoma 040 - 552 2949
Petri Juupaluoma 0400 - 864 484

www.ahtihuvila.fi
Ahti Huvila Oy
Alajärventie 9, 63800 Soini
Puh: 06-5281 203
ah(at)ahtihuvila.fi

Tervetuloa!

Avoinna
ma-to 9.00-17.00
pe 9.00-18.00
la 9.00-14.00
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Kauhajoen Metsästysseura Ry:n jäsenyys

Haulikkojaoston toiminta 2017

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

Viralliset harjoitusammunnat alkavat 18.4. 2017 ja päättyy 18.8.2017. Ammunnanvalvojalistat löytyvät haulikkokoppien seinästä. Compak sporting rata käytössä aina kun
löytyy tarpeeksi ampujia. Valvoja avaa kopit klo 18:00 mennessä, ja täyttää heittimet
ammunnan jälkeen. Ampujat osallistuu ammunnan pyörittämiseen.

• Kauhajoen metsästysseuran muodostavat kahdeksan kyläosastoa: Aro-Toivakka, Hyyppä, Ikkeläjärvi, Kainasto, Kirkonkylä, Mattila-Harja, Nummijärvi ja Nummikoski. Seuran
johtokunnan muodostavat kyläosastojen puheenjohtajat.
• Jäsenyyttä haetaan sen kyläosaston kautta, jonka alueella asuu tai pääosa seuralle
vuokratuista maista sijaitsee.
• Jäsenenä voi olla vain yhden kyläosaston kautta.
• Maansa vuokranneella maanomistajajäsenellä on oikeus lunastaa metsästyslupa,
ns. kausikortti myös sellaisen toisen kyläosaston alueelle, jossa hänellä on seuralle
vuokrattua metsästysmaata. Kortin saa samalla tavoin, kuin muutkin alueen
maanomistajat.

Pidetään rata siistinä, ja kerätään ehjiä kiekkoja ammuntojen päätteeksi!
Ammuntapäivät TIISTAI JA PERJANTAI klo 18:00 alkaen.
Ratamaksut

4€/ kierros (25 kiekkoa)
yksittäislaukaukset 0,2€ / laukaus
Compak sporting kierros 4€

Tilinumero: Kauhajoen metsästysseurojen haulikkojaosto FI08 4730 4020 0509 52

Kilpailutoiminta:
Kilpailu:

Päivämäärä

SML Pohjanmaan piirin katsastus

SU 9.7. klo 10:00

Haulilajit

Aro-Toivakan ammunnat

LA 20.5. klo 12:00

Hirvi+haulilajit

Kauhajoen mestaruuskisat

TI 1.8.

Haulilajit

Aro-Toivakan ammunnat
Kainaston ammunnat
A-T vs Kainasto-ottelu

LA 5.8. klo 10:00
LA 5.8. klo 12:00
LA 5.8. klo 12:00

Hirvi+haulilajit
Haulilajit
Haulilajit

Hyypän mestaruus

Pe 11.8. klo 17:00

Haulilajit

Atria

LA 19.8. klo 10:00

Haulilajit+Luoti

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

Moottorisaha-Cup
Kilpailumaksu 20€
Ikätasoitukset

TI 30.5. klo 18:00
TI 13.6. klo 18:00
TI 27.6. klo 18:00

Mets.haulikko+
Mets.trap+
Compak yhteistulos.

• Hirviseurueilla on lisäksi omia liittymismaksujaan.

Yritysten ja kyläosastojen ratavaraukset Harri Lehtimäeltä 0400-338 435

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

Valvontavuorot 2017

• Jätä anomuksesi ko. kyläosaston puheenjohtajalle. Hyviin tapoihin ja jopa
velvollisuuksiin kuuluu käydä esittäytymässä asianomaisen kyläosaston yleisessä
kokouksessa, jossa seuraan liittyminen käsitellään.
• Liittymismaksu
50 €
Jäsenmaksu
40 €
Maanomistajien jäsenmaksu 20 €.
Päiväkortti toiseen kyläosastoon 5 €, vieraspäiväkortti 10 €.
Vuosikortti toiseen kyläosastoon 45 €. Liittymismaksu peritään kaikilta
uusilta jäseniltä.
Jos jäsenmaksun laiminlyö 2 vuotta peräkkäin, jäsen voidaan erottaa yleisen
kokouksen päätöksellä. Maksamatta jääneet jäsenmaksut on maksettava takautuvasti.
• Jäseneksi liityttyäsi osallistu aktiivisesti seuran kokouksiin ja toimintaan, siten tutustut
parhaiten muihin metsästäjiin ja olet ajan tasalla metsästysasioissa.

www.kauhajoki.fi

klo 18:00

Vko 16. Janne Pääkkönen
Vko 25. Kimmo Keto-Aro
Vko 17. Jani Eklund
Vko 26. Antti Hakola
Vko 18. Hyypät 		
Vko 27. Harri Lehtimäki
Vko 19. Jarmo Itäluoma
Vko 28. Tero Kleimola
Vko 20. Jere Kokko
Vko 29. Olavi Hietarinta
Vko 21. Ville Luukkanen
Vko 30. Marko Rintala
Vko 22. Simo Eklund
Vko 31. Oskari Hautaviita
Vko 23. Eero Hautala
Vko 32. Markku Uusirajasalo
Vko 24. Reijo Koivisto
Jos et pääse hoitamaan valvontavuoroasi on mahdollista vaihtaa vuoroja keskenään.
Ammunnoista saatavat tulot tilitetään jaoston tilille viimeistään seuraavalla viikolla ,
viestikenttään viikon numero jolloin valvontavuoro oli.
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Koirajaostot 2017
AJOKOIRAJAOSTO
Seppo Salonen (pj), Pentti Hauta, Martti Kreko, Jari Vaskivuori, Ismo Iso-Oja,
MattiKetonen, Martti Mäkinen, Kalevi Aittokallio, Oiva Pietarinen, Reijo Kuusela,
Jarmo Syväluoma, Seppo Takala, Lauri Talvitie, Olli Kiukkonen, Jari Malkamäki,
Markus Lehtinen

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

MÄYRÄKOIRAJAOSTO
Jari Panttila (pj) 0400 817 724, panttila.j@gmail.com, Ville Salmela, Mari Panttila ja
Jani Eklund.

HIRVIKOIRAJAOSTO
Panttila Jari (pj) 0400 817 724, Granholm Markus, Huhtala Anne-Mari (siht.),
Kaappola Mauri, Kauhajärvi Rauno, Kiviluoma Pauli, Mustonen Tero, Närvä Sakari (rah.
hoit.), Ojanpää Jari, Peltomaa Marko, Pulli Asko, Salmela Ville, Talvitie Jouko, UusiRajasalo Markku, Viitanen Joni
Kauden 2017 toimintaa:
Kurssit:
4.8.
Erähovilla
Hirv ja Karh tuomarikurssi
Kokeet:
7.10.
10.11.
26.11.
9.12.
27.12.

Erähovilla
Seniorihaukut (9 vuotta täyttäneille koirille)
Ilmoittautumiset vastaan ottaa Sakari Närvä, p. 050 300 1708
Erähovilla
Hirvenhaukkukoe
Ilmoittautumiset vastaan ottaa Asko Pulli, p. 040 578 6733
Karijoella
Pitäjäottelu ja Kauhajoen mestaruus koe
Erähovilla
Suupohjanhaukut
Ilmoittautumiset ottaa vastaan Jari Panttila, p. 0400 817 724
Erähovilla
Hirvenhaukkukoe
Ilmoittautumiset vastaan ottaa Pauli Kiviluoma, p. 0400 267 201
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LAADUKKAAT PUNAVIINIT JA VALKOVIINIT RIISTAPÖYTÄÄN
Portugalista
LAB
Tinto

Italiasta
HUNTYARD

Appassimento

Italiasta
Femar Vini
GRAN APPASSO

Etelä-Afrikasta
KLEINE ZALZE
VINEYARD SELECTION

Etelä-Afrikasta
KLEINE ZALZE
VINEYARD SELECTION
Cabernet Sauvignon

Ranskasta
CATCH & RELEASE

Portugalista
TARAMBOLA

Sauvignon Blanc

Red

Shiraz
Mourvèdre
Viognier

Hinta 8 99 (11,85€/l)
Alko 956077

Hinta 1198 (15,97€/l) T
Alko 943367

VUODEN 2017 PUNAVIINI
Hinta 12 99 (17,32€/l)
Alko 914877

Hinta 12 99 (17,32€/l) T
Alko 928027

Hinta 16 89 (22,52 €/l) T
Alko 918737
Kultamitali Vuoden Viinit 2017kilpailussa omassa kategoriassa

Kysy lähimmästä Alkosta tai tilaa viinit lähimpään myymälääsi suoraan Alkon verkkokaupasta tai
Rosa Viini-ja Ruokasivustolta. Alkon toimitus kestää 2-4 arkipäivää.

Hinta 1098 (14,51€/l) T
Alko 959257

Hinta 10 99 (14,65€/l) T
Alko 959237

VIINI

RUOKA

rosaviinijaruoka.fi
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Kenttäkeitintoimikunta:
Mika Pihlaja, Mauno Kallio, Raimo Antila, Reijo Kykkänen, Veli Kujansivu, Antti Tulensalo

Päntäneen Metsästysseura Ry
Jäsenmäärä 295 Metsästysalue: 25.000 ha Pankkiyhteys: FI 4347 3050 2000 5862
Yhteystiedot
Nimi
Puhelin
Puheenjohtaja Asko Pulli
040 578 6733
& rahastonhoitaja		

Osoite
Uusikuja 3
61800 Kauhajoki

Sihteeri
Janne Kangas
040 829 4881
Karijoentie 138
			61980 Päntäne
Muut johtoJere 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: Jere Kokko
Kaurispäällikkö: Pasi Viitamäki
Hirvipäällikkö: Henri Hakola

Päntäneen metsästysseuran toimikunnat

Pienpeto ja riistanhoitokilpailu:
Saalistietolomake täytetään metsästysvuodelta 1.8.2017.-31.7.2018. Saalistietolomakkeet on palautettava sihteerille ennen kesäkokousta 2018. Saalistietolomakkeen palauttaneiden kesken arvotaan kolme ilmaista jäsenyyttä seuraavalle metsästyskaudelle.
Pienpeto- ja riistanhoitokilpailussa menestyneille on lisäksi hyvät palkinnot.

SM-ajokoe maasto
Suomenajokoirien SM-ajokoe (KILPA 2017) maasto rauhoitettu metsäjäniksen metsästykseltä. Rauhoitus päättyy 12.11.2017 jälkeen. SM-ajokoe maasto sijaitsee Luovankyläntieltä Kainaston rajaan. Korkiakankaantien molemmat puolet 800 metriä per puoli.

Hirviharjoitukset ja valvojat:
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.
6.7.
13.7.
20.7.

Asko Pulli
27.7.
Janne Kangas
3.8.
Jere Kokko
10.8.
Antti Mäkynen
17.8.
Asko Pulli
24.8.
Pasi Tulensalo
31.8.
Ari Kangas
7.9.
Mika Pihlaja		
Antti Leskinen

Hannu Rinta-Möykky
Veli-Matti Luoma-Keturi
Eero Hakola
Pasi Viitamäki
Jarmo Nevala
Markus Viitikko
klo17.00-18.00 Korttiammunta Markku Mäkiranta, V-M Luoma-Keturi, Mika Pihlaja.

Maanvuokraustoimikunta:
Johtokunta

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

Talotoimikunta:
Johtokunta

Kilpailut:

Hirvikoiratoimikunta:
Henri Hakola, Aki Iso-Oja, Eero Hakola, Mika Pihlaja. Koemaastot myöntää puheenjohtaja
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

3.8.
17.8.

Pyttyammunta 75m klo:18.00 Kuitti metsästyskortin lunastuksesta 2017-18
(metsästäjän vakuutus voimassa) esitettävä ammunnan valvojalle.
Poliisien malja 100m klo:18.00

Kokoukset:
Kesäkokous SU 30.7 klo:18.00 Hiukkajärvi
Hirvikokous SU 1.10 klo:18.00 Hiukkajärvi

Hirvenhaukkukokeet + mustakuutamo
LA. 4.11.2017 Yhteyshenkilö Mika Pihlaja puhelin: 040 704 4019

Ketunajokokeet
LA 3.2.2018 Yhteyshenkilö Markku Pentilä puhelin: 050 323 6853

Jäsenmaksut
Maanomistajajäsen 20€, yleisjäsen 30€ ja yhtiömies 100€
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KENTTÄKEITIN

Seinäjoki - Kaustinen

Päntäneen Metsästysseura Hiukkajärven
maja

Päntäneen Metsästysseura ry
vuokraa kenttäkeitintä.

Ylituomari Jari Kannisto
Ilmoittautuminen 24.10.2017 mennessä
Mika Pihlaja 040 7044 019
Osallistumismaksu 70 €

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

Yleinen hirvenhaukkukoe, sitkeäosuus
karhukoirille

Mahdollisuus vuokrata
keittäjineen.
Tiedustelut numerosta:
040 704 4019 Mika Pihlaja

MUSTAKUUTAMO 4.11.2017

Kuva: Janne Ala-Ikkelä

Hiukkajärven metsästysmaja
Päntäneen metsästysseuran metsästysmaja sijaitsee kauniilla paikalla
hiukkajärven rannalla.
Metsästysmajan pihapiiristä löytyy hirsirakenteisen metsästysmajan lisäksi lahtiliiteri 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.

Päntäneen Metsästysseura Hiukkajärven maja
Ylituomari Jouni Vanhatalo
Ilmoittautuminen 1.1.-28.1.2018 Markku Pentilä
p. 050 323 6853
Osallistumismaksu 50 €
Koiramäärää koskeva rajoitus
Voittajalle tutkapanta

KEAJ - 3.2.2018
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Muurahaisen Erämiehet ry
Muurahaisen Erämiehet RY on vuonna 1980 perustettu metsästysseura. Muurahaisen
Erämiehet metsästävät aivan Kauhajoen eteläosissa, Lauhanvuoren kansallispuiston ja
Pohjankankaan-Kauhanevan kansallispuiston välisellä alueella.
Tällä hetkellä metsästysalueita on noin n. 7200 hehtaaria ja maanvuokrasopimuksia
noin 100 kpl. Jäsenmäärä on tällä hetkellä 44, joista maanomistajia noin 70 prosenttia.
Puheenjohtaja

Rauno Kauhajärvi, Aunesluomantie 130, 61960 KYRÖNLATVA
Puh. 0407157248

Sihteeri

Erkki Kangasniemi, Kangasojantie 5, 61960 KYRÖNLATVA
Puh. 0400644502

Rahastonhoitaja

Jarkko Kauhajärvi, Aunesluomantie 130, 61960 KYRÖNLATVA
Puh. 0405432551

Internet-sivujen ylläpito

Jani Kauhajärvi, Puh. 0405087469

Tilinumero

FI27 4730 4520 0010 26

Sähköposti

muurahaiseneramiehet(at)gmail.com

Päiväkortti/ vuosikortti
Muurahaisen Erämiehiin kuulumattomat voivat ostaa alueellamme oikeuttavaan päiväkortin seuraavilta henkilöiltä:
Rauno Kauhajärvi, 0407157248
Erkki Kangasniemi, 0400644502
Voit lunastaa päiväkortin myös maksamalla korttiin oikeuttavan maksun (15 e) Muurahaisen Erämiesten pankkitilille. Viestikenttään tulee kirjoittaa esimerkiksi: "Päiväkortti:
16.11.2016" ( = päivä jolloin metsästät). Tulosta itsellesi mukaan kuittituloste, jonka voit
tarvittaessa esittää metsästyksenvartijoille. Päiväkortti, jossa ei ole merkitty metsästyspäivää, on mitätön.
Mikäli haluat lunastaa vuosikortin, niin maksa 70 e seuran tilille yllämainitulla tavalla.

ULKONA.PERILLÄ.
KAIKKI PARTIOAITAN 365 KLUBILAISTEN
OSTOT KERRYTTÄVÄT YMPÄRISTÖBONUSTA.
KLUBILAISTEN OSTOISTA 1% LAHJOITETAAN
YMPÄRISTÖBONUSKOHTEILLEMME: TÄNÄ
VUONNA TUEMME LASTEN METSÄMÖRRITOIMINTAA, JOKA VIE LAPSIA LUONTOON,
PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N RANTOJEN JA
SAARISTON PUHDISTUSTA SEKÄ METSÄHALLITUKSEN JÄRJESTÄMÄÄ SAARISELÄN
KIILOPÄÄN REITIN KUNNOSTUSTA.
VUONNA 2016 KERÄSIMME
HUIKEAT 62 324,49€.
LIITY ILMAISEEN 365 KLUBIIN
JA TEE HYVÄÄ! 365KLUBI.FI

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

WWW.PARTIOAITTA.FI
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Harjoitusammunnat ja kokeet vuonna 2017
Rata/m,
75
100
RHY
75
KARHU
75
75
75
KARHU
100
75
100
KARHU
75
KARHU
100
75
RHY
75
100
RHY
75

pvm,
Pe 12.5.

klo: Ammuntojen johtaja + apulaiset:
17-19 Markku Anttila, Juha Anttila, Erkki Mäki-Könnö, Raimo
Luoma, Veikko Hietaranta, Kari Tuovinen
Pe 19.5. 17-19 Tero Mustonen, Olavi Mustonen, Antti Mäki-kantti,
Seppo Koivumäki, Heikki Marttunen, Jarmo Turpeinen
La 20.5. 10-11 AMPUMAKOE (Jarmo,Ville,Kimmo)
Pe 26.5. 17-19 Harri Lehtimäki, Oskari Lehtimäki, Juha-Pekka ja Pekka
Sillanpää, Pekka Kallio-Könnö, Jani Kangasniemi
Su 28.5. 18-20 KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 2.6.
17-19 Tommi Pantti, Juha Ala-Seppänen, Jarmo iso-Oja, Veijo
Kujaristi, Olavi Lehto, Mikko Kiviluoma
Pe 9.6.
17-19 Leo Lappalainen, Rami Marttunen, Matti Myllykangas,
Markku Kiviluoma, Heikki Järviluoma, Markku Hautamäki
Su 11.6. 15-17 Jari-Matti Kiviluoma, Maria Kiviluoma, Kalle Kiviluoma,
Aki Iso-Oja, Ismo Iso-Oja, Matti Kallio, Toni Kallio-Könnö
Su 11.6. 18-20 KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 16.6. 17-19 Juhani Mattila, Jussi Mattila, Juha Ala-Seppänen, Esko
Yli-Kutsi, Saila Mäkiranta, Antti Anttila
Pe 30.6. 17-19 Marko Peltomaa, Tapio Peltomaa, Jani Laine, Niko
Pietari, Veijo Kujaristi, Pauli Ala-Seppänen
Pe 7.7.
17-19 Pauli Kiviluoma, Mikko Kiviluoma, Janne Ala-Ikkelä,
Jukka Hautamäki, Ville Yli-Teevahainen, Raimo Luoma
Ma 10.7. 18-20 KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 14.7. 17-19 Antti Hakola, Petri Hakola, Ismo Iso-Oja, Jouko AlaPantti, Olavi Lehto, Rami Marttunen, Jani Kangasniemi
MA 24.7. 18-20 KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 28.7. 17-19 Tero Mustonen, Olavi Mustonen, Jarkko Laine, Seppo
Koivumäki, Pertti Hautamäki, Lari Hautamäki
Pe 4.8.
17-19 Harri Lehtimäki, Oskari Lehtimäki, Juha-Pekka ja Pekka
Sillanpää, Jani Laine, Leo Lappalainen
Su 6.8.
11-12 AMPUMAKOE (Jyrki, Simo, Ville)
Su 6.8.
15-17 Markku Anttila, Juha Anttila, Erkki Mäki-Könnö, Raimo
Luoma, Veikko Hietaranta, Joonas Paloheimo
Pe 11.8. 17-19 Jari-Matti Kiviluoma, Maria Kiviluoma, Markku Kiviluoma, Aki Iso-Oja, Heikki Järviluoma, Kari Tuovinen
Su 13.8. 11-12 AMPUMAKOE (Ilomäki Mika , Koskinen Martti ,Olavi
Peltonen, Leena Hietikko)
Su 13.8. 15-17 Marko Mäki-Könnö, Tommi Pantti, Jarmo iso-Oja, Ville
Yli-Teevahainen, Pekka Kallio-Könnö, Pauli Ala-Seppänen

Su 13.8. 17 alk. VILLEN PYTTY-KILPAILUT
Ma 14.8. 18-20 KARHU-RATAHARJOITUKSET
Pe 18.8. 17-19 VARAPÄIVÄ
Ma 21.8. ALK. AMPUMARAKENNUKSEN PURKUTYÖT ALKAVAT
PÄNTÄNE
To 7.9.
17-18 AMPUMAKOE (Markku,Veli-Matti, Mika)
MUURAHAINEN Su 1.10. 11-12 AMPUMAKOE (Rauno,Mikko,Jarkko,Eemeli)

KISA
KARHU
VARA

KAUHAJOEN MS. HIRVIJAHTIIN AIKOVIEN ILMOITTAUTUMINEN JAHTIPÄÄLLIKÖLLE
SUNNUNTAIN 20.8.2017 kuluessa!

Kauhajoen metsästysseurojen pakollisten
hirviharjoitusammuntojen säännöt
•
•
•
•
•
•
•

vähintään 100 pistettä.
tai viisi (5) harjoituskertaa
Harjoituskertoja voi ampua samassa harjoituksessa useampiakin. Kuitenkin ilmoittautuminen uuteen kierrokseen vasta suoritetun ammunnan jälkeen.
Harjoitukseen hyväksytään 75m ja 100m ammunnat.
Edellä mainittujen suoritusten jälkeen on oikeutettu osallistumaan syksyn hirvijahtiin.
Kyseisten ammuntojen illan tai päivän paras tulos lasketaan kilpailutuloksiin.
Hirviharjoituksista julkistetaan tulokset joihin huomioidaan kaksi parasta tulosta.

KIVÄÄRIARVONTA!!!!!

Mikäli ammut vähintään kaksi (2) sarjaa 75m sekä 100m osallistut kivääriarvontaan.
Tämän vaatimuksen täytyttyä saat arpalipun seuraavistakin suorituksista
mukaan luettuna luodikko.

Ilvesjoen Yhteismetsän Metsästäjien
hirviammunnat Sotkassa v.2017
Ma 8.5. klo 19
Ma 5.6. klo 19

Ma 3.7. klo 19
Ma 7.8. klo 19

Ma 4.9. klo 18
Ma 18.9. klo 18

YHTEYSHENKILÖ JUHA VILPONEN 050 414 1015

Reserviläisten ammunnat 2017 Sotkassa
Kivääri: 8.5. alkaen maanantaisin klo 18.00
Pistooli (.22 LR ja 9 mm): 31.7. alkaen klo 18.00
Huom! Reserviläisten ammuntoihin osallistuvilta
vaaditaan erillinen ampumaturvavakuutus!
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Kolarit 2016

Hirvisaalis 2016

Aro-toiv.
Erä-nummi
Hyyppä
Ikkeläjärvi
Kainasto
Kirkonkylä
Mattila-harja
Khj ms yht.
Päntäne
Muurahainen
Yhteensä

Aik.
Uros Naar.
1
3
1
3
4
5
2
3
2
1
0
4
2
0
12
19
5
6
3
3
20
28

Vasat
Yht. Uros Naar. Yht.
4
8
4
12
4
4
3
7
9
6
9
15
5
3
6
9
3
4
4
8
4
3
4
7
2
4
4
8
31
66
11
8
11
19
6
4
3
7
48
44
48
92

Hirvi
60
47
37
25
21
24
40

Jäävä kanta
Peura Kauris
25
30
40
50
30
40
17
13
12
14
20
40
35
20

75
26
355

35
42
256

P-A
ha
10200
12900
18500
10600
10900
12600
10000
74000
24000
7000
105000

58
14
279

Hirvijahdin tunnuslukuja 2016 * Suluissa vuoden 2015 tunnusluvut
KAATOJA YHTEENSÄ 140 kpl
KAADETUT AIKUISET 48 kpl
KAADETUT VASAT
92 kpl

(229)
(79)
(150)

Hirvikanta-arvio Luke 2017
(2016 havainnoista)

LUPIEN KÄYTTÖASTE
VASAPROSENTTI
UROSOSUUS

2016

Aro-Toivakka
Eränummi
Hyyppä
Ikkeläjärvi
Kainasto
Kirkonkylä
Mattila-Harja
Muurahainen
Päntäne
yht.

2015

Uros

Naaras

Uros

Naaras

Keski-Ikä

4,6

8,8

4,3

6,0

Mediaani

4,5

5,5

3,5

3,5

Peurasaalis 2016-2017
Aikuinen
uros
1
0
3
1
1
0
0
0
2
8

(81,05)
(65,5)
(36,7)

Hirvien ikätutkimustulokset

Kanta Kauhajoki 483-584 yksilöä
Rakenne hirvitalousalueelle RP-PO-3
L/S 1,49 Vasatuotto 60,6%

85,5 %
65,7 %
41,7 %

Aikuinen	Vasa	Vasa
naaras
uros
naaras
5
2
0
1
1
0
0
0
1
0
2
1
0
2
2
1
0
1
2
2
1
0
1
1
0
0
1
9
10
8

Siniset: Hirvi 8+2kpl (2kpl muu lopetus)
Punaiset: Peura 6kpl
Vihreät: Kauris 5kpl
Kelt: Muut lopetukset tai löydöt 5kpl
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Pienpetosaaliit 2016

Ammunta/Jahtipäiväkirja

Alue

Nimi

Aro-Toivakka
Hyyppä
Ikkeläjärvi
Kainasto
Kirkonkylä
Mattila-Harja
Nummijärvi
Nummikoski
Muurahainen
Päntäne
Yhteensä

Kettu Muutos	Supi Muutos	Näätä Muutos Minkki Muutos Mäyrä Muutos
4
20
10
44
11
30
12
5
6
41

-12
-30
0
1
-7
-11
-5
-5
4
-1

19
50
5
66
32
46
10
10
8
35

-3
15
0
21
7
-3
-2
4
2
2

4
12
2
2
5
0
5
0
3
8

1
8
-2
-3
0
-3
0
-1
-1
1

13
10
4
30
9
13
8
5
5
4

1
8
0
-7
8
11
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
-1
0
-2
-2
0
1

183

-66

281

43

41

0

101

24

1

-4

Pvm

Paikka

Asetyyppi

Kaliiperi

Vuosi

Laukaukset

Tulos/Saalis

Lisätietoja

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
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Metsästys Suomessa 1917
Olen ollut muutamaan kertaan paikalla, kun pienissä ryhmissä on pohdiskeltu, millaisia olivat metsästäjät, millaista riistaa oli luvallista metsästää ja mitä kaikkea
muuta liittyi metsästykseen sata vuotta sitten. Näistä asioista on keskusteltu erityisesti viime aikoina, tulihan Suomesta sata vuotta sitten itsenäinen valtakunta. Itsenäisyyden alun metsästysasioista pystyisi helposti kirjoittamaan montakin kirjaa.

Tsaarin laki luettiin saarnastuolista
Meillä oli voimassa vuoden 1898 metsästysasetus. Metsästysasetus vastaisi nykypäivän
terminologiassa täysin metsästyslakia, virallisesti se oli kuitenkin Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus metsästyksestä. Se koski nimenomaan vain Suomea ja ehti olla
voimassa perussäädöksiltään vielä 17 vuotta maamme itsenäistyttyä.

4:ksi. Naarasmetso eli koppelo ja naarasteeri Joulukuun 1 päivän alusta Elokuun 14 päivän loppuun saakka.
5:ksi. Koirasmetso ja koirasteeri, pyy, metsäkana ja muut kuin edellä luetellut kanalintulajit, joita vastedes maassa ehkä ilmaantuu kesyttöminä, Maaliskuun 1 päivän alusta
Elokuun 14 päivän loppuun saakka.
6:ksi. Jänis Maaliskuun 1 päivän alusta Elokuun 31 päivän loppuun saakka.
7:ksi. Peura Helmikuun 1 päivän alusta Lokakuun 31 päivän loppuun saakka.
Lennon aikana ja kuvilta olkoon lupa rauhoitusaikanakin saaristossa ampua telkkiä,
kolsoja, meriteeriä, jouhisotkia, tunturisotkia ja alleja sekä Ahvenanmaan saaristossa
myös valkeita koirashaahkoja."
Parissa myöhemmässä metsästyslaissa metsästysajat kerrotaan metsästysaikoina, rauhoitusaikojen ilmoittamiseen palataan vasta vuoden 1993 metsästyslaissa. Moni meistä
vanhoista metsästäjistä pitää metsästysaikamääritelmiä parempana käytäntönä.

Nykyisestä jahtiväestä saattaa tuntua ihmeelliseltä, että tämä laki, kuten muutkin tärkeät säädökset luettiin sanasta sanaan saarnastuolista kirkonmenojen yhteydessä. Ja määräys oli tarpeen, milläpä muulla tavalla tietoa olisi saatu kaikelle kansalle. Ja kun kirkossakäynti oli lähes pakollista, kukaan ei pystynyt jotakin säädöstä rikottuaan vetoamaan
tietämättömyyteen. Jos sitkeästi väitti, ettei ollut moisesta lainkohdasta kuullutkaan,
epäiltiin pakanaksi.

Asetuksessa mainitaan peura. Se tarkoittaa metsäpeuraa. Laji oli käytännössä metsästetty Suomessa niin tehokkaasti, että se katosi eläimistöstämme kymmeniksi vuosiksi.

Mahtoi muuten osaa kirkkokansasta väsyttää, No kirkolla oli avuliaita unilukkareita, jotka
pitkillä kepakoilla herättelivät torkahtelijoita.

Hirvi

Riistaeläimet ja muut
Nykyisin voimassa olevassa metsästyslaissa säädetään eri riistaeläinlajien rauhoitusajoista. Kun tuo laki tuli voimaan 1993, monet metsästäjät harmittelivat uutta käytäntöä,
koska aina ennen laissa oli selväsanaisesti kerrottu metsästysajat.
Aivan uudesta ilmaisutavasta ei kuitenkaan ollut kysymys, sillä jo vuoden 1868 metsästysasetuksessa, kuten tässäkin vuoden 1898 asetuksessa säädettiin pelkistä riistaeläinten rauhoitusajoista.
Tämän päivän metsästäjää kiinnostaa varmasti, mitkä eläimet luettiin riistaeläimiksi ja
milloin niillä oli rauhoitusaika, joten lainataan tähän asiaan liittyvä asetuspykälä sellaisenaan:.
"Muut hyödylliset otukset ovat rauhoitetut ja niiden metsästäminen tässä pykälässä
mainituin poikkeuksin luvaton alla mainittuina aikoina, nimittäin:
1:ksi. Heinäsorsa, haapana, jouhisorsa, tavi, heinätavi, ristisorsa ja lapasorsa, telkkä, kolso eli pilkkasiipi, meriteeri, jouhisotka, tunturisotka ja alli, naarashaahka, joutsen, hanhi,
lehtokurppa eli kyntölintu, heinäkurppa eli taivaanvuohi, ruisrääkkä, kuovi, tunturikurmitsa kaikki viklalajit ja suokulainen eli suokukko Maaliskuun 1 päivän alusta Heinäkuun 31 päivän loppuun saakka.
2:ksi. Koirashaahka Maaliskuun 1 päivän alusta Toukokuun 31 päivän loppuun saakka.
3:ksi. Peltopyy Marraskuun 1 päivän alusta Elokuun 31 päivän loppuun saakka.

Edellä oleva eläinluettelo rauhoitusaikoineen oli lähes sellaisenaan voimassa 1920-luvulle. jolloin eläinlajeja rauhoitettiin metsästysasetuksen muutoksilla ja luonnonsuojelulain
säädöksin.

Olen taatusti kymmeniä kertoja kuullut väittämän, että hirvikanta oli 1900-luvun alussa
niin vähissä, että se oli täysin rauhoitettu ja hirveä päästiin ensimmäisen kerran metsästämään vasta 1930-luvun lopulla. Usein paikalta on löytynyt joku, joka on muistellut
isoisänsä kaataneen ensimmäisen hirvensä jo paljon ennen väitettyä metsästyksenaloittamisajankohtaan.
Tosiasiassa tuossa itsenäisyytemme alussa voimassa olleessa metsästysasetuksessa
(laissa) todettiin ytimekkäästi: ”Hirven metsästäminen olkoon toistaiseksi maassa ylimalkaan kielletty.”
Asetuksessa oli kuitenkin maininta, jonka hirvenmetsästyslupia voidaan myöntää vähintään 1 500 hehtaarin alueelle. Tämän säädöskohdan perusteella hirvilupia myönnettiin
jo metsästysasetuksen säätämisvuonna kuuteen Wiipurin läänin kuntaan. Metsästyksen tuli tapahtua syyskuun kahdeksan ensimmäisen päivän aikana. Kaataa sai vain uroshirviä.
Vuodesta 1904 alkaen metsästysalue laajeni asteittain, kunnes vuodesta 1906 kaatolupia myönnettiin koko maahan. Määrät olivat kuitenkin nykymittapuun mukaan hyvin
alhaisia. Hirvikanta kävi kuitenkin itsenäisyyden alun aikoihin niin vähiin, että laji rauhoitettiin vuonna 1923 kymmeneksi vuodeksi. Mutta tasan sata vuotta sitten hirviä metsästettiin.

Vahinkoeläimet
Asetuksessa todettiin: "Jos joku missä hyvänsä sattumalta tapaa vahinkoeläimen valloillansa, saapi hän sen tappaa tahi kiinni ottaa ja pitää. Vahinkoeläimiä tämän asetuksen mu-
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kaan ovat: karhu, susi, ilves, ahma, kettu, näätä, hilleri, vesikko eli tuhkuri, saukko, järvihylje,
maakotka, merikotka, huuhkaja, hiiriäispöllö, tunturipöllö, kaikki haukan sukuiset linnut, kalasääski, merilokki, räiskä, kuikka eli kaakkuri, uikku eli härkälintu, merimetso, korppi, varis,
harakka, närhi ja kuusanko."
Suurpedoista todettiin vielä seuraavaa: "Karhua, sutta, ilvestä ja ahmaa olkoon jokaisella
lupa metsästää toisenkin tiluksilla, missä niitä löytyy; älköön kuitenkaan sitä varten käytettäkö pyyntilaitosta tahi myrkytettyä syöttiä ilman maanomistajan lupaa. Jos joku on
kiertänyt pesässä olevan karhun, olkoon hänellä yksin oikeus jatkaa metsästystä.”
"Karhua, sutta, ilvestä ja ahmaa olkoon jokaisella lupa metsästää toisenkin tiluksilla, missä
niitä löytyy; älköön kuitenkaan sitä varten käytettäkö pyyntilaitosta tahi myrkytettyä syöttiä
ilman maanomistajan lupaa. Jos joku on kiertänyt pesässä olevan karhun, olkoon hänellä
yksin oikeus jatkaa metsästystä.”
Valtion varoista maksettiin tapporahaa karhusta, sudesta, ahmasta, ilveksestä ja ketustaKunnille oli sälytetty velvollisuus maksaa tapporahaa kanahaukasta,merilokista, korpista ja variksesta.

Paljon paljon muuta
Vuoden 1898 metsästysasetus oli monilta osin voimassa pääpiirteittäin 36 vuotta eli
myös vuonna 1917, jolloin Suomi itsenäistyi. Laki oli perusteellista ja ymmärrettävää
tekstiä. Selvää kuitenkin oli, että siihen tehtiin sen voimassaoloaikana lukuisia muutoksia. Edellä olevat yksityiskohdat ovat vain pieni osa kokonaisuudesta. Laissa oli määräykset koirien käytöstä, pyyntivälineistä ja rangaistuksista. Ja yksi keskeisimmistä tai ehkä
keskeisin säädös oli, että metsästysoikeus perustui pääosin maanomistukseen.
Miksi sitten itsenäisessä Suomessa säädetty uutta metsästyslakia heti maamme päästyä täysvaltaisena kansakuntana muiden kansakuntien joukkoon, vaan kesti 17 vuotta
ennen Suomen eduskunnan säätämän lain voimaantuloa? Pääsyynä viivästymiseen olivat valmisteluvaiheen poliittiset näkemyserot. Kokonaisuudistus vahvistettiin siis vasta
vuonna 1934.
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KAMMI-KYLÄ
Kammi-kylä on rakennettu neitseelliselle suolle
Erkki Kalliomäen ideoinnin pohjalta.
Ruuhineva on hiljaisuuden paikka ja Kammikylässä voi vierailla vapaasti.
Kylään kuljetaan Kantoportista.
Alueella on Turvekammi,
Savukammi, Nevansaari,
Julumetun tupa & Julumetun sali.

Ruuhinevan kammikylä
Jokelantie
61910 Nummijärvi

Postiosoite:
Nummilahdentie 573
61910 Nummijärvi

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

Mainittakoon tuosta itsenäistymisvuodesta vielä se, että Suomessa oli silloin yli 100
toimivaa metsästysseuraa.
Vihdissä 2017
Juha K. Kairikko
Eräneuvos
SML Toiminnanjohtaja 1973-2009

Suolla asuu Ruuhinevan Jeeromi, jonka voi toisinaan
tavata kuljeksimasta Kammikylän ympäristöstä.

68

Poimintoja ensimmäisestä jäsentiedotteesta
vuodelta 1997
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Tunnelmakuvia Hyypän Majalta 19.11.2016

Sirkushuveja vai telttaretkeilyä?

Tauno Partanen Oik. sekä Martin Hägglund vas. Riistakeskuksen hallituksesta luovuttivat
Riistakeskuksen viirin vuoden metsästysseuralle.

Iloista tanssikansaa.
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Yksiavioisen majavan kiima-aika on tammi-helmikuussa. Majava synnyttää 3,5 kk:n
kantoajan jälkeen 1–8 poikasta. Joskus tiinehtyminen siirtyy ja synnytys tapahtuu vasta
syksyllä.

Majava
Majava on maan suurin jyrsijä, joka voi painaa aikuisena jopa yli 30 kg. Suomessa
esiintyy kaksi eri majavalajia, alkuperäiseen lajistoon kuuluva euroopanmajava sekä
siirtoistutettu kanadanmajava.

Majavan ravinto koostuu lehtipuiden kuoresta, versoista ja lehdistä.
Majava metsästettiin sukupuuttoon 1800 luvulla. Euroopanmajava takaisinistutettiin
Suomeen vuosina 1935-1936 tuomalla Norjasta 19 majavaa. Kanadanmajava istutettiin
erehdyksessä vuonna 1937, koska sitä luultiin samaksi lajiksi.
Siirtoistutetuista
euroopanmajavista selvisivät vain Noormarkun
majavat. Viime vuosina
euroopanmajava on levittäytynyt Satakunnasta
mm. Kauhajoelle, jossa se
esiintyy runsaslukuisena.
Euroopanmajavan
erottaminen kanadanmajavasta on hankalaa,
sillä ulkoisia eroja on
lähinnä hännän mitoissa
ja muodossa.

Latinankielinen nimi
Kannan suuruus
Esiintyminen
Kauhajoella
Häntä
Metsästysajat
2016‑2017

Euroopanmajava

Kanadanmajava

Castor fiber

Castor canadensis

2 500 – 3 000

4 000 – 7 000

kyllä

Ei

kapenee kärkeään kohti

lyhyempi ja leveämpi

riistakeskuksen pyyntiluvalla
20.8. – 30.4.

20.8. – 30.4.

Kuvien kanadanmajavat olen kuvannut Virroilla vuonna 2014.
Tommi Pantti
https://tp.galleria.fi/
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Metsästysterveisiä Eduskunnasta
Metsästyksessä ovat läsnä sekä harrastamisen näkökulma ja yhteiskunnallinen hyödyllisyys. Metsästäjälle luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ja metsästysporukka toimii
lähiyhteisönä. Saalis tuodaan ruokapöytään, jossa terveellinen ja maukas lähiruoka tuo
hyvinvointia myös perheenjäsenille ja muille riista-aterian nauttijoille.
Samalla voi nauttia tunteesta, jonka saa vastuun kantamisesta yhteisen hyödyn puolesta. Kestävien riistakantojen ylläpitäminen, liikenneturvallisuus, petokantojen rajoittaminen ja elinkeinojen edistäminen sekä turvallisuus ovat esimerkkejä metsästyksen yhteiskunnallisista hyödyistä. Se on harrastustoimintaa ja vastuunkantoa samaan aikaan.
Vastuullisuuden ja yleishyödyllisyyden seurauksena metsästystä on monessa suhteessa
säädelty tarkasti. Lainsäädännöllä, asetuksilla ja virkamiestyöllä ohjataan metsästyksen
määrää ja turvallisuutta monella tavalla. Suuri osuutensa on myös metsästysseurojen
omalla valvonnalla. Kyse on yhteistyöstä, jossa tiedon pitää kulkea ja päätökset tulee
tehdä eri osapuolia huomioiden. Viranomaiset ja metsästäjät ovat yhdessä vastuussa
anteliaasta luonnostamme.
Juuri tällä hetkellä lainsäätäjän puolella ollaan päättämässä useista metsästystä ja asesäädöksiä koskevista muutoksista. Tällä kertaa ei olla asettamassa uusia rajoituksia tai
vaatimuksia vaan tavoitteena on sujuvoittaa toimintaa ja purkaa normeja sekä ajantasaistaa lainsäädäntöä. Kun uudistukset pian hyväksytään, moni metsästäjän ongelmalliseksi kokema asia toivottavasti helpottuu merkittävästi.
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Tällä hetkellä on kuitenkin tilanne vielä se, että susia havaitaan enemmän kuin arvio antaa olettaa. Vaikutustyö ihmisten, tuotantoeläinten ja riistan suojelemiseksi jatkuu.
Metsästyskautta on odoteltava vielä jonkin aikaa. Tänä vuonna hirvenmetsästys alkaa
aikaisempaa kaksi viikkoa myöhemmin, joten kärsivällisyyttä vaaditaan. Se on metsästyksessä kuitenkin hyveistä ehkä kaikkein arvokkain. Sitä ennen on hyvä suorittaa kesän
työt ja lomat kiireettä pois alta.
Hyvää kesää ja metsästysonnea.
Lasse Hautala
kansanedustaja
maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

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

Aselupaprosessi uudistuu. Myöntämisen perusteet pysyvät edelleen samoina, mutta
hallinnolliset käytännöt yksinkertaistuvat. Kaksivaiheinen hankkimis- ja hallussapitolupamenettely yhdistyy yhdeksi aseluvaksi. Käyttöön otetaan sähköisen asioinnin mahdollisuus, uudempien kotimaasta alan liikkeestä ostettujen aseiden esittämisvelvoite
poistuu ja soveltuvuustestistä luovutaan. Tulevaisuudessa viranomaisten tiedonpito on
järkevämpää. Tieto aseen ostamisesta välittyy esimerkiksi poliisille suoraan asekauppiaalta eikä hakijan tarvitse toimia välittäjänä.
Metsästyslain puolella uudistuksia ovat muun muassa ampumakokeen laajentaminen
metsästysjousiin, metsästyskorttien valvonnan joustavoittaminen ja metsästysaseen
kuljettamisen helpottaminen. Jatkossa esimerkiksi moottorikelkkareiteillä, vakiintuneilla kulku-urilla ja pitkillä siirtymillä majoituspaikalle asetta voi kuljettaa myös moottoriajoneuvossa. Ampumakoesäädöksiä muutetaan niin, ettei metsästysseuran enää tarvitse antaa erikseen todistusta suoritetusta ampumakokeesta ja hallintolain edellyttämää
päätöstä. Yksi paperi riittää. Uudistuksia on monta ja usea niistä on kädenojennus metsästäjien toiminnan helpottamiseksi. Tällaisia päätöksiä on helppo tukea.
Paremman susikannan hallinnan puolesta pyritään vaikuttamaan jatkuvasti. Viime syksynä vahvistettiin kaatokiintiöiksi 53 sutta tälle ja tulevalle vuodelle kummallekin. Alkuperäistä esitystä nostettiin huomattavasti. Myös uusiin kannanseurantamenetelmiin
luvattiin panostaa, että jatkossa saataisiin asiasta parempaa tietoa. Toivottavasti päästäisiin tilanteeseen, jotta susien kanta-arviot olisivat tasolla johon kaikilla olisi luottamus.

Kuva: Pilvi Vuolle
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Mestarikasvatusta Kauhajoelta
Teksti ja kuvat Erja Pekkala
Jarmo Syväluoma Kauhajoelta palkittiin korkein kunniamerkein suomenajokoiran hyväksi tehdystä työstä
maaliskuun lopulla pidetyssä Suomen
Ajokoirajärjestön vuosikokouksessa.
Hänelle myönnettiin sekä järjestön hopeinen kunniamerkki, että Mestarikasvattaja – palkinto. Hopeinen kunniamerkki luovutetaan henkilölle, joka on
ollut järjestön jäsen kymmenen vuoden ajan ja tehnyt merkittävää työtä
kotiseudullaan suomenajokoiraharrastusta edistävästi, sekä osallistunut merkittävällä tavalla myös rotuun liittyvään
järjestötyöhön. Ansioihin luetaan lisäksi toiminta tuomari- ja koulutustehtävissä, sekä menestyksekäs kasvatustyö.
Mestarikasvattajan titteliin vaaditaan
onnistunutta kasvatustyötä, jossa omat
kasvatit peräkkäin viidessä polvessa
saavuttavat kukin jalostukseen käytetty yksilö kaksi ykköspalkintoa ajokoJarmo Syväluoma miettii, vieläkö kasvatustyö
keessa. Meriitti viettää tänä vuonna 30
näillä pennuilla jatkuu.
vuotisjuhlaa, sillä ensimmäinen Mestarikasvattaja – palkinto jaettiin vuonna
1987. Palkinnon on saavuttanut nyt 27 suomenajokoira kasvattajaa. Kauhajoelle palkinto
oli ensimmäinen.
Syväluoma on kotoisin Teuvalta. Kauhajoelle hän muutti vuonna 1996. Teuvalla Syväluoma kulki jänismetsällä muiden mukana ja siitä innostus iski ja oma koira piti hankkia.
Ensimmäisen oman koiran hän osti vuonna -83 ja näin on suomenajokoiria ollut jo 34
vuotta.
- Ensimmäisen oman ajokoiran ostin Hannu Kytölältä. Näin minulle tuli 8 viikkoa vanha
Peni niminen narttu. Alkuun Peni ajoi aina vain kettua. Ajot olivat vauhdikkaita ja ketut
tahtoivat mennä maan alle piiloon. Viimein ammuin Penille yhden jäniksen ja se teki koirasta jäniskoiran. Harmillisesti Peni hukkui 8 vuotiaana rusakon ajosta, Jarmo Syväluoma
kertoo harrastuksensa alkuajoista.
Vuonna 1989 Peni teki pennut Kairankorven Ruutin kanssa ja siitä muodostui Syväluoman kennelnimi Ruupenin. Tuo ensimmäinen pentue oli erittäin onnistunut ja se on
periyttänyt myös jälkipolvilleen hyviä ominaisuuksia.
- Ensimmäisestä pentueesta jatkoin kasvatustyötä Ruupenin Emmi nimisellä koiralla.
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Siitä tuli käyttövalio, kuten sen tyttärestä
Ellistä ja samoin suoraan alenevassa polvessa Repekasta ja Mintusta. Mintun tytär Iida on saavuttanut jo kaksi ykköstä ja
sillä on nyt nuorin pentueeni, Syväluoma
luettelee menestyneitä koiriaan.
Menestyneen metsästyskoiran jalostustyö ei aina ole kovin helppoa ja se vaatii
perehtymistä, osaamista ja joskus tuuriakin. Tavoiteltava ajokoira omaa kovan
metsästysinnon ja erinomaisen, huonoissakin olosuhteissa kuuluvan haukun.
Erinomainen ajokoira pysyy metsässä ja
toteuttaa innokkaasti tehtäväänsä.
- Kasvatustyössä arvostan rehellisyyttä
kaikista eniten, kasvattajan ei pidä valehdella koiriensa ominaisuuksista. Silloin palvellaan parhaiten jalostustyötä.
Virheitä sattuu ja välillä tulee epäonnea,
Kunniamerkit jaettiin juhlallisin menoin
mutta niille ei voi mitään. Metsästyskoirassa arvostan korkeimmalle innokasta
koiraa jolla on hyvä haukku. Ajokoiran pitää olla mettäkoira, sen ei välttämättä tarvitse
olla komea, Syväluoma kertoo.
- Minun ensimmäinen oma kasvattini Emmi oli hyvä esimerkki innokkaasta koirasta. Se
oli vähän huono antamaan kiinni ja viihtyi ajamassa pimeästä pimeään. Viimein yhdeksäntenä peräkkäisenä mettäpäivänä koira suostui tulemaan metsästä pois kutsumalla.

Sivulla 91 olevan ristikon ratkaisu:

Kasvatustyöhön Syväluoma kertoo jääneensä
koukkuun suomenajokoiran ominaisuuksien
vuoksi ja erityisesti hyvän luonteen tähden. Jatkossa riippuu siitä mitä viimeisestä pentueesta
tulee, jatkaako vielä vai ei kun kahdeksas kymppikin odottelee nurkan takana.
Nyt saatujen kunniamerkkien lisäksi Jarmo Syväluoma on palkittu seuraavilla: Suomena Ajokoirajärjestön kasvattajapalkinnot kulta, hopea
ja pronssi, Etelä-Pohjanmaan Ajokoirakerhon
kultainen ja hopeinen ansiomerkki sekä EteläPohjanmaan Ajokoirakerhon kunniakirja eniten
tehdyistä kökkätunneista kerhon majan rakennusvaiheessa.
- Tänä päivänä olen enää mukana aktiivisesti
oman metsästysseuran toiminnassa. Arvostan
korkealle saamiani tunnustuksia ja kyllä se hyvälle tuntuu kun omaa työtä arvostetaan.
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LUOTUJA
KULKEMAAN

Oskarin Osumat
Hyypässä asuva Oskari Lehtimäki 15v on paikkansa ansainnut tähän jukaisuun, ei
ainoastaan olemalla nuori ja aktiivinen metsästäjä, vaan saavutetuilla tuloksilla. Nuoresta iästään huolimatta Oskari on saavuttanut suomenmestaruuksia, jo ensimmäisen
kourallisen. Skeetissä 4 ja Trapissa 1 SM-kulta, eli yksi kulta joka sormelle. Ensimmäinen
SM-kulta irtosi Metsästäjäliiton SM-kisoissa Hyvinkäällä 2015, metsästyshaulikossa SE
tuloksella 46/50.
Onnea Oskarille, ja muillekin kisailijoille tuleviin koitoksiin!

Oskarille Skeet SM-Kultaa Siilinjärveltä. Kulta tulos oli 113 / 125
kiekosta.

Kotimaiset korkealuokkaiset
Ultracom-koiratutkat ja Ultrapoint-ohjelmistot
Tutustu internetsivuillamme tai lähimmällä jälleenmyyjälläsi

www.ultracom.ﬁ
Verkkokauppa: store.ultracom.fi
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EPJM 25 vuotta
Jousimetsästykseen innostunut porukka perusti Etelä-Pohjanmaan jousimetsästäjät ry:n vuonna 1992. Sen ajan suhtautuminen jousimetsästykseen oli hyvin skeptinen. Jousen teho metsästysaseena kyseenalaistettiin ja hiljaisena ilman muuta se
oli "salametsästysase".
Itse hankin ensimmäisen vaistometsästysjouseni vuonna 1975, mutta sen ajan tarjonta
metsästysvälineille oli hyvin vaatimattomalla tasolla, eikä ollut ”vertaistukea”, joten myin
jouseni noin vuoden harrastamisen jälkeen. Kipinä kuitenkin jäi. Ostin seuraavan jousen
vuonna 1987, jonka myötä Riihimäen erämessujen jousimetsästysosastolta löytyi murteen paljastamana laihialainen jousimetsästäjä, joka tutustutti minut EPJM:n toimintaan.
Kisoja yhdistys on järjestänyt noista ajoista saakka ja lienee ollut toinen kisakesä, kun
itse osallistuin kisoihin. Varsinaiset Jousimetsästäjäin liiton alaiset CUP-kisailutkin olivat
pian vauhdissa ja EPJM:n ampujat ovat olleet maan kärkijoukkoa kaikissa sarjoissa. Viime
vuosina, varsinkin taljajousipuolella on kärki ollut hyvin EPJM voittoista. Kisat käydään
nykyisin 3D radoilla, jollainen meilläkin on tällä hetkellä Hyypässä.
Yhdistys on järjestänyt yhteisjahteja aikojen alusta asti. Aluksi se oli pienriistajahteja ja
varsinkin fasaani-istutukset antoivat puhtia toiminnalle. Yhteisjahdeissa ammuttiin myös
rusakkoja. Yhteisjahtien n. kymmenpäinen jousimetsästäjien joukko herätti kauhua ulkopuolisissa ja joskus kohtasimme myös agressiivista suhtautumista, vaikka emme olleet
tehneet mitään lainvastaista. Yleisesti ottaen saaliit jäivät suorastaan vaatimattomiksi,
jousihan onkin pohjimmiltaan suurriista-ase. Viime vuosina on järjestetty kaurisjahteja
Päntäneen alueella ja osanottajia olisi aina enemmän, kuin voidaan ottaa vastaan.
Ei ole mitään riistalajia, jota ei olisi ammuttu jousella. Itse muistan Metsästys ja Kalastus
-lehdessä olleen 60-luvulla jutun, jossa kerrottiin kuvin ja sanoin jousella ammutusta

Yhteisjahti Kainastolla vuonna 2004. Saaliina supikoira ja fasaaneja. Jahti oli poikkeuksellisen antoisa saaliin määrän johdosta.
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norsusta. Satapaunaisella pitkäjousella
ammuttu nuoli oli lävistänyt norsun siten, että nuolen kärki oli ollut näkyvillä
toisen puolen nahassa, lävistyksen ollessa 2,7 metriä. Nuolella ei ole shokkivaikutusta, mutta haavakanavan aiheuttama verenvuoto on tappavuudessa
verrattavissa parhaisiin luoteihin.
EPJM:n tarkoitus on edistää vaativan
metsästysmuodon kasvua piirissämme. Nykyisten kehittyneiden metsästysvälineitten aikakaudella se edustaa
kestävää riistan verotusta. Jousimetsästys kehittää harrastajansa luonnontuntemusta ja haastavuudessaan pitää
mielenkiinnon yllä vuosikymmeniä.
Jousimetsästysharrastus sopii niin miehille, kuin naisillekin ja sitä saa harrastaa hyvässä seurassa, joten tervetuloa
mukaan!
Jukka Lilja

Lisätietoa:

www.epjm.fi

Rusakkonovelli
”Lähdetkö huomenna pupujahtiin?” kysyi puolisoni Jani. Helmikuu lähestyi loppuaan, olin talven aikana ehtinyt vain vaivaiset pari kertaa mukaan, joten tunsin vähän velvollisuuttakin vastata tuohon kysymykseen: ”Kyllä, kiitos mielelläni.”
Meidän perheessä harrastetaan jousimetsästystä. Aika tyypillistä on, että syömään
ryhtyessä ruokapöydän joutuu ensin raivaamaan erinäisistä jousiammuntatarvikkeista;
kauppakassit nostetaan auton takapenkille, koska takaluukussa on aina jonkun jousi. Varastoon mennessä, kun on pari kertaa törmännyt katosta roikkuvaan raatoon, on oppinut
laittamaan valot päälle ja katsomaan eteensä. Kotipihalla touhuillessa taustalta kuuluu
aina ääniä, kun nuolet napsuu pakkaan. EPJM:n lupsakkaa sakkia on paikalla enemmän
tai vähemmän jousiaan säätämässä, kohdistelemassa tai mitä sitten tekevätkään. Joskus
on kiva seurata taustalta tyyppien touhuja, varsinkin kun paikalla on joku, joka on juuri
lajista innostunut ja tullut hakemaan pojilta ohjeita. Minusta siinä lapsenomaisessa innostuksessa on aina jotain pirun viehättävää, joka saa suupielet ylöspäin.
Puolisoani Jania katsoessa tulee mieleen Hiawatha, hänellä jousimetsästys tuntuu lähtevän mitokondrioista asti. Minä en ehkä edusta sitä, millainen mielikuva nousee stereotyyppisestä eränkävijästä. Useammin minut löytää melko huolitellun oloisena ladyna
neljän tuuman koroissa korkeakulttuurin parista, universumia kvantisoimasta tai ihmismielen toimintamekanismeja pohdiskelemasta kuin maastokuvioissa. Metsästyksestä

mainitseminen aiheuttaa usein ihmetystä - ai sinäkö?
Pari vuotta sitten rakkaani oli hankkinut minullekin taljajousen luottaen varmaan siihen,
että sen saa myytyä jos ei rouva lämpiä lajille. Hommasta pääsi yllättävän nopeasti jyvälle ja tuntui, että nuolethan menee sinne minne pitääkin tai ainakin sinnepäin. Jykevällä
kotipihassa ammutulla kuuden laukaisun kokemuksella lähdinkin sitten heti seuraavana
päivänä EPJM:n radalle Katikan jylhiin maisemiin ja kisaan mukaan. Toisen paikan jälkeen
mieleen hiipi ajatus: ”Hitto, mulla ei ole kuin viisi nuolta, enhän mä pääse edes 1/3 osaa
tästä radasta!” Kuin ihmeen kaupalla en sillä reissulla tainnut tärvellä kuin yhden nuolen
ja pääsin ihan oikeasti ”kunnialla” koko kierroksen läpi. Seuraavina päivinä oikean puolen rinta- ja siipilihakset huusi hoosiannaa, jota ei tietenkään voinut ääneen myöntää,
vaikka puoliso vähän vihjaili vaivalloisesta liikehdinnästä. Vähintäänkin yhtä kipeäksi
olin saanut vatsalihakset poikain jutuille nauraessa.
Ehkä odotat nyt lukevasti, miten siitä alkoi intohimoisen jousimetsästäjän taival. Niin
ei käynyt. Minulle jousimetsästys on edelleen vain yksi mukava harrastus, jolle liikenee
elämästä aikaa sen verran mitä nyt kahden aktiivisesti harrastavan nuoren äitinä, aika
ajoin enemmän tai vähemmän ylityöllistettynä terapeuttina ja sivutoimisena muusikkona liikenee. Laji tarjoaa minulle haasteellista mutta stressitöntä tekemistä ja rentouttavia
hetkiä luonnossa. Luonto ja siellä liikkuminen tarjoaa elämyksiä ja muistuttaa mukavasti
tällaista Euroopan kokoisen egon omaavaa astraalitason tavoittelijaa oikeista mittasuhteista; kusiaisen valtuuksilla mennään edelleen tässä universumissa.
Tärkeäksi asiaksi ovat omassa mielessä jäsentyneet myös jousimetsästyksen eettiset
arvot ja jo ihan ekologisista syistä tykkään siitä, että meillä syödään riistalihaa. Toki rakkaani kanssa sorsajahdin aloituksessa risuista ja naamioverkoista rakennetussa kojussa
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vietetyistä yhteisistä hetkistä on kertynyt muisteltavaa koleampiinkin talvi-iltoihin, mutta ei niistä tällä kertaa sen enempää.
Aamu valkeni ja alakerrasta tuli kahvin tuoksu. Olis vielä nukuttanut, mutta mähän lupasin lähteä. Katsoin ulos: aurinko paistoi ja pakkasta oli vain pari astetta, mutta pohjoisenpuoleinen tuuli tunkisi takuulla luihin ja ytimiin. Ensimmäinen ongelma oli ratkaista,
mitä ihmettä mä laitan päälleni. Jos mä lähtisin lenkille niin laittaisin kerraston ja syksyllä
hankitut vaellushousut, mutta jos siellä joutuu seisoskella, niin kylmä mulle tulee. Hitto,
mehän mennään jahtiin, kai mulla nyt jotkut maastokuviot pitäis olla! Alakertaan päästyäni vastassa oli Jani, joka heitti fleecetakkinsa: ”Kokeile pystytkö ampuun toi päällä.”
Mulla on pituutta huikeat 160 cm eikä noita hartioitakaan niin kovasti ole suotu, mutta
yllättävän hyvinhän se istui kuitenkin. Sitten vielä pipo päähän ja menoksi.
Muutaman koelaukauksen ja pienen säätämisen jälkeen ajettiin Paulin & Pilvin luo, jossa
juotiin vielä kupilliset kahvia. Nappi korvaan, radiopuhelin vyölle ja soundcheck, urbaanit metsästäjät lähtivät matkaan. Linjoilta kuului ohjeita: ”Menkää siitä missä viimeks
nähtiin se rusakko.” Mietin, että vois kai ne ohjeet olla vähän selkeämpiäkin, mutta päättäväisesti kävelin Paulin perässä jäisellä pellolla, joka osasi tulkata, että mene sinä tuon
pusikon vasenta laitaa, hän kiertää oikealta. Käskipä hän laittaa nuolenkin valmiiksi, jos
sattuisi pupujussi lähteä liikkeelle niin sitä vois sitten kokeilla ampuakin. Juu! Melkein jo
näin itseni jousi viritettynä tähtäämässä 50km/h loittonevaa rusakkoa, se varmaan jäis
siihen kolmanteen pomppuun... Niin vissiin! Ampukoot ne jotka osaa, mä tykkään kyllä
tästä ajokoirana olemisestakin.
Käveltiin läpi ensimmäinen puska ja jatkettiin pitkin jokivartta. Välillä pysähdyttiin ja osa
porukasta vaihtoi passipaikkaa. Rehellisesti sanottuna en tiennyt mihin kukin oli menossa, suurin osa jengin jutuista radiopuhelimessa kuulosti niin kryptiseltä että menivät
kilometrin ohi tajunnan. Minusta oli vaan mukavaa kävellä hiljalleen eteenpäin, katsella
kaunista talvimaisemaa ja ihmetellä mitä kaikkia jälkiä näkyy.
Toisella puolella jokea käveli Jani, joka sitten kertoi tulevansa joen yli, minua kohti. Meidän välistä lähti liikkeelle rusakko, joka pysähtyi tuijottamaan minua ihmeissään hetkeksi. Sen hetken aikana minä ehdin tehdä niin käsittämättömän monta asiaa, etten oikein
itsekään ymmärrä miten se on mahdollista. Kun lopulta onnistuin räpeltämään nuolen
paikalleen ja aloin vetämään jousta vireeseen, havaitsin ettei laukaisulaite ollutkaan lukittuneena. Kuului pieni räpsähdys: Sen enempää sähläämistä rusakko ei viitsinyt katsella vaan katosi muutamalla melko rauhallisella loikalla joenpenkan suojiin. Ei ollut pupujussilla varsinaista hengenvaaraa.
Osa porukasta lähti kotiin. Me muut lähdettiin seuraavaan paikkaan, joka oli metsäkaistale rinteessä, asutusalueen lähettyvillä, pururadan takana. Käveltiin lumista polkua pitkin
Pilvin kanssa passiin ja herrat lähtivät vähän kauempaa hätyyttämään metsänasukkeja
liikkeelle. Aurinko paistoi puiden lomasta ja sai lumihiutaleet puiden oksilla säihkymään
kuin timantit. Näkymä valeli estetiikan nälkäistä sieluani. Hymyilin leveästi.
Yhtäkkiä näkökenttään ilmestyi korvat: Jänis! Rauhallisesti se loikkasi ensin yhden loikan
oikealle ja sitten vasemmalle, jäi hetkeksi paikalleen kuulostelemaan takana kuuluvaa
möykkäämistä. Metsä raikasi: ”jänis istui maassa...” Taas se eteni muutaman metrin verran. Minä vedin jousen vireeseen. Olin ihan varma, että se huomaa minut ja lähtee pinkomaan pakoon niin lujaa kuin kintuistaan pääsee. Mutta siinä se vaan viihtyi. Milloin se on
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riittävän lähellä? Voiko sen nyt oikeesti
ampua? Olkaa nyt jätkät hetki hiljaa siellä
radiopuhelimessa, että saan keskittyä.
Onhan nyt jumaliste absurdia touhua: Siinä on rusakko muutaman metrin päässä
paikallaan mättäällä ihmettelemässä ja
minä tähtään sitä etsien oikeaa osumakohtaa.
Ihan rauhassa seuraavalla uloshengityksellä koukistin etusormeni. Rusakko
hyppäsi ilmaan. Se hyppäsi voltin takaperin ja sitten toisen, melkein paikallaan.
Odotin että se lähtisi juoksemaan. Näin jo
sieluni silmin sen pinkovan Eklundin rouvan nuoli ahterissaan verta valuen pitkin
läheistä pururataa huutaen, niin kuin nyt
rusakko huutaa.
Tärisevin sormin sain painettua radiopuhelimen nappia. ”Mä ammuin jäniksen.
Se pomppii vielä, tulkaa joku auttamaan!"
Pilvi tuli paikalle. Nakkasi elottoman jäniksen lähemmäksi minua, onnitteli saaliista ja kiirehti takaisin passiin. Homma jatkui,
vaikka mulla vielä kädet tärisikin. Pari pitkäkorvaa vielä pomppasi metsän siimeksestä
näköpiiriini, mutta tilanteet menivät sen verran vauhdikkaasti, ettei tällaisella harrastajalla ollut mahdollisuutta ehtiä muuta kuin ihailemaan niiden sulavia liikkeitä.
Puskat tuli kahlattua läpi ja sen jälkeen koko ryhmä tuli ihmettelemään saalista ja analysoimaan tilannetta. Nuoli oli mennyt rusakosta läpi ja oli maassa mättäällä. Ampumaetäisyys oli ollut n. 10 metriä. Mulla oli vaan ihan huikeen hieno fiilis. Metsä tarjosi, minä
kiitin.
Laura Eklund

Tapahtumakalenteri 2017 (ajankohtaisemmat tiedot www.epjm.fi)
5.3.
29.4.
20.5.
10.6.
17.6.
1.7.
8.-9.7.
29.-30.7.
5.8.
Heinä-elokuu
Marras-joulukuu

Lumimies 2017, Kauhajoki
SJML Cup: Kaataja-kisa, Espoo
SJML Cup: Savolaisten kisa, Lapinlahti
SJML Cup: Jussi-cup, Kauhajoki
SJML Cup: Juoksa Open, Orimattila
SJML Cup: Lounais Cup, Lemu
Baltic Arrow, Luhanka
Jousimetsästyksen SM, Hyvinkää
SJML Cup: Keskipiste Cup, Kärsämäki
EPJM jäsentenväliset, Kauhajoki
SJML kaurisjahti, Päntäne

86

Madventuresin reseptejä
metsä- ja kalamiehille
Riku Rantala ja Tunna Milonoff ovat reissanneet lähes kaksi miljoonaa kilometriä
maailman parhaiden ja oudoimpien sapuskojen perässä. Nelosella keväällä nähty
Mad Cook Show on heidän uusin teoksensa, ja syksyllä miehet julkaisevat yhdeksännen tietokirjansa, tällä kertaa juhlimiseen liittyvän. Lisätiedot www.madvendor.com
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Grillattu fisu phanganilaisittain
Emme koskaan unohda sitä ensimmäistä itse grillattua ateriaa rantanuotiolla, trooppisen tähtitaivaan alla: grillimarinoitua red snapper -kalaa eli punanapsijaa, chilistä
dippiä ja höyryävää riisiä. Tämä resepti on siltä illalta, mutta sopii Suomenkin kesään:
red snapper korvataan kuhalla tai ahvenella – ja banaaninlehdet foliolla. Valmista ensin
dippi, renssaa kala ja pistä riisi porisemaan ennen grillausta.

Kala ja grillimarinadi
Ainekset:
2 kuhaa tai isoja ahvenia
1 dl kalakastiketta
3 rkl palmusokeria (hienonnettua)
		merisuolaa
		ruokaöljyä
Valmistus:
Aloita suomustamalla ja trimmaamalla kalan evät. Viillota nätti ruudukko kalan pintaan,
jotta maku pääsee sisälle lihaan asti.
Dippaile ahvenet tahi kuhat kalakastikkeessa ja anna marinoitua muutaman minuutin,
poista sitten nesteestä. Anna kuivua hetki paperin päällä. Mausta pinta palmusokerilla
ja merisuolalla.
Öljyä pinta ja aloita grillaaminen. Grillaa miedolla lämmöllä, kunnes kalat ovat kypsiä
(eli kun evä irtoaa iisisti pikkunykäyksellä) ja tarjoa klassisen nahm jim -dippikastikkeen
ja thai-jasmiiniriisin kera.

Sitruunaruohokastike ”Nahm jim”

Tunna Milonoff ja Riku Rantala.

Ainekset:
2 kpl valkosipulinkynsiä
2 kpl korianterinjuuria
2 kpl pieniä chilejä
3 kpl pitkää punaista chiliä
2 kpl sitruunaruohoa
3 rkl palmusokeria
2 dl limemehua (puristettu tuoreista limeistä)
1 rkl merisuolaa
3 rkl kalakastiketta
Valmistus:
Leikkaa valkosipulinkynnet ja korianterinjuuret pienemmiksi ja lisää ne suolan kanssa
mortteliin. Hakkaa, kunnes tahna on tasaista. Lisää ensin pienet chilit ja hienonna. Lisää
sen jälkeen loput chilit ja jatka hakkaamista, kunnes tulos on tasainen. Lisää palmusokeri ja sekoita, kunnes sokeri on liuennut. Lisää limemehu ja mausta kalakastikkeella.
Lisää tarvittaessa tavallista hienoa sokeria, limemehua ja kalakastiketta. Lopuksi lisää
joukkoon ohuiksi renkaiksi viipaloitu sitruunaruoho ja sekoita.
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Thai-jasmiiniriisi
Mittaa riisiä henkilömäärän mukaan ja pistä porisemaan ennen kuin ryhdyt grillaamaan.
Seuraksi:
Valkkari, joka pärjää tuliselle dipille: esimerksi Kungfu Girl -riesling tai Wolfbergerin
muscat – mutta mieluummin raikas olut.

Polynesialainen rosvopaisti villisiasta
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Jos et ole kaivanut maakuoppaa, kuumenna uuni 225 asteeseen. Laita possu uuniin
ja kypsennä ensin puoli tuntia. Laske sitten lämpöä 160 asteeseen, lisää juuresnyytti
uuniin ja kypsennä possua ja juureksia vielä kolme tuntia.
Anna jäähtyä ja revi liha suikaleiksi ja tarjoa juuresten kanssa.
Seuraksi:
Juureksista ylijäänyttä olutta tai kyseiseltä maailmankolkalta eli ns. Uudesta maailmasta kotoisin olevaa, possulle passelia punaviiniä. Esimerkiksi tunnetuimmista Hewitsonin
Miss Harry on erinomainen ja kohtuuhintainen valinta.

Tyynenmeren saarilla ruoka on tehty perinteisesti umu-maauunissa, joten sikäläisestä
ikivanhasta osaamisesta voi ammentaa vaihtelua myös kotimaiseen rosvopaistiin. Resepti on villisialle, sillä sika on siellä maailman suunnalla arvokkainta lihaa. Periaatteessa
tähän voi käyttää mitä tahansa tavallista riistalihaa, jonka ominaisuudet paranevat pitkässä haudutuksessa. Polynesiassa suositaan juureksia, joten tässä päästään lisukkeena
nauttimaan sekä koti- että ulkomaisia kauden juureksia.
Ainekset:
1,5 kg lihaa: villisian kassleria
1 dl tummaa sokeria
1 dl merisuolaa
		mustapippuria
5 kynttä valkosipulia, hienonnettuna
5 cm pala inkivääriä, hienonnettuna
		 banaaninlehtiä (jos löydät)
		foliota
		kuoppa…
1 iso bataatti, kuorittuna ja paloiteltuna
1 kg perunoita, pestynä ja puolitettuna
4 kpl porkkanoita, kuorittuna ja paloiteltuna
0,5 kg pikkusipuleita, kuorittuna
3 rkl hunajaa
2 dl olutta
Valmistus:
Tee rosvopaistille kuoppa. Tiivis savimaa lienee paras, ja jos saat pohjalle lämpöä kestävät tiilet, on kuoppa lähellä polynesian mallia.
Sekoita suola ja sokeri ja hiero villisian pintaan. Anna maustua jääkaapissa 6 tuntia tai
yön yli. Seuraavan päivän aamuna tee nuotio kuopan pohjalle ja polta sitä pari tuntia.
Ota possu pois jääkaapista ja pyyhi ylimääräinen suola-sokeri sekoitus pois pinnasta.
Hiero pintaan mustapippuri ja hienonnettu valkosipuli ja inkivääri. Kääri possu ensin
banaaninlehtiin ja sitten folioon. Anna possun olla huoneenlämmössä tunti ennen
kypsennystä.
Mausta juurekset suolalla ja hunajalla. Kääri juurekset folioon, kaada päälle olut ennen
paketin sulkemista. Lapioi hiillos pois maakuopasta ja laita possu ja juurekset kuoppaan. Peitä kastelluilla sanomalehdillä, lapioi hiillos takaisin lehtien päälle kuoppaan ja
peitä lopuksi maa-aineksella. Anna muhia viisi tuntia ja kaiva paketit varovasti ylös.
Länsipapualainen dani-heimon vanhin nylkee sikaa umu-maauunia varten.
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Eräilijän Niksi-Pirkkaa...
Seuraavassa koostetta Niksologi Anssi Orrenmaan Pirkka-lehdestä keräämiä eräaiheisista nikseistä. Niksit ovat alun perin julkaistu Pirkka-lehden Niksi-Pirkka sivuilla vuosina 1974-2016.
Retkillä ja matkaillessa kannattaa oma reppu antaa matkaseuralaisen selkään ja ottaa
hänen reppunsa kantaakseen. Kun ottaa repusta tavaroita, sitä ei tarvitse riisua selästä.
(4/00)
Sipaisu valkealla kynttilänpätkällä tulitikkuun saa aikaan sen, ettei tikku sammu tuulisellakaan säällä nuotiota sytytettäessä. (5/74)
Kun lähdet parin päivän vaellukselle, ota osa eväistä, esimerkiksi grillimakkarat, pakastettuina mukaan. Ne pitävät maidon ja voileivät viileinä ja ovat sopivasti sulaneita ensimmäisen vaelluspäivän iltanuotiolle päästessä. (5/94)
Eväsretkellä pehmeät naposteltavat liiskaantuvat helposti kovempien eväiden joukossa.
Munakenno ratkaisee ongelman, se on kevyt ja sinne sopivat mainiosti luumut ja pienet
tomaatit. (8/04)
Kertakäyttöiset muovimukit saa retkellä ehjänä perille, kun ne laittaa puhdistettuun perunalastupurkkiin. Myös ruokailuvälineet kulkevat purkissa. (8/03)
Kalastamassa ollessasi pidä mukana korkkiin painettua nuppineulaa. Siimaan tulleen tiukankin solmun saat avaamista varten löystytetyksi neulan avulla. (8/98)
Tarttuuko ongenkoukku puihin ja pensaisiin? Pistä koukku matkan ajaksi suklaamunan
muovirasiaan. (6-7/02)
Kaikkihan tuntevat harakan ja variksen. Vai tuntevatko? H on V ja V on H. Harakka valkoinen ja varis harmaa. (8/10)

Viisi niksiä hirvikärpäsiä vastaan…
1. Marjastaja! Pääset hirvikärpäsistä eroon, kun laitat pesutablettipussiin sipulin palasia
ja kiinnität pussin hakaneulalla hatun reunaan ja takin kaulukseen. (8/01)

Ristikko

Metsästysaseen piippu on kuin uusi, kun kiillotat sen sukkahousuilla. (10/12)

2. Hirvikärpäset pidät loitolla, kun laitat hyvätuoksuista hajuvettä kaulalle, kaulukseen
ja takkiin. Toinen konsti on kiinnittää valkosipulin puolikkaita hakaneuloilla lakin päälle.
(8/05)
3. Marjametsän reunassa pane päähäsi sukkahousujen jalkaosa. Näin hirvikärpäset eivät
pääse ainakaan hiuksiin. (8/97)
4. Kun olet menossa metsään loppukesästä tai syksyllä, voit varustautua hirvikärpäsiä
vastaan panemalla päähäsi tiukan uimalakin. Peitä kaikki niskakarvat ja kulmakarvat.
(8/08)
5. Hyväksi koettu konsti hirvikärpästen karkotukseen on etikka. Ota muovipussiin etikassa kostutettu iso liina. Pyyhkäise metsän reunassa ensin lakkisi ja sido liina viitaksi
hartioillesi. (5/04)

(Ristikon ratkaisun löydät sivulta 77.)
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Sitten eräänä päivänä hirvi sanoi karhulle: ”mitä sitä turhaan taivasalla
talviunille, rakenna talo”

Ostamme tukkivaltaisia leimikoita!
Ota yhteyttä alueesi puunostajaan:
Harri Salomäki

Kauhajoki

040 844 7764

Sami Hankaniemi

Isojoki, Karijoki

040 548 6771

Mikko Peltoniemi

Teuva

0400 727 724

Mika Aro

Satakunta

0400 717 140

Tommi Ylinen-Luopa

Ilmajoki, Jalasjärvi,

044 333 7200

Kurikka, Laihia
sähköposti: etunimi.sukunimi@isojoensaha.fi

Luotettava kumppanisi puukaupoissa.

Kaikki naulat ja naulapyssyt talon
rakentamiseen Kiinnike-Heinonen Oy:stä
Sepänkuja 6
61800 KAUHAJOKI
040 900 1457

Helsingistä Nuorgamiin
Perinteiset saunapalvituotteet
vanhan ajan savusaunasta
- elintarviketeollisuudelle
- yritystilaisuuksiin
- ravintoloihin ja hotelleihin
- kauppaketjuille

KAUHAJOEN PALVAAMO
Kauhajoki
Puh. 06 231 2117, 040 503 5691, 040 733 3901
www.kauhajoenpalvaamo.fi
E-mail: info@kauhajoenpalvaamo.fi
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Kauhajoen Ampujat
Leader-hanke

Kauhajoen Ampujat ry
Pankkiyhteys:

FI64 4473 3020 0186 30

Lajit:

Kivääri, Pistooli, Riistamaali, Haulikko

Puheenjohtaja

Terho Niemelä, 0400-369820

Seura hankki viime vuonna leader
rahoituksen avulla 14 kpl moderneja
elektronisia taululaitteita ilma-ase ja
pienoiskiväärikäyttöön.

Varapuheenjohtaja Juha Virtanen, 040-7648105
Sihteeri

Tiina Siirilä, 040-5418623

Rahastonhoitaja

Markku Ojaniemi, 050-4916402

Karijoki

Joanna Malm, 040-9136469

Hallitus 2017:

Timo Laksola, Joanna Malm, Teemu Moilanen, Markku Ojaniemi,
Tiina Siirilä, Joni Virtanen, Juha Virtanen, Pekka Virtanen

Kauhajoen Ampujat Internet-sivut: khja.net
Kauhajoen Ampujat Facebook-sivut: https://fi-fi.facebook.com/Kauhajoenampujat/
Kauhajoen ampujien radat:
Ilma-ase rata
Prännärintie 6, 61800 Kauhajoki
(elektroniset taululaitteet myös liikkuvan maalin rata elektroninen)
Pienoiskivääri ja villikarjurata

Erähovintie Sotka

Karijoella Ilma-aserata 3-paikkainen Paarmannin Maja
ja ilma-hirvirata
Jäsenmaksut 2017
Aikuisjäsen 40 €
Nuorisojäsen (alle 18v) 15€
Kannatusjäsenmaksu 15€
Liittymismaksu (ei peritä nuorilta) 40€

Ratamaksut 2017
(sis.taulut ja ohjauksen)
Jäsen 2€
Ei-jäsen 5€
Koululaisilta 4 €
Panosrasia omaksi 7€/500
Hirvitaulun paikat 2€/liuska

Yksityistilaisuudet yritykset ja yhdistykset ilma-aseradalla 10€ / hlö
Tarkemmat ratojen aukioloajat ja harjoitusajat seuran nettisivuilta khja.net
ja facebookista https://fi-fi.facebook.com/Kauhajoenampujat/
Tulevia omia kisoja ja tapahtumia:
Pienoiskivääri kesäkisat Sotkassa 8-9.7.2017
AM pienoiskivääri, Sotka 2-3.9.2017
Akin Ammunnat 3-5.11.2017
Suomen ampumaurheiluliiton nettisivut josta löytyy kilpailukalenteri
https://www.ampumaurheiluliitto.fi/kalenteri/

AMPUMAKOULU 2017
Syksyn ampumakoulut
alkavat syyskuussa.
Tarkemmat tiedot ampumakoulun alkamisesta seuran
nettisivuilla, facebookissa ja
paikallislehdissä.
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Jäsentiedote 2017
Viime vuonna järjestimme pienoiskivääri kisat kesäkuussa ja pienoiskiväärin Pohjanmaan AM – kisat elokuussa Sotkassa. Syksyllä oli perinteiseen tapaan Akin Ammunnat
ilma-aseilla. Ampumakoulua oli keskiviikko iltaisin. Ampumakoulun päätöskisat/seuranmestaruus kisat järjestimme huhtikuun lopussa.
Tänäkin vuonna järjestämme pienoiskivääri kisat heinäkuussa ja pienoiskiväärin AMkisat elokuussa sekä syksyllä Akin Ammunnat.
Seuran koti- ja facebook -sivuja kannattaa seurata, koska niillä julkaisemme ilmoituksia
seuran tapahtumista ja yhteisharjoituksista.
Mikäli jäsenyysasioissa on epäselvyyksiä, osoitteenmuutoksia ym. kysyttävää niin voit
laittaa sähköpostia tai soittaa: kauhajoenampujat@gmail.com tai tiina.siirila@pp.inet.fi
Kevät terveisin
Tiina Siirilä, 040 541 8623
Kauhajoen ampujien sihteeri

Seuralla vuokrattavissa
siirrettäviä telttoja
erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin

VALTUUTETTU MAAHANTUONTI

Sepän

J. Ala-Ikkelä Oy

Sinappi

sinappia ja satimia

” Valmistuksen aikana on käytetty konjakkia."

sorvaajasovittaa.com

Esim. syntymäpäivät, rippijuhlat yms.
4 kpl telttoja kooltaan 6 x 9 m, vapaa korkeus 2m
Tilaukset/varaukset: MARKKU OJANIEMI, 050 491 6402
Vuokraan sisältyy kuljetus, pystytys ja purkaminen.

Tervetuloa testaamaan palvelumme !
www.asejaosa.fi
Vehka-alhontie 33
03100 Nummela

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

ma-pe 9 - 17
la
10 - 14
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Jäsenanomus
Valitse seura ja kyläosasto:

Kauhajoen MS
Kyläosasto:

Muurahaisen
Erämiehet

Päntäneen MS

Kauhajoen Ampujat

Aro-Toivakka

Hyyppä

Ikkeläjärvi

Kainasto

Kirkonkylä

Mattila-Harja

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:
Sukunimi
Etunimet
Arvo tai ammatti
Lähiosoite
Postinumero
Paikkakunta
Puhelin
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Metsästyskortti

On

Ei

Vuodesta

Ampumakoe voimassa

On

Ei

Mihin asti

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

Perustelut jäsenyyteen

Ota uusi ase metsästykseen
- muutu näkymättömäksi.

Vuokrattu tai vuokrattava tila
Pinta-ala

Tilan nimi

Tilan rekisterinumero

Tilan omistaja

Päiväys

Allekirjoitus

GORE® OPTIFADE® Concealments.

Hallituksen / Johtokunnan päätös:
Yleisen kokouksen ____/____/_______ päätös:
www.kauhajoenmetsastys.com

Katso lähin jälleenmyyjäsi: sasta.fi

