KAUHAJOEN METSÄSTYSSEURA KIRKONKYLÄN KYLÄOSASTO
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Muut jäsenet

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

Toiminnantarkastajat
Jyri Rinne ja Jarno Heikkilä
Joni Viitanen (varalla)
Koronarajoitusten vuoksi pidettiin vain yksi kokous ja siten yhdistetty kyläosaston vuosi - ja
kesäkokous pidettiin 9.8.2020, lisäksi johtokunta piti yhden kokouksen. Jäsenmäärä oli
vuoden lopussa 253kpl. Uusia jäseniä hyväksyttiin 6 kpl .
Kiinteistöt ja niiden hoito
Ruostetluoman majalla toteutettiin hirviseurueen toimesta siivousta niin sisällä kuin
ympäristössäkin . Lisäksi siivottiin ja desinfioitiin lahtivaja ennen hirvijahdin aloitusta.
Kämppäisäntänä toimi Henri Granholm.
Hirviporukka, jaostot ja toimikunnat
Kirkonkylän hirviporukka:
- Jahtipäällikkö Markku Latvanen, 27 jäsentä
Peurajaosto:
- Juha Harju-Panula, Joni Viitanen, Jani Eklund, Petri Hasunen, Juha Vilponen ja Hannu
Samppala
Peura- ja kaurisjahdinkoordinaattori:
- Jani Eklund
Maanvuokraustoimikunta:
- Johtokunta, Seppo Salonen, Oiva Sauna-aho
Suurpetoyhdyshenkilö(t):
- Jussi Harju-Panula ja Vesa Harju-Panula

Pienpetokoordinaattori:
- Vesa Harju-Panula
Riistakolmiolaskentakoordinaattori:
- Vesa Harju-Panula
SRVA-toiminta:
- Jani Eklund (koordinaattori), Vesa Harju-Panula, Hannu Samppala, Joni Viitanen, Juha
Vilponen, Kari Uunila.
RIISTANHOITO
Riistanhoitoa toteutettiin aktiivisesti riistan talviruokinnan, riistapeltojen ja pienpetopyynnin
muodossa.
Riistapeltoja perustettiin edellisvuosien tapaan ja hankittiin näihin riistaseossiementä.
Jatkettiin yhteistyötä maanomistajien kanssa ja kannustettiin riistapeltojen perustamiseen
mm. antamalla riistaseossiemeniä riistapelloksi sopivien lohkojen kylvämiseen.
Ruostetluoman riistapelto kylvettiin hirviseurueen toimesta juhannuksen tienoilla.
Lisäksi hankittiin nuolukiviä edellisvuosien tapaan.
Talviruokintaa toteutettiin usealla metsäkauriin, valkohäntäpeuran ja metsäjäniksen
ruokintapaikalla. Ruokintapaikoilla tarjoiltiin talven aikana huomattava määrä niin omenaa,
porkkanaa, perunaa kuin kauraakin. Pienten sorkkaeläinten ruokintaan hommattiin
porkkanoita peurajaoston toimesta ja lisäksi alkusyksyn ruokinnassa hyödynnettiin syksyn
omenasatoa. Kauroja talviruokintaa varten hommattiin normaaliin tapaan kyläosaston
toimesta ja niitä sai hakea Hannu Samppalalta.
Pienpetojen ja varislintujen pyynti oli aktiivista ja kyläosaston pienpetokilpailuun ilmoitettiin
pienpetoja seuraavasti: 7 kettua, 10 supikoiraa, 4 näätää, 4 minkkiä ja 201 varislintua.
Kyläosaston minkki- ja supiloukut olivat jäsenten käytettävissä ja aktiivisesti pyynnissä
varsinkin alkusyksyn ajan.
RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

Riistakolmiolaskenta suoritettiin elokuussa 2020. Kanalintupoikueet ovat viime vuosina
onnistuneet hyvin ja kanalintukannat ovat alueellamme ilahduttavasti vahvistuneet.
Toivotaan, että sama kehitys jatkuu edelleen.
Lisäksi pientensorkkaeläinten kannat ovat niin havaintojen kuin saalistilastojen perusteella
merkittävästi vahvistuneet. Tämä on tulosta niin panostuksistamme suunnitelmalliseen
riistanhoitoon kuin ruokintapaikkojen aktiivisesta hoitamisesta. Kiitos taas kaikille
riistanhoitoon osallistuneille ja ruokintapaikkojen ylläpitäjille.

METSÄSTYS
Metsästyskausi alkoi 1.8 naakkajahdilla. Naakkojen runsaat määrät ovat alkaneet olla
merkittävä haitta niin viljelyksille kuin maatiloillekin. Naakkajahti onkin hyvä ottaa tavaksi
ja siten lisätä yhteistyötä myös maanomistajien kanssa.
Hirvijahti aloitettiin 17.10.2020. Hirviä kaadettiin yhteensä 14 vasaa ja 11 aikuista.
Valkohäntäpeuroja saatiin 8 vasaa ja 5 aikuista. Peurakanta on vahvistunut ja kanta
kasvanut tasaisesti. Peuralupia haetaan ensi vuodelle enemmän Kauhajoen yhteislupa
alueella.
Metsäkauriita saatiin 23 vasaa ja 16 aikuista. Kevätjahdissa ammuttiin lisäksi yksi
kaurispukki. Kauriin metsästyksen suosio jatkui hyvänä ja saalis on suurin mitä tähän
mennessä kyläosastomme alueelta on saatu nousten samalla saalismäärältään
suurimmaksi hirvieläimeksi kyläosastomme alueella.
KILPAILUTOIMINTA
Edellisten vuosien tapaan järjestettiin pienpeto – ja varislintujen pyyntikilpailu, jossa
palkitaan kolme parasta 50 € lahjakortilla ja kaikkien vähintään yhdellä varislinnulla
osallistuneiden kesken arvotaan 3x 50 € lahjakortit.
Talkookilpailussa puolestaan palkittiin 5 eniten pisteitä kerännyttä 50 € lahjakortilla ja
lisäksi arvottiin viisi 50 € lahjakorttia kaikkien osallistuneiden kanssa.
TIEDOTUS JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Metsästysvuokrasopimuksia tehtiin 16 kpl. Suurimmaksi osaksi
metsästysvuokrasopimukset ovat hyvällä mallilla, tosin peltoalueita ja yksittäisiä
metsäpalstoja löytyy mihin sopimusta ei ole vielä tehty.
Kauhajoella 8.8.2021
____________________________________
Vesa Harju-Panula
Puheenjohtaja

