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Hyvinkin erilainen alkuvuosi. 

 
Corona, corona, corona. Sitä on valtaosa tätä vuotta ollut. 
Eristyksissä on oltu ja säännöksiä noudatettu. Syksy ja uusi 
jahtikausi se kuitenkin tulee coronasta huolimatta. Vielä tässä 
vaiheessa jää nähtäväksi miten se itse harrastamiseen tulee 
vaikuttamaan. Vahva usko kuitenkin on että harrastamaan 
päästään. Ja toivottavasti ilman rajoitteita. 
 
Corona ja sen rajoitukset ovat vaikuttaneet siinä määrin myös 
seuran toimintaan että talvi- ja kesäkokoukset ovat pitämättä. 
Ne tullaan pitämään yhdellä kertaa kummatkin heti kun 
rajoituksia poistetaan. Seuran koko on tässä tapauksessa 
sanellut askelmerkit sille että kokoukset on pitänyt säännösten 
takia siirtää. Kokouksen päivämäärä ilmoitetaan normaaleissa 
kanavissa heti kun ne päätetään. 
Tämän vuoden tiedotuslehtikin on edellä mainituista syistä 
aavistuksen vajavainen. Johtokunta on päättänyt että siihen 
saakka kun kokoukset saadaan pidettyä ja siellä yhdessä 
päätettävät asiat lyöty pöytään noudatetaan viime vuoden 
kesäkokouksen päätöksiä ja rajoituksia. 
Kesäkokouksen päätökset ja rajoitukset tullaan lisäämään 
seuran nettisivuille.  
Huomioitavaa on että uudet päätökset ovat voimassa heti 
kokouksen jälkeen ja niitä ei erikseen postilla lähetetä jäsenille 
vaan jokainen on yksilönä itse vastuussa että ottaa ne selville. 
 
Viime kesän jälkeen on tapahtunut seuran tasolla paljon ja 
pääasiassa hyvä asioita. Ampumaradan haulikkoratojen 
ympäriltä seura hankki niiden ampumasuunnassa olevan 
metsäpalstan sillä päämäärällä että sillä turvataan meidän 
ampumaradan toiminta myös tulevina vuosina. Varoittavia 
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esimerkkejä siihen kuinka herkässä ampuratojen olemassaolo 
pahimmillaan on löytyy koko maasta ihan liikaa. Itse projektista 
kuuluu suurin kiitos kunniapuheenjohtaja Jussi Antilalle joka 
neuvotteli seuran puolesta asian erittäin kunniakkaasti. Kiitos 
Jussi! 
 
Hirviladossa on myös remontti käynnissä. Vanha kylmiö ja 
nylkypaikka on lyöty jo kevättalvella maan tasalle ja tätä 
kirjoittaessa tilanne on se että ollaan jo kovasti sisäpuolta 
raksaamassa. Lato-projektiin on hirvimiehet ottaneet erittäin 
kiitettävästi talkoisiin osaa joka tulee näkymään projektin 
loppulaskussa merkittävästi. Puuhamiehiä on niin pitkä luettelo 
että en nyt heitä yksitellen tähän luettele mutta yhden nimen 
nostan esille. Jorma Salmi on tehnyt useamman pitkän päivän 
ladon kimpussa ja ihan oikeastaan omatoimisesti pyytämättä, 
se on harvinaista tänä päivänä. Ennen projektia olin miltei 
varma että rakentamaan tullaan ottamaan rakennusliike koska 
talkoo-henki on tätä nykyä kuoleva luonnonvara. Tässä 
oletuksessa olin erittäin väärässä. Ja tyytyväinen siihen että 
olin. 
 
Loppuun lyhyt tärkeä muistilista: 

- Siivoa jälkesi (hylsyt, roskat ym). 
- Kunnioita kanssaihmistä ja heidän omaisuuttaan. 
- Tämä on harrastus, ei työ. 

 
Hyvää ja turvallista jahtikautta 2020 - 2021 kaikille! 
 
Pj. Jukka Tietäväinen 6.7.2020 
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Ilmajoen Metsästysseura ry:n johtokunta 2020 

 
Metsästysseuran johtokunta tullaan ilmoittamaan seuran 
nettisivuilla heti kesäkokouksen valintojen jälkeen. 

  

 

Seuran jäsenmäärä 
Seurassa on jäseniä 1046 henkilöä,  
joista 6 kunniajäsentä sekä 
261maanomistajajäsentä. 
 

Seuran kotisivut: www.ilmajoenmetsastysseura.fi 
Seuralla on aktiiviset kotisivut, joita seuraamalla saat 
ajankohtaista tietoa seuran tapahtumista ja eri jaostojen 
toiminnasta. 
Päivitykset: Vesa Autio, Timo Komsi ja Jukka Tietäväinen 
 

Jäsenmaksujen maksamisesta: 

 
Maksa jäsenmaksu eräpäivään mennessä ja käytä laskussa 
olevaa viitettä. 
Laskutuksesta reklamaatiot: 
ilmajoen.metsastysseura@gmail.com 
 

Osoitteen muutokset 

 
Osoitteen muutokset tehdään suoraan sihteerille 040 5942359 

tai  
ilmajoen.metsastysseura@gmail.com 
Metsästäjäliiton sivuille tehdään osoitteen muutos itse. 

 
 

 

 

http://www.ilmajoenmetsastysseura.fi/
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Koemaastojen varaus 

 
Maastoa varatessa ilmoita maasto, varaaja 
sekä puhelinnumero. Tee varauksesi ajoissa, että muut ehtivät 
toimia sen mukaan 

Varaukset:  

Mannermaiset kanakoirat: Antti Mäkynen 044 0877884 

Englantilaiset kanakoirat: Jarkko Mannersuo 044 2827925 

Ajokokeet: Mikko Sivula 040 5544041 

Lint-kokeet: Jukka Tietäväinen 040 8319688 

Hirv-kokeet: Timo Komsi 040 5549468 

Maastomaksu seuran ulkopuolisilta 40 € /vrk + päiväkortti 20€. 

Ei koske seuran omia kokeita tai jaostojen ja heidän 

yhteistyötahojen välisiä maastovaihtoja. 

 

 

Ilmajoen Metsästysseuran jaostot 2019 

 
Metsästysseurassa on yhdeksän jaostoa, jotka toimivat 
aktiivisesti järjestäen mm. lajikohtaisia kokeita ja koulutuksia  
Jaostojen toiminnasta ja jäsenistä löytyy lisää tietoa seuran 
nettisivuilta. 
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Jaostojen kirjanpito 

 
Metsästysseuran jaostojen kirjanpito on toimitettava 

rahastonhoitajalle heti vuodenvaihteen jälkeen. 
Palautusosoite: Myllykyläntie 38, 60800 Ilmajoki 

 

Metsästyksen valvonta 
 
Ilmajoen RHY:n alueella toimivat valan tehneet metsästyksen 
vartijat: 
Mikko Pentinmäki ja Veli-Markku Hakola 
 

Pienpeto-kisa: 
Kisaan hyväksytään vain ne kaadot, jotka ilmoitetaan 

tuoreeltaan johtokunnan jäsenelle 

 

Hirvenmetsästys 

 

Metsästyksenjohtaja   Simo Perälä   

Metsästyksen varajohtaja  Vesa Autio  
 

Hirvijahdin ryhmäpäälliköt 

Loukasmäki: Juha Seppä, Jarmo Heikkilä, Pekka Yrjänäinen   

Huissi: Sakari Ala-Kauppila, Jukka Rasku, V-J. Laitila, Ville 

Ala-Nikkola  

Nopankylä: Veli Haavisto, Ari Hill, Simo Perälä   

Koskenkorva: Timo Komsi, Jukka Latvala, Pasi Löppönen, 

Pauli Hautamäki 

Keskikunta: Juha Viitala, Jorma Salmi, Vesa Autio, Ossi 

Kujanpää   

Tuomikylä: Harri Takala, Henri Takala, Jukka Tietäväinen  
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Pojanluoma:  Ari Soisalo, Jussi Pakkala, Asko Oikari  

Honkakylä: Simo Haapasalmi, Jaakko Ojaluoma, Veli-Markku 

Hakola   

Peurajahdin ylipäällikkö: Rami Rasku 
 

 

Hirvikokous 27.9.2020 klo 18.00 Jaakko Ilkan koululla 
Mukaan seuraavat asiakirjat: valtion kortti, hirvenammuntakokeen 
suorituskortti, metsästysseuran jäsenkortti ja kuitti maksetusta 
osallistumismaksusta. 

 

Hirvijahti alkaa 17.10.2020 
Hirvikokous päättää seuraavan vuoden aloitus päivästä. 
 

Peura-kokous 25.9.20 klo 19.30 Riistavallilla: 
Mukaan seuran kortti, valtion kortti, kuitti suoritetusta 
osallistumismaksusta (25e), luotiaseella metsästävällä todistus 
ammuntakokeesta ja harjoitusammunnasta sekä jousiaseella 
metsästävällä todistus ampumakokeesta. 
 

 

 

 

Metsästysajat: 
 
Asetuksen mukaiset metsästysajat. Mahdolliset rajoitukset 
päätetään kesäkokouksessa ja informoidaan nettisivuille. 
 

Huom. *) Metsäkanalintujen metsästysajat määritetään kesän 
riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella.  
Metsäkanalintujen metsästysajat päivitetään Suomen 
riistakeskuksen sivuille syyskuun alussa osoitteessa 
https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/. 

https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/
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Metsästysrajoitukset: 
 

 200 m lähempänä asumuksia ei saa metsästää eikä etsiä 
riistaa. 

 300 m lähempänä asumusta ei saa metsästää kyyhkyä. 

 Metsäkanalintujen ampuminen pelloilta on kielletty, 
samoin pellon yli lentävän metsäkanalinnun ampuminen 
on kielletty. 

 Rautahaulien käyttö on kielletty metsästysseuran 
alueella. 

 Kiväärillä ampuminen on kielletty Alajoella ja 
Timonnevalla, mutta Timonnevalla sallitaan hirvijahti. 

 Vieraan on lunastettava vieraskortti myös koiran 
kouluttamista varten, pois lukien:  

 Vieraan noutava koira ollessa vesilintujahdissa tai 
etsinnässä vieraan koiran jäljittäessä haavoittunutta 
hirvieläintä.  

 Vieraan luolakoiraa saa käyttää metsästyksessä 
metsästysseuran jäsenen ollessa mukana jahdissa   

 Vieraan metsästyskoiraa saa testata myyntiä tai 
ostamista varten ja testaamisesta on tehtävä etukäteen 
ilmoitus jollekin johtokunnan jäsenelle. 

 
Kauriin kaadosta on tehtävä kaatoilmoitus rh-piirille ja sen kopio 
on toimitettava:  
Sami Raitila, Tuomikyläntie 158, 60720 Tuomikylä, puh: 050 
5650524.  
Vieraan ollessa jahdissa on mukana oltava seuran jäsen.  
 

Saaliskiintiöt: Päätetään kesäkokouksessa ja informoidaan 
nettisivuille. 
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Tärkeitä muistettavia yleissääntöjä ja – tapoja: 

  

 Viljapeltojen sotkeminen on ankarasti kielletty. 

 Hylsyt on kerättävä maastosta pois. 

 Vältä yksityisteiden tarpeetonta sotkemista sekä luvatta 

autolla ajaminen pelloilla ehdottomasti kielletty.  

 Asumusten läheisyydessä metsästämistä pitää välttää ja 
ampumasuunta on harkittava huolellisesti, vaikka 
välimatkaa asumusten rakennuksiin olisi enemmän kuin 
säännellyt vähimmäismatkat. 

 

Rauhoitukset: Päätetään kesäkokouksessa ja informoidaan 
nettisivuille. 

 
 

Aluerauhoitukset: 
  

 Metsästys 500 metriä lähempänä Kuuppelon saunaa ja 
Salvian- ja Kortesnevan ruokintapaikan ympärillä 500 
metrin säteellä on kanalintujen ampuminen kielletty.  

 Vaahterantien pelloilla kielletään ehdottomasti 
”lamputtelu”. Tarpeeton lamputtelu kielletään muuallakin 
seuran alueella.  

 Jalmarinkyrön riistapellolla on autolla ajo kielletty.  

 Vankilan konnikko rauhoitetaan täysin kaikelta 
metsästykseltä. Alueella sallitaan ainoastaan hirvi- ja 
pienpetojahti. 

 Kolme Alajoella sijaitsevaa riistapeltoa ympäröivine 
ojineen rauhoitetaan siten, että fasaanin metsästys 
kielletään marraskuun loppuun saakka, pois lukien 
kanakoirakokeet.  
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 Rauhoitetut pellot tullaan merkitsemään kyltein. 
Riistapelloista saa  ampua muuta  riistaa sääntöjen 
puitteissa. 
 

Sorsanmetsästys:  
 
Sorsastus ja kyyhkystys ovat kiellettyjä: 

 Kalajajais- ja Vitiäisjärvillä, Rajalammilla ja Tuomikylän 
savikaivolla sekä Koskenkorvan tiilitehtaan montuilla 
kantatie 67:lle asti 

 Kyrönjoelta ja sen lähiympäristöstä lähinnä menevää tietä 
rajaten Saarakkalanrinnalta, Vaismaan mutkasta 
Koskenkorvan siltaan asti Maatalousoppilaitoksen 
peltoalueilta   

 Esa Latva-Raskun perikunnan mailla sadonkorjuuseen 
saakka  

 Sorsastus sallitaan Kyrönjoella 1.9.2020 alkaen 
yhdistyksen metsästyssäännöstöä noudattaen, mutta 
ampua saa ainoastaan klo 07.00 – 21.00 välisenä aikana. 

 Sorsastus on sallittua koko metsästysajan Kyrkösjärvellä.  
 

Riistan joulurauha: 
  
Riistan joulurauha on jouluaattona ja -päivänä, jolloin 
kaikenlainen riistan häiritseminen ja metsästäminen on kielletty. 
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Saalismäärät vuosina 2009 – 2019

laji 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jänis 157 92 120 76 104 63 74 69 29 48 50

Rusakko 926 647 561 360 187 264 288 154 173 188 192

Metso 9 7 13 4 4 4 5 5 - 3 1

Teeri 49 45 77 52 68 24 22 31 8 28 36

Metsäpyy 20 46 33 26 17 17 16 19 9 16 18

Fasaani 172 225 265 222 229 271 206 126 95 114 196

Kyyhky 715 722 673 561 748 857 970 783 700 1048 1001

Sorsalinnut 767 734 493 605 399 267 419 266 325 439 300

Hanhi 18 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0

Kettu 68 97 111 129 143 127 177 140 128 91 113

Supi 98 125 143 134 173 182 231 257 218 304 152

Näätä 35 23 24 23 14 26 41 42 37 42 11

Minkki 86 59 48 49 54 26 66 92 75 62 23

Piisami 0 0 0 10 18 0 0 0 0 0 0

Varislinnut 1563 1509 1571 1087 1143 971 899 900 1027 1192 1057

Mäyrä 5 7 3 11 3 0 3 1 3 0 2

Lehtokurppa 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0

Hirvi 108 135 111 55 74 37 32 38 89 110 80

Peura 0 0 0 2 0 1 2 1 1 7 14

Kauris 26 35 17 27 20 30 33 42 44 56 108
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Ilmajoen metsästysseura kaatoilmoitus

HUOM!! Muista tehdä toimintapisteet ja jättää kaatoilmoitus, ne alentavat jäsenmaksua.

Toimintapisteet: Kaatunut:

50 p. Jäniksiä kpl Sorsalintuja kpl

p. Rusakoita kpl Hanhia kpl

50 p. Metsoja kpl Kettuja kpl

p. Teeriä kpl Supia kpl

20 p. Pyitä kpl Näätiä kpl

p. Riekkoja kpl Piisamia kpl

15 p. Peltopyitä kpl Varislintuja kpl

Fasaaneja kpl Minkkejä kpl

Kyyhkyjä kpl Mäyriä kpl

p. Muita kpl kpl

10 p.

p.

 5 p.

NIMI

p.

 2 p.

p. VAIN muuttunut lähiosoite

pisteet yhteensä

Arvoisa jäsen, muista jättää tämä kaatoilmoitus jollekin

johtokunnan jäsenelle tai Riistavallin keräyslaatikkoon VAIN muuttunut postinumero ja -toimipaikka

(ei pankille) maaliskuun loppuun mennessä. HUOM!!

kirjoita osoitteesi vain jos se on eri kuin osoitetarrassa.

Ympyröi myös M jos olet maanomistajajäsen.

Tulosteen voi postittaa osoitteeseen:

Ilmajoen metsästysseura ry

Kristiina Tallgren-Heikkinen

Saarakkalantie 39

60800 Ilmajoki

p. 040 59 423 59

ilmajoen.metsastysseura@gmail.com

Vuokrannut metsästysoikeuden 

mailtaan                                        M 

Ruokintakohteen hoitaminen läpi 

vuoden

Pienpedot (kettu, supi, näätä, 

mäyrä, minkki)

Osallistuminen talkoisiin, riistan-

laskentaan, metsästyslain rikkojan 

ilmiantoon, tai metsästysaiheisen 

artikkelin julkaisuun.

Toiminta kennel- tai valistus-

tehtävissä, vuokrasopimuksen 

tekeminen, riistaeläimen 

lähettäminen tutkittavaksi.

Irtokoiran kiinniotto, nuolukiven tai 

pesäpöntön asennus ja hoito, 

osallistuminen metsästys- tai 

kenneljärjestön kokouksiin tai 

hirvenhiihto / -juoksu -kilpailuun, 

Lokkien ja varislintujen 

hävittäminen.

 


