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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
HALLINTO JA JÄSENET.
Vuosi 2020 oli Ruoveden Metsästysseuran 67. toimintavuosi. Seurassa oli vuoden lopussa 95 varsinaista jäsentä,
joista 8 oli vapaa- tai kunniajäsentä ja lisäksi koejäseninä oli 5 henkilöä. Seuraan hyväksyttiin 3 koejäsentä
varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenyydestä luopui kaksi jäsentä omasta pyynnöstään. Kaksi jäsentä poistui kuoleman
johdosta. Kunnia- ja johtokunnan jäsenemme Pekka Leinonen kuoli 21.10. ja hän oli kuollessaan 74-vuotias.
Pekka liittyi seuraan v. 1969 ja ehti toimia seuran jäsenenä 51 vuotta.
Seuran talous pysyi kuluneella tilikaudella vakaana ja toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 582,85 euroa
ylijäämää. Keväällä puhjenneen koronaviruksen vuoksi suunnitellut koiranäyttelyt peruuntuivat, joka aiheutti
suuren muutoksen laadittuun talousarvioon. Tuntuva tuotto jäi näin olleen saamatta, toisaalta menoissa
säästettiin hirvien lentolaskennan siirtyessä lumitilanteen vuoksi tammikuulle 2021 ja peijaisten peruuntuessa
peijaismenot jäivät pois.
Johtokunnan puheenjohtajana toimi neljättä kauttaan Veijo Pessi ja jäseninä varapuheenjohtaja Eero Asunta,
sihteeri Heikki Korpela ja taloudenhoitaja Antti Moksunen sekä muina jäseninä Marko Aaltonen, Eero Lahtinen
ja Pekka Leinonen kuolemaansa saakka. Pekan tilalle loppukaudeksi ei valittu uutta johtokunnan jäsentä.
Toiminnantarkastajina toimivat Timo Salonen ja Juhani Sillanpää.
Jaostot ja toimikunnat: (jaostojen vetäjät mainittu ensimmäisenä)
Hirvijaosto: Marko Aaltonen, Antti Moksunen, Veijo Pessi, Antti Häkli, Heikki Lindeman ja Heikki Korpela.
Juhlatoimikunta: johtokunta ja naisjaosto, lisäksi johtokunta kutsui tarvittavan määrän jäseniä.
Kilpailujaosto: Juhani Sillanpää ja Heikki Korpela.
Koiranäyttely- ja kenneljaosto: Juhani Sillanpää, Eero Asunta, Veijo Pessi, Leevi Leinonen ja Timo Ruokkeinen.
Naisjaosto: Tuula Rikala ja Marja Kekki.
Maanvuokrajaosto: Antti Moksunen, Eero Asunta, Pasi Omenainen, Veijo Pessi ja Heikki Korpela.
Palkitsemistoimikunta: Samppa Keskinen, Timo Ruokkeinen ja Heikki Korpela.
Riistanhoitojaosto: Antti Häkli ja Jouni Hassinen.
Yhteyshenkilöt:
Majaisännät: Timo Ruokkeinen, Vesa Leinonen ja Matti Pulakka.
Seuran puolesta nimettyinä avustamaan SRVA-toimintaa: Marko Aaltonen, Antti Moksunen, Timo Ruokkeinen ja
Heikki Korpela.
Karhunmetsästyksen yhteyshenkilöt: Marko Aaltonen, Eero Asunta ja Tomi Nippala.
Ilveksenmetsästyksen yhteyshenkilö: Marko Aaltonen.
Hirvenmetsästyksen- ja villisian metsästyksen johtaja: Antti Moksunen.
Seuran varsinaisia kokouksia oli kaksi: 8.3. talvikokous, jossa oli paikalla 33 osallistujaa, sekä 1.8. kesäkokous,
jossa oli paikalla 31 osallistujaa. Kesäkokous pidettiin poikkeuksellisesti majan pihalla. Näin vältyttiin liian
tiukalta kokoontumiselta ja saatiin turvavälit riittävän suureksi. Johtokunta kokoontui 4 kertaa ja yksi kokous
pidettiin myös sähköpostin välityksellä. Lisäksi asioita hoidettiin runsaasti puhelimitse sekä sähköpostin
välityksellä. Seuran kotisivut ovat olleet ahkerassa käytössä. Kotisivujen päivityksestä vastasi Juhani Sillanpää ja
Veijo Pessi. Loppuvuodesta 11.11. kotisivut muutettiin uudelle pohjalle J. Sillanpään toimesta. Jäsentiedotteita
lähetettiin puheenjohtajan toimesta jäsenille sähköpostilla 6 kertaa.
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RMS on Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Kennelliiton ja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n jäsenyhdistys. P-H:n
Kennelpiirin vuosikokoukseen 9.3. osallistui Veijo Pessi ja Eero Lahtinen. Eero Asunta on P-H:n Kennelpiirin
pystykorva jaoston jäsen ja hän osallistui jaoston kokouksiin. Muihin piirikokouksiin ei osallistuttu.

VARSINAINEN TOIMINTA:
1. Hirvijaosto ja metsästys metsästyskaudella 2020-2021.
Hirvieläinten pyyntilupia Riistakeskus myönsi hirvelle 10 pyyntilupaa, jotka kaikki käytettiin. Jahdeissa kaadettiin
7 aikuista ja 6 vasaa. Valkohäntäpeuran lupia myönnettiin 15, joista käytettiin 10,5 lupaa. Hirvijaoston
toimintakertomus on toimintakertomuksen liitteenä.
Metsästysseura asetti metsäkauriin kiintiöksi 10 aikuista ja 10 vasaa, jota myöhemmin kasvatettiin johtokunnan
päätöksellä viidellä vasalla. Kiintiöstä kaadettiin 3 au, 3 an, yhteensä 6 aikuista ja 12 vasaa. Yhteensä 25 kauriin
kiintiöllä kaadettiin 18 kaurista.
Seura liittyi P-H:n 1 karhun kannanhoidollisen poikkeusluvan yhteislupa-alueeseen. Karhu kaadettiin 8.10. ja
jahdissa oli silloin mukana yksi seuran jäsen, Marko Aaltonen. Uroskarhu kaadettiin Virtain Koivistonperällä
lähellä Kihniön rajaa ja kaataja oli sen tienoon metsästäjiä.
Seura liittyi myös perustettuun ilveksen yhteislupa-alueeseen, joka käsittää lähes kokonaan Ruoveden RHY:n
alueen. Yhteislupa-alue sai 2 Ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa. Ilvesjahtiin ilmoittautui 18 jäsentä.
Molemmat ilvekset kaadettiin 26.12.2020, ensimmäinen Väärinmajassa ja toinen Hyyrylässä. Molemmat
ilvekset olivat uroksia, 19 ja 20,5 kiloa. Toisen kaataja oli meidän seuramme jäsen.
Marraskuun puolivälissä tuli tieto, että Korpivainion puutarhan mailla on vieraillut villisikoja. Sen seurauksena
päätetiin kutsua jäsenistö villisikaseurueen perustavaan kokoukseen. Kokous pidettiin 21.11.2020 Pyynikkilän
kesäteatterin parkkipaikalla, seurueeseen ilmoittautui 30 jäsentä. Yhtään varsinaista jahtia ei ehditty järjestää
ennen kuin siat hävisivät meidän mailtamme.
2. Kilpailujaosto, kilpailut ja harjoitusammunnat.
Perinteisiä pilkkikilpailuja ei koronatilanteen ja yleisen mielipiteen takia järjestetty. Avoin haulikkokilpailu
järjestettiin ampumaradalla 23.7. ja avoin hirvikiväärikilpailu 26.8. Avoimet harjoitukset järjestettiin ennen
molempia kilpailuja, joissa nuorisolla oli mahdollisuus kokeilla lajeja. Kilpailuiden tulokset ovat liitteenä. Myös
hirviharjoitusammuntoja järjestettiin keskiviikkoisin 1.7.–16.9. Heikki Korpelan johdolla. Ampumakokeiden
valvontavuoro oli seuralla 5.9. ja 26.9. Ampumaradan kunnostustalkoot järjestettiin 6. ja 9.5. sekä 8. ja 15.7,
joissa maalattiin ampumavallin betoninen suojaseinä, valmistettiin uudet taulut, täytettiin hiekalla renkaat,
uusittiin kulkusilta ja siivottiin.
3. Kenneljaosto ja koiranäyttelytoimikunta.
Koirien ryhmänäyttely 16.5. urheilukentän alueella peruttiin koronatilanteen vuoksi. Se aiheutti merkittävän
muutoksen seuran suunniteltuun talousarvioon, mutta ”tarkalla elämisellä” on siitä huolimatta hyvin tultu
toimeen.
Seura osallistui yhtenä avustavana seurana Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kolmansiin KV-hirvenhaukkukokeiden
Hannun haukku järjestelyihin 27.12. Kisakeskuksena toimi Kaukopohjan nuorisoseurantalo.
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Tapahtumajärjestelyistä vastasi Hämeen Pystykorvakerho ja Mäntän seudun Koirakerho. Kokeeseen osallistui n.
30 koiraa.
4. Maanvuokrajaosto.
Seuralle otettiin käyttöön Reviiri-ohjelma, johon Pasi Omenaisen toimesta kesän aikana on syötetty maiden
metsästysvuokrasopimukset. Ohjelman käyttöä esiteltiin jäsenistölle seuran kesäkokouksessa 1.8. Ohjelman
käyttöönoton jälkeen vuokrasopimuksia on uusittu ja osittain myös muutettu yhteensä 52 sopimusta, työ jatkuu
edelleen. Tällä hetkellä ohjelmaan on tallennettu 194 sopimusta, 305 tilaa, yhteensä 6205,04 ha.
5. Riistanhoitojaosto.
1-5 aarin riistapeltoja on ollut vastuuhenkilöiden hoidossa 7, ruokintapaikkoja 17 ja nuolukiviä 35 kpl:ta.
Jäsenillä on ollut myös omakustanteisia riistapeltoja ja ruokintapaikkoja. Lisäksi maanviljelijöillä on ollut omassa
viljelyssään useita peltolohkoja riistapeltoina. Riistalle säkitettiin 6 suursäkkiä rehukauraa ja täydennettiin
jakelupaikat. Riistavilja varastoitiin 4 eri täydennyspisteeseen Marko Aaltosen johdolla. Uusia kyttäyskoppeja
rakennettiin ainakin kolme kappaletta. Humulanpellon ruokintapaikalta poistettiin riistavilja ja uusi
ruokintapaikka rakennettiin Humulanmetsään Matti Kotisaaren maalle. Pienpetopyynnin edistämiseksi seuralla
hankittiin Kanu-loukku. Se on varattavissa Timo Ruokkeiselta. T. Ruokkeinen hankki supiloukkujen verkkoa ja
aineita, joista hän valmistaa jäsenten käyttöön 9 supiloukkua loppuvuoden aikana. Osin ruokintapaikkojen
ansiosta kauris- ja valkohäntäpeura kannat ovat edelleen vahvistuneet, etenkin peltoaukeiden
ympäristömetsissä. Riistakolmion no. 2080 jälkilaskenta hiihdettiin 7.3. ja kesälaskenta suoritettiin 25.7.
kahdeksan miehen voimin.
Seuralla on kaksi vesilintujen laskentapaikkaa Vasikkaniementien mutkassa (Uimalaitokselle menevä tie) n:o
2870 ja toinen Tulijoen kosteikossa n:o 2869. Parilaskenta tehtiin touko-kesäkuussa ja poikaslaskenta
heinäkuussa Jouni Hassisen ja Samppa Keskisen toimesta. Tulokset tallennettiin Laji.fi laskenta-aineistoon.
Hannu Salonen lahjoitti seuralle 100 euroa käytettäväksi riistanhoitotyöhön.
6. Palkitsemistoimikunta ja palkitsemiset.
Talvikokouksessa palkittiin Vuoden metsästäjän 2019 tittelillä Taisto Kekki. Kesäkokouksessa
riistanhoitopokaalilla palkittiin Matti Pulakka. Seuran viirillä ja puukolla palkittiin vuosikokouksessa Rahman
Sadiku ja Hannu Viitanen. Kiertopalkintojen tilalle hankittiin kunnialaatat kaiverruksen helpottamiseksi.
Suomen Punaisen Ristin ensiavun huomionosoitus myönnettiin 15.9.2020 Eero Lahtiselle ja Heikki Lindemanille
tunnustukseksi ansiokkaasta ensiavun annosta. Suomen Punainen Risti halusi huomioida arvokkaan Veijo Pessin
auttamistilanteen hirvijahdin ensimmäisenä päivänä 2018 ja heidän antama ensiapu pelasti ihmishengen.
Kiitokseksi tästä Suomen Punainen Risti myönsi heille pronssiset kunnialaatat. Lämminhenkinen kunnialaattojen
luovutustilaisuus järjestettiin majalla 21.11. Juhani Sillanpää teki tilaisuudesta jutun Ruovesi-lehteen 25.11.
Riistanhoidon stipendit saivat kirkonkylän oppilaat: lukio Tomi Viiki, yläkoulu Juho Sarvana ja alakoulu Mirko
Kivi.
Naisjaoston jäsenistä Marja Kekki täytti 70 vuotta ja häntä onniteltiin kukilla kesäkokouksessa. Marja on
keittänyt peijaisiin hirvisopan jo ainakin 34 vuotta peräkkäin. Lisäksi kesäkokouksessa palkittiin alamajan
mittavan remontin, ampumaradan kunnostuksen, nylkyvajan remontin, Reviiri-ohjelman perustamistyön ja
koiranäyttelyiden järjestelyiden ansiosta Ruoveden tervahaudalla valmistetulla hautatervapurkilla seuraavat
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henkilöt: Pekka Aalto, Marko Aaltonen, Vesa Leinonen, Pekka Moskari, Pasi Omenainen, Matti Pulakka, Timo
Ruokkeinen ja Juhani Sillanpää.
7. Hirvipeijaiset.
Peijaiset, jotka oli tarkoitus järjestää yhdessä Pappilankulman kyläyhdistyksen kanssa Mustajärven koululla,
jouduttiin perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi.
8. Lasten hirvijahti.
Perinteinen jahtipäivä kirkonkylän alakoulun 1.–6. luokan oppilaille pidettiin Kalettoman majalla 24.10. jo 15.
kerran peräkkäin Juhani Sillanpään johdolla. Tapahtumassa seurattiin hirvijahtia radiopuhelimen kautta, vuoltiin
kiehisiä, heitettiin renkaita, syötiin lättyjä ja paistettiin makkaroita. Päivän aikana saatiin kaksi hirveä saaliiksi,
jotka myös lapset pääsivät näkemään. Lasten jahtiin saatiin tukea POKO ry:n OP Mini-Leaderiltä tarvikkeisiin
haetun mukaisesti, 110 euroa.
9. Majan ja kaluston huolto.
Majalle ei tehty mitään suurempia hankintoja tai korjauksia. Alamajan lattia maalattiin 26.-27.6 ja komea tuli.
Puutalkoot järjestettiin 19.3., joissa kaadettiin muutama puu tontilta, jotka pätkittiin. Myöhemmin puut vielä
konevoimin T. Ruokkeisen ja P. Aallon toimesta halottiin. Nylkyvajalle valmisti P. Aalto uuden, käytännöllisen ja
varmasti pitkäikäisen nylkypukin, joka käytössä todettiin hyvin toimivaksi.
Nylkyvajan omistajat vaihtuivat vuonna 2020. Heidän kanssaan saatiin tehtyä uusi vuokrasopimus, kylläkin vain
vuodeksi kerrallaan. Vajalla pidettiin ennen jahtikauden alkua talkoot, joissa alue siistittiin perusteellisesti,
tehtiin uusi nuotiopaikka, rakennettiin uusi nahkojen säilytyslaatikko, polttopuukatos ja roska-astia. Näin saatiin
parannettua luottamusta ja yhteistyötä uusien omistajien kanssa.
Jukka Rouhiainen lahjoitti seuralle isänsä Einari Rouhiaisen ampuman 15-piikkisen hirven sarvet. Hirvi on
kaadettu vuonna 1951 Väärinmajasta. Pasi Omenainen lahjoitti majalle kaasukeittimen ja sähköperämoottorin.

Johtokunta.
Liitteet:
RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA RY
HIRVIJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS METSÄSTYSKAUDELTA 2020-2021.
Hallinto:
Hirvijaoston vetäjänä toimi Marko Aaltonen ja metsästyksen johtajana neljättä kauttaan Antti Moksunen.
Hirvijaosto: vetäjä / varajohtaja Marko Aaltonen, met. joht. Antti Moksunen, muina jäseninä varajohtajat Antti
Häkli, Heikki Korpela, Heikki Lindeman ja Veijo Pessi. Vuoden aikana hirvijaosto kokoontui kaksi kertaa 30.1. ja
2.7. Hirviseurueen kokouksia oli kaksi kertaa, loppupalaveri 8.3. ja perustava kokous 1.8. Hirviseurueeseen
kuului 28 jäsentä, 6 varahenkilöä. Hirviseurueen lisäksi peuraporukkaan kuului yksi jäsen. Lihanpaloittelun
johtajina toimivat Antti Moksunen, Timo Ruokkeinen, Hannu Salonen ja Pekka Aalto.
Varsinainen toiminta:
Hirvieläinten pyyntilupia haettiin ja saatiin 10 (12) hirvelle. 10 aikuisen hirven pyyntiluvista käytettiin kaikki 10
(10) lupaa. Luvilla kaadettiin yhteensä 13 (14) hirveä ja saaliina saatiin 4 (3) au ja 3 (3) an, yhteensä 7 (6)
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aikuista. Vasoja saatiin 4 (7) vu ja 2 (1) vn, yhteensä 6 (8) vasaa.
Urososuus aikuisista oli 57 % (50 %) ja vasaosuus kaikista oli 46 % (57 %). Jahdin aikana hirviä havaittiin 8 (5) u,
20 (15) n+0, 10 (13) n+1, 3 (2) n+2, 3 (7) y/t, kaikkiaan 57 (59) hirveä ja jääväksi kannaksi arvioitiin 14 (16)
hirveä eli 2,42 (2,89) hirveä/1000 ha kokonaisalaa kohden. Hirvenmetsästyksen kokonaisala oli 5.776 ha ja
metsästykseen käytetty ala 5.165 ha. Ruoveden RHY:n alueella lentolaskenta suoritettiin 16.-19.1.2021, jossa
seuran alueelta löydettiin vain 5 hirveä.
Valkohäntäpeuran lupia haettiin ja saatiin 15 (12). Valkohäntäpeuran lupia käytettiin 10,5 (7) lupaa. Luvilla
kaadettiin yhteensä 13 (10) peuraa, ja saaliina saatiin 6 (2) au ja 2 (2) an, yhteensä 8 (4) aikuista, sekä 2 (3) vu ja
3 (3) vn, yhteensä 5 (6) vasaa. Metsästyskauden aikana järjestettiin seurueen yhteisiä peura- / kaurisjahteja 4
(4) kertaa. Suurin osa peurasaaliista saatiin vahtimalla metsästäen.
Hirvijahti aloitettiin 10.10. ja se päätettiin 29.12.2020. Jahtipäiviä oli 24 (23). Kokoontumispaikka vaihtui
Kolikonmäeltä Pyynikkilän kesäteatterin parkkipaikalle väljemmälle alueelle koronatilanteen takia.
Hirvistä jaettiin maanomistajille 34 (21) palaa tai pussi jauhelihaa, kaatopaloina 11 (11). 11 naisjaoston
aktiivijäsenelle jauhelihaa, sekä 1 pala lihaa henkilölle seuran taloudellisesta avustamisesta. Peijaisiin varatut
lihat jaettiin maanomistajille.
Hirvijahdissa oli mukana kaikkiaan 8 (8) koiraa. Koiranohjaajina toimivat ja koirina: Aira Aaltonen -> Tessu,
Marko Aaltonen -> Piku ja Tiku, Jouni Hassinen -> Moona ja Kooti-poika, Antti Häkli -> Lassi, Heikki Korpela ->
Osku ja Antti Moksunen -> Jannu. Nylkyvajan edusta kunnostettiin ja nahoille rakennettiin uusi säilytyslaatikko
18.9. Suolakivet kunnostettiin, passilinjoja merkittiin ja joitakin passeja siirrettiin uusiin paikkoihin. Kaakkola –
Kuusimäen passipaikat merkittiin ja tornien rakentamis- ja vientitalkoot järjestettiin 27.9.
Kaakkola – Kuusimäki alue oli hirvenmetsästysalueena ensimmäistä kertaa. RMS:n ja Pyydysperän Paukun
kanssa yhteisellä sopimuksella alue jaettiin Haukkamaantien itäpuoli RMS:n ja länsipuoli Paukun
metsästysalueeksi. Nylkyvajan vuokrasopimusta jatkettiin Kukkolan uusien omistajien kanssa.
Osallistumiset ja palkitsemiset:
Suunniteltuja Hirvipeijaisia ei järjestetty koronatilanteen takia ja peijaisiin varatut lihat jaettiin maanomistajille.
Lasten hirvijahti järjestettiin 1–6 vuosiluokkien oppilaille 24.10. Järjestettiin harjoitusammunnat
ampumaradalla keskiviikkoisin 1.7.–16.9. välisenä aikana Heikki Korpelan johdolla. Helteisestä kesästä
huolimatta harjoituksissa kertyi kaikkiaan peräti 226 (203) suoritusta.
Hirvijaosto valitsi Vuoden 2020 kaatajaksi Marko Aaltosen ja hänelle luovutetaan kiertopalkintona
kaatajanmalja. Koirataulu-kiertopalkinto luovutetaan koiranohjaaja Marko Aaltoselle ja hirvikoira Tikulle.
Metsästyksen johtaja valitsi vuoden hirvenmetsästäjäksi Heikki Lindemanin, jolle luovutetaan kiertopalkintoja
metsästystorvi. Palkitsemiset luovutetaan saajille seuraavassa hirviseurueen kokouksessa.
Hirvijaosto.
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Merkkipäivien viettäjät v. 2020
50, 60 täyttäneet ja sitä vanhemmat viiden vuoden välein
Nimi
ikä
liittynyt
jäsenenä v.
Karelehto Pertti
90
1983
37
Mattila Jorma
85
1963
57
Keskinen Samppa
75
1964
56
Palmroth Reino
75
1972
48
Koivuaho Markku
70
1969
51
Törö Tarmo
70
2003
17
Viitanen Hannu
70
2008
12
Rantanen Jukka
65
1975
45
Sadiku Rahman
65
2009
11
Häkli Ilpo
60
1976
44
Hassinen Jouni
50
2019
1

viiri
1990
1985
1995
1995
2000
2016
2020
2006
2020
2010

Muistamiset viirillä ja puukolla v. 2020
jäsenenä vähintään 10 vuotta ja täytettyään vähintään 50 vuotta
nimi
liittynyt
jäsenenä
viiri
vuotta
luovutettu
Viitanen Hannu
2008
12
8.3.2020
Sadiku Rahman
2009
11
8.3.2020

Haulikkokilpailu 23.7.2020 tulokset kiekkoa:
sija yleinen / kiekkoa
y 60 / kiekkoa
1
Pertti Häyrinen 16 Lasse Koivunen 16
2
Arto Nurminen 12 Pekka Aalto 12
3
Leevi Leinonen 11 Lauri Vilmunen 12
4
Jouni Hassinen 5
Veijo Pessi 7
5

Hirvikilpailu 26.8.2020 tulokset pistettä:
yleinen / pistettä
y 60 / pistettä
1
Heikki Lindeman 73
Pekka Aaltonen 81
2
Mika Moskari 73
Juhani Sillanpää 75
3
Pertti Häyrynen 66
Antti Moksunen 61
4
Marko Aaltonen 64
Matti Pulakka 54
5
Timo Salonen 58
Veijo Pessi 50

