
RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA RY 
HIRVIJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS METSÄSTYSKAUDELTA 2021-2022. 
 
Hallinto: 
Hirvijaoston vetäjänä toimi Marko Aaltonen ja metsästyksenjohtajana Veijo Pessi. 
Hirvijaosto: vetäjä / varajohtaja Marko Aaltonen, met. joht. Veijo Pessi, muina jäseninä varajohtajat Heikki 
Korpela, Antti Häkli, Heikki Lindeman ja Antti Moksunen. Vuoden aikana hirvijaosto kokoontui kerran 13.2. 
Hirviseurueen kokouksia oli kaksi kertaa, loppupalaveri 27.5. ja perustava kokous 31.7. Hirviseurueeseen 
kuului 26 jäsentä, 6 varahenkilöä. Hirviseurueen lisäksi perustettiin kauris- / peuraporukka, johon kuului 42 
jäsentä. Tiedotus, kutsut jahteihin, ilmoitukset menosta vahtimalla metsästykseen ja saalistilanne 
viestitettiin WhatsApp ryhmien kautta. Jäsenet tiedottivat vahtimalla metsästyksestä kiitettävästi wa-
ryhmien kautta, joka lisäsi turvallisuutta. Lihanpaloittelun johtajina toimivat Antti Moksunen, Timo 
Ruokkeinen, Hannu Salonen ja Pekka Aalto. 
 

Varsinainen toiminta: 
Hirvieläinten pyyntilupia haettiin ja saatiin 8 (10) hirvelle. 8 aikuisen hirven pyyntiluvista käytettiin kaikki. 
Luvilla kaadettiin yhteensä 12 (13) hirveä ja saaliina saatiin 3 (4) au ja 1 (3) an, yhteensä 4 (7) aikuista. 
Vasoja saatiin 2 (4) vu ja 6 (4) vn, yhteensä 8 (4) vasaa. 
 

Urososuus aikuisista oli 75 % (57 %) ja vasaosuus kaikista hirvistä 67 % (46 %). Jahdin aikana kirjattiin 
kaikkiaan 41 (60) hirven näköhavainto ja jääväksi kannaksi arvioitiin 15 (14) hirveä eli 2,68 (2,42) 
hirveä/1000 ha kokonaisalaa kohden. Hirvenmetsästyksen kokonaisala oli 5.606 ha.  
 

Valkohäntäpeuran lupia haettiin ja saatiin 18 (15). Valkohäntäpeuran lupia käytettiin 15 (10,5) lupaa. Luvilla 
kaadettiin yhteensä 20 (13) peuraa, ja saaliina saatiin 3 (6) au ja 7 (2) an, yhteensä 10 (8) aikuista, sekä 6 (2) 
vu ja 4 (3) vn, yhteensä 10 (5) vasaa. Metsästyskauden aikana järjestettiin seurueen yhteisiä peura- / 
kaurisjahteja 4 (4) kertaa. Yhteisjahdeilla saatiin myös hyviä tuloksia ja 2.1. jahdissa kaadettiin yhteensä 5 
peuraa ja 9.1. jahdissa 3 peuraa. Peuroja kaadettiin ensimmäistä kertaa enemmän kuin hirviä, 20 peuraa / 
12 hirveä. 
 

Hirvijahti aloitettiin 9.10. ja se päättyi 4.12. Jahtipäiviä oli 15 (24). Hirvet saatiin kaadettua onnistuneesti 
vasat edellä. Kokoontumispaikkana toimi Pyynikkilän kesäteatterin parkkipaikka. Hirvistä jaettiin 
maanomistajille 32 (34) palaa tai pussi jauhelihaa, kaatopaloina 10 (11). 9 naisjaoston aktiivijäsenelle 
jauhelihaa, sekä kahdelle henkilölle palat lihaa kiitoksena seuran avustamisesta. Peijaisiin käytettiin 20 kg 
jauhelihaa. 
 

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. Suolakivet kunnostettiin, passilinjoja merkittiin ja joitakin passeja 
siirrettiin uusiin paikkoihin. Kaakkola – Kuusimäen alue ei ollut käytettävissä hirven, eikä peuran 
metsästyksessä. Päätöstä sopimuksen jatkamisesta ei ehditty tehdä, koska Paukun vuosikokous lykkääntyi 
yli pyyntilupien hakuajan. Hirvitornien rakentamis- ja vientitalkoot, sekä passipaikkojen raivaustalkoot 
pidettiin 11.9.  
 

Osallistumiset ja palkitsemiset: 
Osallistuttiin yhdessä seuran ja Pappilankulman kyläyhdistyksen kanssa pidettyihin peijaisiin ja 
kylätapahtumaan Pyynikin kesäteatterin tiloissa 6.11. Tapahtumaan osallistui noin 100 henkilöä. 
Osallistuttiin lasten hirvijahti tapahtumaan 1–6 vuosiluokkien oppilaille 24.10. Järjestettiin 
harjoitusammunnat ampumaradalla keskiviikkoisin 7.7.–22.9. välisenä aikana Heikki Korpelan johdolla. 
Toisesta perättäisestä helteisestä kesästä huolimatta ahkerimmat hirviseurueen jäsenet kävivät 
harjoittelemassa aktiivisesti ja harjoituksissa kertyi kaikkiaan peräti 218 (226) suoritusta. 
 

Hirvijaosto valitsi Vuoden 2021 kaatajaksi valittiin ________________ ja hänelle luovutetaan 
kiertopalkintona kaatajanmalja. Koirataulu-kiertopalkinto luovutetaan koiranohjaaja _______________ ja 
hirvikoira ___________.  Metsästyksen johtaja valitsi vuoden hirvenmetsästäjäksi 
_____________________, jolle luovutetaan kiertopalkintoja metsästystorvi. 
 
Hirvijaosto. 


