
 
 

Ms Repo ry:n toimintakertomus vuodelta 2021 
Yleistä 
Vuosi 2021 oli seuramme 91. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 31. joulukuuta 2021 184 henkilöä, 
joista yksi on kunniapuheenjohtaja, kunniajäseniä kolme henkilöä, vapaajäseniä 18. Ulkojäseninä 
seurassamme on 6 henkilöä ja lisäksi seurallamme oli 16 koejäsentä.  
Hirvipeijaisia ei pidetty koronan vuoksi. Seuramme kuitenkin arpoi ns. peijaslihoja jaettavaksi 
maanomistajille. Pääsääntöisesti hirvimiehet kävivät niitä toimittamassa. Lisäksi järjestettiin 
soppapeijaiset Mynämäen SRK-keskuksen pihalla, jotka oli avoimet kaikille! Tästä lisää jaoston 
kertomuksessa. 
Jäsenemme Keskitalo Sannan ampumataidoista on jälleen päästy nauttimaan kun Metsästäjäliiton 
SM-kilpailujen Trap-ammunnoissa Sanna ylsi hopealle, kahden pisteen päähän voittajasta. Sanna oli 
mukana metsästystrapin joukkueessa joka voitti SM-kultaa uudella SE-tuloksella! Onnittelut 
Sannalle! Seuran lahtivaja-projekti etenee hyvää vauhtia, talkooiltoja järjestettiin joka viikko 1-2 
kertaa sekä viikonloppuisin. Pieni porukka on käynyt säännöllisesti, enempikin mahtuisi mukaan. 
Kiitos kaikille talkoilijoille, teette tärkeää työtä seuramme hyväksi! 
Vehmasen Jaakon omistama Suomenajokoira narttu Haavankannon Hila saavutti FI muotovalion-
arvon. Onnittelut Jaakolle ja Hilalle. Kuten myös kasvattajalle Heikki Sikilälle! 
 
 
Toiminta 
 
Johtokunta 
Seuramme puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Kimmo Suominen, sihteerinä Mikko Luostarinen, 
rahastonhoitajana Matti Karhunen.  
Johtokuntaan kuuluivat Kilpeläinen Esa, joka toimi varapuheenjohtajana, Aalto Niko, Timo Kyrölä, 
Janne Rekola, Tommi Puntala, Rinnola Matti, Lehtonen Juha-Martti, Hiivola Katja sekä Nurmi 
Timo 
 
Jaostoja ja toimikuntia oli seurallamme toimintamme pyörittämiseen seuraavasti: 
 
Kenneljaosto 
Kokoonkutsujana Marko Hannula. 
Jaosto kokoontui kerran. Joulukuussa yhdessä Nousiaisten Ms Paukku r. y: n kanssa järjestettyihin 
49. kansainvälisiin hirvihaukkukokeisiin osallistui 14 koirakkoa, joista seitsemän haukkui ykkösen, 
yksi haukkui kolmosen ja loput jäi vaille kunnollista hirvityöskentelyä. Seuramme koirista osallistui 
Hillavaaran Aamunkoi, om. Matti Karhunen ja Hillavaaran Kulta-Hippu, om. Erkki Lehto. 
Kokeita sponsoroivat Isokouvola Oy, Timanttiporaus Raine Hiippavuori, Turun Työkone oy sekä 
metsästysseurat Repo ja Nousiaisten Paukku. Palkintoina oli XXL-liikkeen lahjakortteja sekä pieniä 
tuotepalkintoja. 
Seuramme koiria on osallistunut niin ajokokeisiin kuin hirvenhaukkukokeisiin. 
Korona rajoitti osallistumista näyttelyihin, monia näyttelyjä peruttiin. Suomenajokoira narttu 
Haavankannon Hila on saavuttanut MVA-arvon, om. Vehmanen Jaakko. Onnittelut Jaakolle ja 
Hilalle!! 
 
Kilpailujaosto. 
Kokoonkutsujana Antti Heinonen 
Jaosto järjesti vuonna 2021 harjoitusammuntoja 18 kertaa kiväärillä sekä 18 kertaa haulikolla. 
Järjestimme yhteistyössä RHY:n kanssa myös virallisen ampumakokeen kiväärillä ja jousella. 
Harjoitusten pääsääntöinen ampumatapa oli 4 seisovaa sekä 6 liikkuvaa.  
Lisäksi joka kuun ensimmäisenä tiistaina ammuttiin kurkistusammuntaa sekä 75m että 100m 
matkalta. Ampumakilpailuja ei järjestetty kiväärillä, haulikkoradalla ammuttiin perinteiset 



kyyhkyskarkelot ja kinkkukilpailut. Kilpailujaosto onnittelee Sannaa SM-menestyksestä! 
 
Hirvijaosto 
Kokoonkutsujana Esa Kilpeläinen.  
Jaosto kokoontui vuoden aikana vain 2 kertaa koronapandemiasta johtuen. Keväällä ei päästy 
järjestämään päätös- eikä kevätkokousta. Jaoston tehtävänä oli valmistella vuoden aikana pidettävät 
tapahtumat ja hoitaa muut hirvieläinjahtiin liittyvät velvollisuudet: 
 - keväällä hirvieläinjahtiin liittyvien lupien suunnittelu ja hakeminen 
 - jahtiin osallistuvien kirjaaminen 
 - lahtivajan siivous 
 - elokuussa syyskokous 
Jahtivajalle hankittiin tarpeelliset varusteet. Hirvieläimille tarkoitettuja nuolukiviä hankittiin 80 kpl 
sijoitettavaksi maastoon. Syksyllä 30.10 pidettiin hirvijahdissa naistenpäivä. Kymmenkunta naista 
oli paikalla. Jahteihin osallistuneita koiria palkitaan syyskokouksen päätöksellä vasta jahtikauden 
jälkeen maaliskuussa 2022. 
 
 
Majatoimikunta 
Kokoonkutsujana Timo Nurmi 
Talkoita ei majalla pidetty koronan vuoksi. Majaisäntä on hoitanut majan alueen siistimisen ja 
kunnossapidon. Vesikaivon pumppu vaihdettiin kesällä, vanhan mennessä rikki. 
Iso kiitos Timolle majan hoitamisesta! 
Majan käyttö oma väki 33 kertaa, vieras käyttäjä 1 kerta. 
 
Maanvuokraustoimikunta 
Kokoonkutsujana Arto Numminen 
Toimikunnan tehtävänä on ohjata metsästysmaiden vuokraustoimintaa sekä ylläpitää  
rekisteriä vuokratuista maista. 
Toimikauden tapahtumat 2021 
Toimikunta kokoontui 10.01.2021 seuramme jahtivajalla ja vuokrasopimuksia uusittaviksi on 
32kpl.  
Metsästysmaata on seurallamme vuokrattuna 31.12.2021   15800ha.  
 
 
Peijaistoimikunta 
Kokoonkutsujana Arto Numminen 
Toimikunta kokoontui ainoastaan kerran 8.10.2020. 
Kokouksessa todettiin hirvipeijaisten järjestäminen olevan liian suuri riski  
näin korona pandemian aikaan. Kokoontumisrajoituksista ei ollut vielä tietoa,riski  
peijaisvieraiden sairastumisesta sekä uskaaltaako kukaan edes tulla peijaisiin. 
Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi peijaistoimikunta ehdotti, että seurojemme  
johtokunnat saavat kokoontua ja päättää pidetäänkö peijaiset vai jätetäänkö tämä  
vuosi väliin. Peijaistoimikunnan suositus on että perutaan juhlat tältä vuodelta. 
Seurojemme johtokunnat kokoontuivat ja tulivat samaan päätökseen 
kuin toimikunta,joten hirvipeijaiset peruttiin tältä vuodelta. 
Marraskuussa seuroiltamme saatiin tiedoksi,että järjestetään soppapeijaiset ulkotilassa. 
Ms.Revon ja Erän lisäksi peijaisiin osallistuu myös Karjalan Korvenkävijät 
Toimikunta kokoontui asian johdosta 24.11.2021 Roukkulin neliapilaan. 
Puheenjohtajana toimi Ville Kalluinen ja Marianne Aalto kirjasi päätökset. 
Soppapeijaiset on tarkoitus järjestää 4.12. klo.12-15 Seurakuntatalon pihalla. 
Tavoittena on 400 annosta,mikä mahtuu vuokrattavaan soppatykkiin. 
Lihat seuroilta, Virmon Vihannekselta juurekset ja toimikunnan oma kokki Toivosen Timo ja 
avustajanaan Sunin Isto hankkivat mausteet ja loihtivat niistä maittavan sopan. 
Teltat tai katokset Karjalan VPK:lta Kankareen Risto hoitaa, pöydät ja tuolit Tarvaisista, 
jäi allekirjoittaneen tehtäväksi. 
Ruokailuvälineitä kysytään Mynämäen pankeilta, leivät Veraisilta ja levitteet K-Supermarketista, 



nämä kaikki jäi Hiivolan Katjan murheeksi. 
Valtosen Erja lupasi tehdä korona-ohjeet ja sponsorilistan näytille, kiitos sponsoreille! 
Meille toisille toimikuntalaisille jäi tehtäväksi kaikki muu järjestely. 
Budjetiksi arvioitiin n.1000€. 
Kokoonnuimme vielä 02.12. ja käytiin läpi kaikki vastuu-alueet sekä laskettiin tähän asti 
kertyneet kustannukset. Budjetti pitää ja näillä näkymin alittuukin. Metsästyskoiriakin on  
mukavasti tulossa näytille. Toivottiin lauantaiksi poutaista säätä ja runsasta osaanottoa, näihin 
peijaisiin sai osallistua muutkin kuin maansa vuokranneet. 
Peijaispäivä valkeni pikkupakkasessa ja poutaisena. Seurakunnan pihalle saavuttuamme siellä  
olikin jo Karjalan VPK porukka telttakatoksia pystyttämässä. Seurojemme koejäseniä oli  
kiitettävästi paikalla joten pöydät ja tuolit meni reippaasti katoksiin. Sopankeittäjät saapuivat  
tykkineen ja asettivat tykin asemaan jossa toimikunnan ahkerat naiset odottivat valmiine 
voileipineen ja soppakulhoineen. Pihatulet sytytettiin ja kenttäkeittiö oli valmiina ottamaan 
vieraita vastaan. 
Vieraita saapuikin,ei mitenkään ryminällä vaan turvavälejä noudattaen ja asettuen syömään 
telttakatoksiin. Soppaa ja sen tekijöitä kehuttiin kuten myös järjestelyt saivat kiitosta osakseen. 
Koirista oltiin kiinnostuneita ja hetken tuntuikin että meno on kuin koiranäyttelyssä,ainakin 
haukunnasta päätellen. 
Soppaa on vielä tykissä mutta väki vähenee, nämä nokkelat nyky median taitajat,kehoittivat vielä 
facebookissa, haloo Mynämäessä, paikkakuntalaisia hirvisopalle. Lieneekö ihmiset jouluostoksilla 
tai kovemmaksi yltynyt viima karkoittanut ihmiset. 
Kenttäkeittiön henkilökunnalta kuultiin että n.250 kulhollista hirvisoppaa on kauhottu,ei päästy 
aivan tavoitteeseen. Kello lähentelee jo 15:sta ja talkoolaisetkin on ruokittu,ei auta muu kuin tykki 
kiinni autoon ja nokka kohti Tainiolaa ja asukkaat saavat hirvisoppaa. 
Talkoolaiset töihin ja alettiin purkamaan telttoja, pöydät sekä penkit kasattiin peräkärryyn 
ja vietiin takaisin  Tarvaisten kylätoimikunnalle. Alue siivottiin, kiitettiin runsasta talkooväkeä 
sekä aktiivisia toimikuntalaisia, soppapeijaiset ovat päättyneet. 
 
Suurpetojaosto 
Kokoonkutsujana Suominen Kimmo 
Suurpetoyhdysmiehenä on toiminut Ari Kilpeläinen 
Yhteistyössä naapuriseurojen kanssa haettu kaatolupia sudelle ja ilvekselle. 
Ilvekselle myönnettiin yksi lupa joka käytettiin. Lisäksi SRVA-tehtävissä kaadettiin yksi ilves. 
Sudelle myönnettiin loppuvuodesta poikkeuslupa, karkoituslupien jälkeen. Susijahti saatiin käyntiin 
päivällä 12.12, Härmässuon alueelta, päättyen naaras suden kaatoon Suorsalassa iltapäivällä. 
Alueellamme tavattiin myös karhu löntystelemässä ja peuran ruokinnoilla vierailemassa. 
Villisikajahteja järjestettiin myös yhteistyössä naapuriseurojen kanssa. 
Kaikista suurpetohavainnoista tulee ilmoittaa petoyhdysmiehelle. 
 
Seurallamme on myös Ms Repo ry:n, Ms Mynämäen Erä ry:n ja My Karjalan Korvenkävijät ry:n 
välisen yhteistyösopimuksen edellyttämässä yhteistyöneuvottelukunnassa jäseninä seuran puheen- 
johtaja, maanvuokraustoimikunnan kokoonkutsuja, hirvijahtipäällikkö sekä Matti Karhunen 
toimikunnan sihteerinä. 
 
Metsästys 
Metsästysmaata oli seurallamme vuokrattuna yhteensä n.15800 ha vuonna 2021, 
metsästysalueiltamme löytyy palstoja, jotka ovat kokonaan vuokraamatta ja tämä tulee jäsentemme 
metsästystä harrastaessaan muistaa.  
Hirvijahti aloitettiin 16. lokakuuta, viimeinen jahtipäivä seurueena oli 28.11.21. Pankkilupia 
pyydettiin tammikuussa 6. ja 9. pvä. mukana jahdissa oli myös jäseniä koko yhteislupa-alueelta.  
Varsinainen jahti tapahtui pääasiassa viikonloppuisin, mutta myös keskiviikkojahteja järjestettiin.  
Peuroja on alueellamme runsaasti, alueillamme tapahtui 513 kaatoa, pääosin ns. kyttäysjahdissa. 
Seuruejahtejakin järjestettiin, myös naapuriseuran kanssa yhteistyössä. 
Pienpetopyyntiä on alueellamme suoritettu hyvin, metsästettävää riistaa on ollut hyvin ja on edelleen. 



Ajaville ja pysäyttäville koirille on maastoissa hyvät työskentelykaverit, harmiksemme valtion 
koiratkin haluavat osansa. Toivottavasti pysyvät jatkossakin kiinnostuneena riistasta ja antavat 
koiramme olla rauhassa. 
 
 
 
 
 
Tilasto-osa (riistakoteista) 
 
RIISTANHOITO 
Riistan ruokintapaikkoja kpl 
Metsäkanalinnut 2 Peltokanalinnut     1 Vesilinnut   2              Valkohäntäpeurat 46 
Hirvet       0 Metsäjänikset       4 Rusakot       8               Metsäkauriit     15 
Vakiovieraita useilla peuranruokinnoilla 
 
Ruokinnassa käytettiin (suluissa viime vuosi) 
Vilja  31990kg (33690 kg) Omenia 8640 kg (8860 kg)  Juureksia 30690kg (58940 kg) 
Rehukaalia 0kg (0kg) Keinorehua 50kg (50 kg) Heinää 125 kg (210kg) Suolaa 0kg (5kg)  
Muuta 21460kg (0 kg)  Lehtikerppuja 15kpl (13kpl) Nuolukivi 65 kpl (72 kpl) 

Haapoja kaadettu 0 kohteessa (3kohdetta) 

 
 
Elinympäristöjen parantaminen ( kohdetta ) 
Metsäriista 0 Peltoriista 0    Ravinto-  ja suojapensaita ist. tai vesottu 0kpl 
Vesilinnut ha 
 
Pesimäpönttöjä maastoon kpl                 Riistapeltoja 
6 kpl (3kpl)    Yhteensä  9,98 ha (11,21 ha) 
 
 
Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti 
Pyyntilaitteita käytössä 
Loukkuja 21 kpl Jalkanaruja 0 kpl Varishäkkejä   1 kpl     
 
Riistalaskennat     
 
Talvi         0       0 osallistujaa  Kesä          1      6 osallistujaa  
 
Muut havainnot riistassa: 
Kapisia kettuja ja supeja havaittu 
Susista havaintoja runsaasti, ilveksistä myös havaintoja. Maakotkakin nähty. 
 
METSÄSTYS 
Rauhoitukset, rajoitukset ja valvonta 
Rajoituksina käytettiin alueellisia ja lajikohtaisia rauhoituksia sekä kiintiöitä. 
Lajeista rauhoitukset koskivat fasaania, peltopyytä ja naarasteertä. Kiintiöt koskivat metsäjänistä ja 
urosteertä. 
Metsästyksen vartijoita oli kaksi henkilöä. 
 
Pyyntiluvanvarainen metsästys 
 Hirvi  Valkohäntäpeura Kuusipeura 
Pyyntilupia   38 kpl     410 kpl         0 kpl 
Saalis              27+22kpl (A+V)    262+251kpl  (A+V)                0 kpl 
 



 
 
Ampumatoiminta 
Seura järjesti kilpailuja Haulikko 2 kpl Kivääri 0 kpl 
Ampumakokeet Kivääri 1kpl  Jousi 1kpl  (yhdessä RHY:n kanssa) 
 
Koulutus, neuvonta, tiedotus ja yhteistoiminta 
Yhteistoimintaa naapuriseurojen ja RHY:n kanssa 
 
 
Saalismäärä kpl (suluissa edellinen vuosi)     
Kettu 51 (41)  Villikissa    2 (4) Sepelkyyhky  51 (78)  
Metsäjänis 0 (0)  Heinäsorsa    0 Pyy 2 (2)   
Metsäkauris   18 (13)(korttien mukaan)  Lapasorsa    0 Lokit 1(4)   
Mäyrä 4 (1)  Sinisorsa  13 (8) Teeri  0 (1) 
Tavit   0 (0)  Varislinnut   368 (223) Haapana 0 (0) 
Rusakko       7 (5)  Merihanhi   15 (13) Villisika      0  
Supikoira  23 (35)  Kanadanhanhi   0      Ilves      0 
Harakka  0 (6)  Näätä 6 (8)  Villiminkki 21 (2) 
 
     
      
Muuta:  
Saalis- ja ruokintatilastot on laadittu jäsenten palauttamien riistakorttien perusteella. Muistuttaisin 
että riistakortin palautus on JÄSENVELVOITE. 
 
 
Kilpailujen ja kiertopalkintojen voittajat 
 
Kenneltoiminta: Matti Karhunen        
Hirvikoirat: Nhhu Hillavaaran Aamunkoi    
Ajavat koirat: San Haavankannon Hila 
Riistanhoitokilpailu: Kaskinen Jari 
Vahinkoeläinten vähentämiskilpailu: Hiivola Kari 
Hirvimiesten kiertopalkinto: Ari Kilpeläinen 
Vuoden Hirvimies kiertopalkinto: Esa Kilpeläinen 
Vuoden Peuramies kiertopalkinto: Joni Mäkelä 
Haulikkoammunnan kiertopalkinto: - 
Hirviammunnan kiertopalkinto: - 
 
Seuran mestaruusammunnat: 
Metsästyshaulikko: - 
Metsästystrap: - 
Hirvi 75m 10 liik.: - 
Hirvi 100m 4+6:-                    
 
Vuonna 2021 ei ammuttu mestaruusammuntoja vallitsevan Covid-19 tilanteesta johtuen 
 
 
Johtokunta 


