
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alavuden metsästysseura ry  

Vuosikokous 24.01.2016 klo 17:00 
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1§ Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi 

kokouksen klo 17.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 

  

2§ Palkitsemiset ja muistamiset.  

Mestaruusammunnat palkintojen jako:     
Lintu nuoret 1. Roope Vehniä 5p.  

Lintu yleinen1.Sami Alajoki 74p, 2.Kai Lehtinen 41 ,                                                                   

3. Kimmo Mastomäki 38p. 4. Mikko Vehniä 37p  

Lintu veteraanit:1. Markku Katajamäki 53 p , 2. Jari Reinikka 47 p ,                                  

3. Veikko Rantala 22 p, 4.Pertti Lähdevuori 20p. 

Hirvi nuoret:1.Roope Vehniä 37 p.  

Hirvi yleinen: 1. Antti Järvinen 74 p, 2.Sami Alajoki 71, 3. Kai Lehtinen 

69 p, 4. Mikko Vehniä 51p , 5.Kimmo Mastomäki 49p.                                                                               

Hirvi veteraanit: 1. Markku Katajamäki 86p, 2.Jari Reinikka 57 p ,                                 

3. Veikko Rantala 51, 4. Pertti Lähdevuori 47 p. 

 

Palkinnot pienpetokilpailusta:  
1. Jouni Soini 44 p, 2. Aatu Linjala 38 p, 3. Vilho Hakala 35 p.  

Kilpailuun osallistui 13 seuran jäsentä. 

 

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:  

Puheenjohtajaksi valittiin: Jouko Siira  

 Sihteeriksi valittiin: Mauri Rapo 

 

4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

Mikko ja Roope Vehniä valittiin ja he toimivat myös 

ääntenlaskijoina.                                                                                   

  

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:  

 Kokouksesta on ollut ilmoitus kotisivulla 5.1.lähtien ja 

 Lakeuden Portti lehdessä 13.1 ja 20.1.2016. 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 

 päätösvaltaiseksi. 

 

6§ Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin. 

 

7§ Paikallaolevien äänioikeuden tarkistus: Paikallaolijat ovat 

äänioikeutettuja, paitsi koejäsen Roope Vehniä.      

 

8§ Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2015. 

 Sihteeri luki toimintakertomuksen,  ja se hyväksyttiin. 

(Toimintakertomus liite 1). 
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9§ Tilinpäätöksen hyväksyminen. 

Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa 

toiminnatarkastajat esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja 

vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2015.                      

Päätös:  Tilinpäätös hyväksyttiin.                           . 

 

10§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kuluneelta 

tili- ja toimintavuodelta 2015. 

 Päätös: Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 

 

11§ Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2016. 

 Sihteeri luki talous-ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016. 

Päätös: Talous- ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 

 

12§  Jäsen- liittymis- ja vieraskorttimaksut vuodelle 2016.  

Jäsenmaksut vuodelle 2016 pidetään entisensuuruisina. 

Maanomistajajäsen jäsenmaksu 15 € /vuosi. Perusjäsenet 30 € 

/vuosi. Koejäsenen kausikortti 30 € /vuosi.  Liittymismaksu           

100 €.(ei peritä maanomistajilta eikä alle 18vuotiailta). 

Kausikortia myydään edelleen vuodelle 2016 hintaan 100 €/kausi. 

Johtokunta päättää kausikorttilaisista ja sihteeri myy kortit ..   

Vieraskortin hinta on 15€/vrk .  

Karhujahtiin ei peritä vieraskorttimaksua.  Uusilta 

hirviseurueeseen tulijoilta lahtivajamaksu hirviporukkaan 

tulevilta 30 € ja  

koiramaksu 45 €. 

 

13§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2016.                              

Toimihenkilöiden kulukorvaukset pysyvät samansuuruisina. 

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä majaisäntä          

 150 €/vuosi. 

 

14§ Valitaan seuralle puheenjohtaja 1 kaudeksi                                        

Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lähdevuori. 

 

15§ Valitaan 3 johtokunnan varsinaista jäsentä 2 vuodeksi sekä 3 

varajäsentä vuodeksi. Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet                

Jari Reinikka, Sami Alajoki ja Mauri Rapo valittiin uudelleen.                         

 Varajäsenet :Markku Saarinen, Mikko Vehniä ja Olli Rannikko.  

 Markku Saarinen ja Mikko Vehniä valittiin uudelleen ja Olli 

Rannikon tilalle valittiin Matti Reinikka. 
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16§ Toiminnantarkastajien valinta. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Aarno Ala-Honkola ja Kari 

Hynninen, varalle Kari Aholainen ja Jukka Paajaste. 

 

 

17§ Edustajat piirien kokouksiin:  

 Kennelpiiri: Jarmo Kurki ja Jari Reinikka 

Metsästäjäliitto: Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 

 varalla halukkaat. 

 

18§ Hirvi-ja kilpailujaoston valinta   

Pj Juha Alajoki , vpj Jari Reinikka ,Antti Mäkynen ja Kari 

Aholainen. Muut jäsenet: Arto Mastosalo, Mikko Vehniä  ja 

Mauri Rapo, sekä koiranohjaajat. 

 

19§ Kenneljaoston valinta:  

Jarmo Kurki, Pertti Lähdevuori, Jari Reinikka,  Markus 

Nieminen ja Markku Saarinen. 

 

20§ Jäsenanomukset: Lauri Juurakko on anonut seuran jäsenyyttä 

 johtokunta on hyväksynyt Laurin koejäseneksi 15.1.2016. 

 

Koejäsenet: Roope Vehniä  ja Kari Haapala valitaan jäseniksi.                           

Liittymismaksu Haapalalle syksyllä 2016 jäsenmaksun 

yhteydessä. 

 

 

21§ Riistan ruokinta 

Riistan ruokinta toteutetaan useilla eri ruokintapisteillä, 

kuten viimetalvenakin. Ruokintapisteet sijaitsevat Saarisen-,  

Lipakon-, Lentokentän-,Rongon- , Kaartisen-, Ourantien -,  

Luhtasaaren- ja Isolahden alueella.Uusiakin ruokintapaikkoja 

suunnitellaan yhdessä naapuriseurojen kanssa. 

Ruokintaa suorittavat seuran aktiiviset jäsenet. 

Ruokintapaikoilla tarjotaan kauraa, heinää, omenia ja juureksia. 

Lisäksi heinäruokintaa jäniksille tarjotaan muissakin kohteissa 

seuran alueella.                 Riistapelloilla sallitaan kyttäysjahti 

tapauskohtaisesti, jos siitä on sovittu maanomistajan kanssa. 
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22§ Tuhoeläinten metsästys 

Tuhoeläin-yhdysmies: Jari Reinikka (0400 868755).  

Suurpeto-yhdysmies: Jari Reinikka (0400-868 755) ,                                

jolle ehdottomasti ilmoitukset kaikista karhu, susi, ilves ja 

ahma havainnoista.Näin havainnot saadaan TASSU 

järjestelmään. 

 
 

23§ Muut asiat:  

Saalisilmoituksen palautti  54  metsästäjää, joka on vain 28,4 % 

jäsenistä, lisäaktiivisuutta saalisilmoituksen palauttamiseen 

 toivotaan. 

 

WWW.Jahtipaikat.Fi kanssa tehtiin vuoden jatkosopimus, 

lisäksi ostettiin lisenssi Reviirijärjestelmään johon 

vuokrasopimukset on jo siirretty ja tällä järjestelmällä jäsenet 

pääsevat näkemään älypuhelimen kautta seuran vuokraamat 

maa-alueet kartalta. 

 

Sopimus-kaato- ja maanomistajapaloina jaettiin hirvijahdin 

yhteydessä 42 kpl n. 2 kg paisti-tai palapaistiluokan  

hirvenlihanpaloja maanomistajille.  

 

RHY:n pyytämät tiedot seurasta on lähetetty 20.1.2016   

toimihenkilöilmoitusta lukuunottamatta. 

 

Perhepäivään 13.8.2016 osallistumista harkitaan myöhemmin. 

 

70-vuotisjuhlatoimikunnan valinta: Johtokunta kutsuu 

 tarvitsemiaan jäseniä juhlatoimikuntaan. 

 

Alavuden metsästysseuran kokousilmoitukset ilmoitetaan 

kotisivuilla ja Lakeudenporttilehdessä. 

 

 

24§  Kokouksen päättäminen.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 18.15. 

 

http://www.jahtipaikat.fi/
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Kokouksen puolesta: 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

   

       _______________________ 

 Jouko Siira               Mauri Rapo  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

    

_____________________   ________________________ 

Mikko Vehniä     Roope Vehniä 
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Liite 1.  ________Alavuden metsästysseura ry:n____________ 

Metsästysseura/seurue 

 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta___2015____   

 

Metsästysalueet      _____________________Alavuden ____________________ 

kunnassa/kunnissa   

 

HALLINTO JA JÄSENET 
 Johtokunta 
 Puheenjohtaja  ______Pertti Lähdevuori_____________ 

 Varapuheenjohtaja  ______Jari Reinikka_________________ 

 Jäsenet       ______Sami Alajoki_________________ 

    ______Mauri Rapo__________________ 

   ______Antti Mäkynen_______________ 

   ______Jarmo Kurki__________________ 

   ______Antti Järvinen_________________ 

 Sihteeri  ______Mauri Rapo___________________ 

 Rahastonhoitaja ______Mauri Rapo__________________ 

          Tilintarkastajat      _____Aarno Ala-Honkola  ja  Kari Hynninen___   

          (varalla)      _____Kari_Aholainen ja Jukka Paajaste_______ 

       

      

 Johtokunta piti  5     kokousta, talvikokous oli 25 . 01, kesäkokous 06 .08. 

 muut ylimääräiset kokoukset: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 Jäsenmäärä oli 31.12.2015  _190_henkilöä 

 Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä __8000_ ha, muussa __7700_ ha, 

 kokonaispinta-ala _8000__ 

 Kiinteistöt ja niiden huolto (jaostot, ym.) 

  

 

Vuosi 2015 oli Alavuden metsästysseura ry:n 70 toimintavuosi.  

Jäsenmäärässä tapahtui vuoden aikana pieni muutos. Jäsenmäärä laski neljällä  henkilöllä. 

 

Alavuden metsästysseura omistaa omalla tontilla olevat kiinteistöt metsästysmajan, saunan ja 

lahtivajan. Kiinteistöistä vastaa majaisäntä, majaisäntänä on toiminut vuonna 2015 edelleen 

Jari Reinikka. 

Metsästysseurassa toimivat vuonna 2015 seuraavat jaostot:  

Hirvi- ja kilpailujaosto, jossa ovat toimineet: Pj.Juha Alajoki, vpj.Jari Reinikka, Antti 

Mäkynen, Kari Aholainen, Arto Mastosalo,  Mikko Vehniä, Mauri Rapo ja koirien ohjaajat. 

 

Kenneljaostossa toimivat: Pj. Jarmo Kurki, vpj. Pertti Lähdevuori, Jari Reinikka, Markus 

Nieminen ja  Markku Saarinen. 

 

Ympäristölautakunta myönsi 31.3.2015 metsästysseuralle hakemuksesta  avustusta 300 € 

riistanhoitotyöhön ja perhepäivän järjestämiseen ja muuhun toimintaan. 

 

Jahtipaikat.fi sopimusta jatkettiin vielä vuodella, vaikka uutena järjestelmänä otettiin 

käyttöön Reviiri järjestelmä. Reviiri järjestelmä mahdollistaa seuran jäsenille 

mahdollisuuden nähdä seuran vuokraamat maa-alueet älypuhelimesta. Päivityksiä 

vuokrasopimuksiin tehdään tällä järjestelmällä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa seuran 

alueella olevat maa-alueet saataisiin kaikki vuokrattua ja vuokralla olevat maa-alueet  

saataisiin kaikki järjestelmään päivitettyä. 
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 (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan 
suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 
 

RIISTANHOITO 

 
 

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT 
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen 

tilasta) 

 

 

 

 

 

 

Riistapeltoja perustettiin 3 eri kohteeseen, joihin kylvettiin hirvidianaa ja rehukaalta. 

Peltojen muokkaaminen suoritettiin konevoimin ja  kylväminen suoritettiin  käsikylvönä. 

Riistapellot kasvoivat hyvin niiltä osin, joihin ajettiin ketunlantaa. Muualla kasvu oli 

huomattavasti huonompaa. Kauriit ja hirvet pääosin käyttävät riistapeltoja hyväkseen. 

 

Vesilintuja ei tänävuonna kokeiluluontoisesti ruokittu ollenkaan. Mitään huomattavaa eroa 

sorsalintujen määrissä ei huomattu, vaikka ruokintaa ei järjestettykään. 

 

Riistan talviruokintaa jatkoimme useissa eri ruokintapisteissä seuran alueella. Ruokintaan 

käytettiin useita paaleja heinää, kauraa n. 1000 kg ja juureksia, perunoita ja omenoita 

vähäisessä määrin. Ruokintapaikoilla kierrätettiin riistakameroita, joiden avulla pyrittiin 

seuraamaan kauriskannan kehitystä seuran alueella. Kauriskiintiöksi metsästyskaudelle 2015-

2016 päätimme kuusi kaurista.  Kauriskantaa päätimme verottaa varovasti, koska haluamme 

kasvattaa kantaa seuran alueella.  

Kauriskantaa metsästyksen lisäksi verottavat ilvekset ja liikenne.     

22.1.2016 mennessä kuuden kauriin kiintiöstä on saatu 5 kaurista. 

 

Saalisilmoituksien mukaan seuran alueella on hävitetty myös tuhoeläimiä seuraavasti:                               

11 kettua,  41 supikoiraa, 10 minkkiä ja 55 varislintua. 

 

 

Hirvikantoja seurataan hirvijahdin aikana ja päätetään lopulliset kaatomäärät hirvikannan 

mukaan  ja seuraavan vuoden kaatomäärät arvioidaan jäävän kannan arviolla koko Rhy:n 

alueella. 

Suurpetoyhdysmiehinä ovat toimineet Jari Reinikka, Sami Alajoki ja Mauri Rapo. Nämä 

henkilöt tallentavat TASSU järjestelmään kaikki seuran alueella havaitut suurpetojen jälki- ja 

muut havainnot.  

Vuoden 2015 loppupuolella suurpetoyhdyshenkilömäärää rajoitettiin yhteen henkilöön / seura.  

Alavuden metsästysseuran suurpetoyhdyshenkilönä jatkaa Jari Reinikka. 

  

Muita riistakantojen määriä seurataan metsästyksen yhteydessä kaikkien jäsenien toimesta. 

 

Vesilintujen määriä seurataan syksyllä vesilintujahdin yhteydessä. 

 

Saalisilmoituksilla seurataan saaliiksi saatujen riistaeläinten määrää vuosittain.  

 

Saalisilmoituksen jätti 54 metsästäjää, 28,4 % seuran jäsenistä. 
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METSÄSTYS 
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) 
 

 

AMPUMATOIMINTA 
(ampumarata ja sen huoto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) 

 

 

 

 

Vuoden 2015 hirvijahdissa päällikkönä toimi Juha Alajoki, 1 vara Jari Reinikka, 2 vara Antti 

Mäkynen ja 3 vara Kari Aholainen. 

Jahdissa kaadettiin 6 aikuista hirveä ja 7 vasaa. Kaikkia kaatolupia ei käytetty vaan yksi vasan 

kaatolupa jätettiin käyttämättä. Jääväksi hirvikannan arvioksi seuran alueella ilmoitettiin  

Rhy:lle 29 hirveä (vuonna 2014 23 hirveä). Tänä vuonna seuralla ei ollut yhtään 

valkohätäpeuran kaatolupaa edes anottunakaan. 

Maanomistajille jaettiin tänä vuonna kaato-sopimus- ja maanomistajapaloja 42 kpl n.2 kilon 

painoisia paisti-tai palapaistiluokan lihanpaloja. 

Vieraskortteja seuran alueelle myytiin muutamia kappaleita vuoden aikana. 

Alavuden metsästysseuran alueelle myytiin yksi  kausikortti vuoden 2015 aikana. 

Osallistuimme myös karhunmetsästykseen yhteiluvalla Ähtärin,Soinin ,Alajärven ja Kuortaneen 

kanssa. 

Ilvestäkin metsästettiin Rhy:n yhteisluvalla. Alavuden metsästysseuran  jäseniä osallistui 

luvanhakijan järjestämiin yhteisjahteihin ja kaikki 3 kaatolupaa saatiin käytettyä.  

Sudenkaatolupia ei tänä vuonna Rhy:n alueelle anottukaan, koska susien havantoja alueella oli  

vähän. 

Kauriin, ketun ja rusakon yhteisjahteja järjestettiin useita kertoja. 

Myös yhteisjahti Sulkavankylän ms kanssa järjestettiin alkuvuodesta. 

Alavuden metsästysseuran metsästyksen valvojina  toimivat Jari Reinikka, Juhani Rannikko, 

Aarre Ylinen, Martti Myllykoski, Markku Engström ja Mauri Rapo. 

Loppuvuodesta 2015 Markku Engström ilmoitti valvojakortin vanhentuneen. 

 

Alavuden ampujat järjesti puulaakiammunnat 17- 20.3.2015, joissa Alavuden metsästysseuran 

joukkue voitti ilmakiväärin 20 laukausta  yhdistykset sarjassa joukkueella Sami Alajoki, Jussi 

Saari  ja Markus Nieminen ja ilmapistooli 20 laukausta yhdistykset sarjassa Alavuden 

metsästysseuran joukkue tuli kolmanneksi joukkueella Markku Katajamäki, Jussi Saari ja Sami 

Alajoki. 
 

Alavuden Ampujat ry järjesti 31.03. - 23.04.2015 välisenä aikana 24. kerran Alavuden-Töysän 

Riistahoitoyhdistykseen kuuluvien hirviseurueiden välisen Hirvi-Cup kilpailun.  

Kilpailun voitti Alavuden Metsästysseuran joukkue, joka sai kolmannen kiinnityksen Erkki 

Perälän lahjoittamaan kiertopalkintoon ja sai sen omakseen. 

 

Alavuden metsästyseuran mestaruusammunnat ammuttiin 13.8.2015 ampumaradalla.                 

Lintu nuoret:1.Roope Vehniä 5p, Lintu yleinen:1.Sami Alajoki 74p,2.Kai Lehtinen 41p, 

3.Kimmo Mastomäki 38p, 4.Mikko Vehniä 37p. Lintu veteraanit: 1. Markku Katajamäki 53p , 

2. Jari Reinikka 47p ,3.Veikko Rantala 22p, 4.Pertti Lähdevuori 20p.Hirvi Nuoret:1. Roope 

Vehniä 37p. Hirvi yleinen: 1.Antti Järvinen 74p, 2.Sami Alajoki 71p, 3. Kai Lehtinen 69p, 4. 

Mikko Vehniä 51p, 5.Kimmo Mastomäki 49p. Hirvi veteraanit: 1.Markku Katajamäki 86p, 

2.Jari Reinikka 57p, 3.Veikko Rantala 51p, 4.Pertti Lähdevuori 47 p.  

Alavuden metsästysseura järjesti harjoitusammunnat ampumaradalla kerran viikossa heinäkuun 

puolivälistä lokakuun puoliväliin asti. 
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KENNELTOIMINTA 
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 

 

 

KOULUTUS JA NEUVONTA 
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 

 

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta) 

 

 

HUOMIONOSOITUKSET 
(ansiomerkit: merkki, merkin saaja  ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) 

 

 

LISÄTIETOJA 

 
 

 

Tänä vuonna Alavuden metsästysseuralla ei ollut minkäänlaista koirien koetoimintaa. 

Alavuden metsästysseuran jäseniä on osallistunut Metsästäjäliiton pohjanmaan piirin 

järjestämiin eri koulutus- ja tiedoitustilaisuuksiin.  

18.8.2015 metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri järjesti Reviiri-järjestelmän esittelytilaisuuden 

Huhtamäki salissa Alavudella. 

Osallistuttiin tilaisuuteen ja otimme Reviirijärjestelmän seuran käyttöön.                               

Maanomistajatiedot saimme ajettua Reviirijärjestelmään Jahtipaikoista ajetun tiedoston avulla 

vaivattomasti. 

Suomen Riistakeskus Pohjanmaa järjesti 25.8.2015 pienten hirvieläinten kannanhoitoa 

käsittelevän koulutustilaisuuden Huhtamäki salissa. 

18.11.2015 järjestettiin Ähtärissä koulutus suurpetoyhdyshenkilöille, tilaisuudessa koulutettiin 

yksi henkilö / metsästysseura  ja vain koulutuksen saaneelle jää oikeudet tassujärjestelmään. 

 

 

Pohjanmaan Metso-Leiri järjestettiin 24-27.6.2015 Peräseinäjoen ampumaradalla  ja Alavudella 

Vetämäjärven leirikeskuksessa. Kohderyhmänä olivat 9-14 vuotiaat nuoret. Alavuden 

metsästysseurasta kouluttajina toimivat Veli Kujala, Markus Nieminen, Valtteri Kujala ja 

Sinikka Mursula. Kiitokseksi aktiivisuudesta Alavuden metsästysseura sai 50 € lahjakortin 

Eräkonttiin. Alueeltamme leirille osallistui 6 nuorta, joista osa osallistui metsästäjätutkintoon. 

Perinteinen pilkkikilpailu Pollarin ms. kanssa 21.3. päättyi taas kerran Alavuden ms. voittoon. 

Hirviseurueen hirvipeijaiset pidettiin seuran majalla 28.11.2015.                                                              

Järjestäjänä tänävuonna oli ryhmä 4. 

 

Alavuden metsästysseuran kirjanpidosta ja tilinpäätöksen hoidosta vastasi vuonna 2015 

Alavuden kiinteistö ja Tilitoimisto Oy Riitta Kulju 


