
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alavuden metsästysseura ry  

Vuosikokous 27.01.2017 klo 18:00 
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1§ Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen  

 klo 18.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 
 

 2§ Palkitsemiset ja muistamiset. Mestaruusammunnat palkintojen jako:   
                Lintu nuoret: 1.Antti-Jussi Mäkynen 53p, 2.Roope Vehniä 22p.                                  

 Lintu yleinen 1.Sami Alajoki 70p, 2.Kai Lehtinen 43p, 3.Mikko Vehniä 31p.                                                                                                            

Lintu veteraanit:1.Jari Reinikka 63p, Pertti Lähdevuori 25p. 

Hirvi nuoret:1.Antti-Jusi Mäkynen 63p, 2.Roope Vehniä 43p.                                  

Hirvi yleinen: 1.Sami Alajoki 86p2. Antti Järvinen 85p, 3.Mikko Järvinen 61p,  

4.Kai Lehtinen 58p, 5. Mikko Vehniä 56p,6.Jussi Järvinen 47p,  

7.Matti Reinikka 46p.                                                                                              

Hirvi veteraanit:1.Keijo Lahdenmäki 87p, 2.Markku Ylinen 84p, 

3.Antti Mäkynen 71p, 4.Sinikka Mursula 67p, 5.Pertti Lähdevuori 64p,                            

6.Jari Reinikka 63p, 7.Mauri Anttila 22p.                                     

 

 Palkinnot pienpetokilpailusta:  
  

 Pienpetokilpailuun osallistui 12 seuran jäsentä.  

 1.Vilho Hakala 56p 2.Jouni Soini 24p, 3. Kari Tuomisto 18p.  
 

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta:  

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Veli Kujala  

 Sihteeriksi valittiin Mauri Rapo 

 

4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Saari ja Risto Mursula.           

 He toimivat myös ääntenlaskijoina. 

 

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:  

 Kokousilmoitus on ollut nettisivulla 11.1.2017 lähtien ja  Lakeuden 

 Portti lehdessä 19.1.2017.  Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

6§ Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin. 

 

7§ Paikallaolevien äänioikeuden tarkistus:     

                           

 Paikalla yksi koejäsen, jolla  ei ole äänioikeutta, muilla jäsenillä on 

 äänioikeus.          
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8§ Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016. 

 Sihteeri luki toimintakertomuksen vuodelta 2016.                           

 Toimintakertomus  hyväksyttiin. (Toimintakertomus liite 1). 

 

9§ Tilinpäätöksen hyväksyminen. 

 Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa 

 toiminnatarkastajat esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja 

 vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2016.        

 Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.                             . 

 

10§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kuluneelta tili- 

 ja toimintavuodelta 2016.     

 

                 Päätös:Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 

 

11§ Toiminta- ja talous suunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017. 

 Sihteeri luki talous-ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017. 

 Päätös: Talous ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 
 

12§  Jäsen- liittymis- ja vieraskorttimaksut vuodelle 2017.  

 

 Päätettiin nostaa jäsenmaksua 5 €:lla /vuosi. 

 Uudet jäsenmaksut ovat: Maanomistajajäsen jäsenmaksu 20 € /vuosi. 

 Perusjäsenet 35 € /vuosi. Koejäsenen kausikortti 35 € /vuosi. 

 Liittymismaksu pidetään entisenä 100 €:ssa.   

  (ei peritä maanomistajilta eikä alle 18vuotiailta). 

 

 Johtokunta esittää kausikortin myyntiä edelleen vuodelle 2017 hintaan 

 100 €/kausi. Johtokunta päättää kausikorttilaisista ja sihteeri myy 

 kortit .  

 Vieraskortin hinta on 15€/vrk . Karhujahtiin ei peritä 

 vieraskorttimaksua.  Lahtivajamaksu uusilta hirviporukkaan tulevilta 

 jäseniltä 30 € + koiramaksu 45 €. 

 

 

 

13§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2017. 
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                      Kulukorvaukset pidetään  samansuuruisina, kuin edellisvuonna. 

 Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä majaisäntä 150 €/vuosi 

 

14§ Valitaan seuralle puheenjohtaja 1 kaudeksi                                       

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti Lähdevuori. 

 

15§ Valitaan 3 johtokunnan varsinaista jäsentä 2 vuodeksi sekä                  

 3 varajäsentä vuodeksi.  Erovuorossa olevat jäsenet :Antti Mäkynen, 

 Antti Järvinen ja Jarmo Kurki  valittiin uudelleen. 

 

 Varajäsenet :Markku Saarinen, Mikko Vehniä ja Matti Reinikka 

 valittiin myös uudelleen. 

                 

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 Sami Alajoki, Jari Reinikka, Mikko Vehniä.  

 Muut jäsenet:Arto Mastosalo, Jussi Saari ja Jussi Järvinen, sekä 

 koiranohjaajat. 

 

19§  Kenneljaoston valinta:  

  PJ.Jarmo Kurki, Pertti Lähdevuori, Jari Reinikka,  Markus Nieminen 

 ja Markku Saarinen  
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20§  Jäsenanomukset:  
 

 Hermanni Korteniemi Ylöjärveltä ja Hannu Miinalainen Muuramesta.

 Päätettiin valita koejäseniksi.                                                          

 Nämä jäsenet liittyvät Tuomo Parhialan maanvuokrausasiaan.  
 

 Koejäsenet: Reijo Kaarlejärvi (ollut koejäsen 21.8.2015 lähtien) ja 

 Maisa Mastomäki  (ollut koejäsen 10.9.2015 lähtien) päätettiin valita 

 jäseniksi. Reijo Kaarlejärvelle liittymismaksu syksyllä 2017 

 jäsenmaksun yhteydessä. 

 

21§  Riistan ruokinta 

 Riistan ruokinta toteutetaan useilla eri ruokintapisteillä 

 kuten viimetalvenakin. Ruokintapisteet sijaitsevat Saarisen-, 

 Viinamäen-,  Lipakon-, Lentokentän-, Rongon- , Kaartisen-, 

 Ourantien -,  Luhtasaaren- ja Isolahden alueella.Uutena paikkana 

 Ruokaisten kyrön länsilaidassa oleva Atson automaatti.                                                   

 Lisäksi Pollarin kanssa yhteinen ruokinta Korpisenlammen rannalla. 

 Ruokintapaikoilla tarjotaan kauraa, heinää, omenia ja juureksia. 

 Lisäksi heinäruokintaa jäniksille tarjotaan muissakin kohteissa seuran 

 alueella. Suolakiviä hankitaan seuran majalle kevättalven aikana. 

 

22§  Tuhoeläinten metsästys 

 Tuhoeläin- ja Suurpetoyhdysmies: Jari Reinikka (0400 868755).  

 jolle ehdottomasti ilmoitukset kaikista karhun, suden, ilveksen ja 

 ahman jälki- ja muistakin havainnoista. Näin havainnot saadaan 

 TASSU järjestelmään. 

 

23§  Muut asiat:  

 -Viestituki ja Vapepa  asiaa selvitteli jäsenille Sinikka Mursula. 

 Alavuden metsästysseuralle on perustettu VAPEPAN hälytysryhmä, 

 johon kuuluu tällähetkellä 11 jäsentä. 
 

-Saalisilmoituksen palautti 61 metsästäjää, joka on  31,6 % 

jäsenistä. Lisää aktiivisuutta saalisilmoituksen palauttamiseen toivotaan. 
 

-WWW.Jahtipaikat.Fi kanssa ei enää jatkettu sopimusta. Siirryimme  

Reviirijärjestelmään johon vuokrasopimukset on jo siirretty ja tällä 

järjestelmällä jäsenet pääsevat näkemään älypuhelimen kautta seuran 

vuokraamat maa-alueet kartalta. 

http://www.jahtipaikat.fi/
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-Sopimus- kaato- ja maanomistajapaloina jaettiin hirvijahdin 

yhteydessä 33 kpl  n. 2 kg paisti-tai palapaistiluokan  

hirvenlihanpaloja maanomistajille. 
 

-RHY:n pyytämät tiedot seurasta on lähetetty 17.1.2017   

toimihenkilöilmoitusta lukuunottamatta. 
 

 -Veli Kujala kertoi Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin 

 lähitulevaisuuden toiminnoista. Metsästysammuntalajien 

 ampumatuomarikoulutusta Kuortaneella 29.1, Ylistarossa 12.2, 

 Peräseinäjoella 25.3 ja Kauhajoella 6.4. 

 Houkuttelumetsästyskoulutus Ilmajoella 31.3. 

 Pönttöpäivä Seinäjoela 1.4.  

 Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin vuosikokous Härmän 

 kylpylässä 24.4.2017.  

 Haulikkoammunnan ABC-koulutus järjestetään 5.5. 

 Farmari-maatalousnäyttelyssä piirillä on oma osasto 14-17.6. 

 Metsoleiri nuorille Alavudella 17-20.7.2017. 

 

24§  Kokouksen päätös   

 Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja  

 päätti kokouksen klo 19.50. 

 

 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

   

       _______________________   

              Veli Kujala    Mauri Rapo 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

__________________  ________________________ 

 Juha Saari   Risto Mursula   
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                                        ________Alavuden metsästysseura ry:n___________ 

                                          Metsästysseura/seurue 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta___2016____   

 

 

 

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, vuosikokous oli 24 . 01, kesäkokous 05 .08. 

 
Jäsenmäärä oli 31.12.2016  _193_henkilöä 

Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä __7800_ ha, muussa __7700_ ha, kokonaispinta-ala _7800__ 

Kiinteistöt ja niiden huolto (jaostot, ym.) 

 

 Vuonna 2016 alkoi Alavuden metsästysseura ry:n 71 toimintavuosi.  

Jäsenmäärässä tapahtui vuoden aikana pieni muutos. Jäsenmäärä kasvoi kolmella  henkilöllä. 
 

Alavuden metsästysseura omistaa omalla tontilla olevat kiinteistöt metsästysmajan, saunan ja 

lahtivajan. Kiinteistöistä vastaa majaisäntä, majaisäntänä on toiminut vuonna 2016 edelleen 

Jari Reinikka. 

Metsästysmajalle asennettiin ilmalämpöpumppu kesäkuulla ja metsästysmajan tietä korjattiin 

elokuulla kaivinkoneella ja tielle ajettiin murskettä useampi kuorma. Lahtivajan 

jäähdytyskoneelle tehtiin isompi huolto ja kylmäaineet vaihdettiin ajanmukaisiksi aineiksi. 
  
Metsästysseurassa toimivat vuonna 2016 seuraavat jaostot:  

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

Mäkynen, Kari Aholainen, Arto Mastosalo,  Mikko Vehniä, Erkki Maunus ja koirien 

ohjaajat. 
 

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

Nieminen ja  Markku Saarinen. 

Ympäristölautakunnan avustus tuli riistanhoitoyhdistyksen kautta 9.5. 2016. 

Avustusta saimme 400 € riistanhoitotyöhön ja muuhun toimintaan. 

Jahtipaikat.fi sopimusta ei enää jatkettu vaan siirryimme Reviiri järjestelmään. 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 4 eri kohteeseen, joihin kylvettiin hirvidianaa ja rehukaalta. 

Peltojen muokkaaminen suoritettiin konevoimin ja  kylväminen suoritettiin  käsikylvönä. 

Riistapellot kasvoivat melko hyvin niiltä osin joita lannoitettiin enemmän muilla alueilla kasvu 

oli huomattavasti huonompaa. Kauriit ja hirvet pääosin käyttävät riistapeltoja hyväkseen. 

 

Sorsalinnuille rakensimme keinopesiä 12.3. seuran majalla pidetyssä koulutustilaisuudessa. 

Vesilintuja ei tänävuonna 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. 2000 kg ja juureksia, perunoita ja omenoita 

vähäisessä määrin. Ruokintapaikoilla kierrätettiin riistakameroita, joiden avulla pyrittiin 

seuraamaan kauriskannan kehitystä seuran alueella. Kauriskiintiöksi metsästyskaudelle 2016-

2017 päätimme kuusi kaurista.  Kauriskantaa päätimme verottaa varovasti, koska haluamme 

kasvattaa kantaa seuran alueella.  

Kauriskantaa metsästyksen lisäksi verottavat ilvekset ja liikenne.     

27.1.2017 mennessä kuuden kauriin kiintiöstä on saatu 5 kaurista. 

 

Saalisilmoituksien mukaan seuran alueella on hävitetty myös tuhoeläimiä seuraavasti:                                

9 kettua, 43 supikoiraa,  16 minkkiä, 2mäyrää  ja  38 varislintua. 

 

 

 

 

Hirvikantoja seurataan hirvijahdin aikana ja päätetään lopulliset kaatomäärät hirvikannan 

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

alueella. 

Suurpetoyhdysmiehinä on toiminutJari Reinikka hän tallentaa 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 61 metsästäjää, 31,6 % seuran jäsenistä. 
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METSÄSTYS 
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) 

 

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

 

Vuoden 2016 hirvijahdissa päällikkönä toimi Juha Alajoki, 1 vara Jari Reinikka, 2 vara Antti 

Mäkynen ja 3 vara Kari Aholainen. 

Jahdissa kaadettiin 5 aikuista hirveä ja 8 vasaa. Kaikkia kaatolupia ei käytetty vaan yksi 

aikuisen hirven kaatolupa jätettiin käyttämättä. Jääväksi hirvikannan arvioksi seuran alueella 

ilmoitettiin Rhy:lle 19 hirveä (vuonna 2015 29 hirveä). Tänä vuonna seuralla ei ollut yhtään 

valkohätäpeuran kaatolupaa edes anottunakaan. 

Maanomistajille ja yhteistyökumppaneille jaettiin tänä vuonna kaato-sopimus- ja 

maanomistajapaloja 33 kpl n.2 kilon painoisia paisti-tai palapaistiluokan lihanpaloja. 

Vieraskortteja seuran alueelle myytiin muutamia kappaleita vuoden aikana. 

Alavuden metsästysseuran alueelle myytiin yksi  kausikortti vuoden 2016 aikana. 
 

Osallistuimme myös karhunmetsästykseen yhteiluvalla Ähtärin,Soinin ,Alajärven ja Kuortaneen 

kanssa. 
 

Ilveslupia ei saatu Rhy:n yhteisluvalla.  

 

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 ja Mauri Rapo. 

  

 

Alavuden ampujat järjesti puulaakiammunnat 29:n kerran, joissa Alavuden metsästysseuran 

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

Marttala  ja Antti Järvinen ja ilmapistooli 20 laukausta yhdistykset sarjassa Alavuden 

metsästysseuran joukkue tuli kolmanneksi joukkueella Jyrki Marttala,  Sami Alajoki ja Antti 

Järvinen. 
 

Alavuden Ampujat ry järjesti 01.04. - 22.04.2016 välisenä aikana 25. kerran Alavuden-Töysän 

Riistahoitoyhdistykseen kuuluvien hirviseurueiden välisen Hirvi-Cup kilpailun.  

Kilpailun voitti Alavuden Metsästysseuran joukkue, joka sai ensimmäisen kiinnityksen Erkki 

Perälän lahjoittamaan uuteen kiertopalkintoon.Henkilökohtaisen kilpailun voitti Sami Alajoki 

tuloksella 179 pistettä.  

 

Alavuden metsästyseuran mestaruusammunnat ammuttiin 11.8.2016 ampumaradalla.                 

Lintu nuoret:1.Antti-Jussi Mäkynen 53p 2.Roope Vehniä 22p, Lintu yleinen:1.Sami Alajoki 

70p,2.Kai Lehtinen 43p, 3..Mikko Vehniä 31p 4.Matti Reinikka 27p. Lintu veteraanit:1. Jari 

Reinikka 63p ,2.Pertti Lähdevuori 25p.Hirvi Nuoret:1. Antti-Jussi Mäkynen 63p, 2. Roope 

Vehniä 43p. Hirvi yleinen: 1.Sami Alajoki 86p, 2. Antti Järvinen 85p, 3. Mikko Järvinen 61p, 

4. Kai Lehtinen 58p, 5. Mikko Vehniä 56p, 6. Jussi Järvinen 47p, 7. Matti Reinikka 46p.             

Hirvi veteraanit: 1.Keijo Lahdenmäki 87p, 2.Markku Ylinen 84p, 3. Antti Mäkynen 71p,       

4. Sinikka Mursula 67p, 5. Pertti Lähdevuori 64p, 6. Jari Reinikka 63p, 7.Mauri Anttila  22p.  

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 

 

Vuonna 2016 Alavuden metsästysseuralla ei ollut koirien koetoimintaa. 

Alavuden metsästysseuran jäseniä on osallistunut Metsästäjäliiton pohjanmaan piirin ja Suomen 

Riistakeskus Pohjanmaan järjestämiin eri koulutus- ja tiedoitustilaisuuksiin.  
 

Suomen Riistakeskus Pohjanmaa järjesti 7.9.2016  Ähtärinrannan ns talolla hirvenmetsästyksen 

johtajakoulutustilaisuuden, johon osallistuivat seuran hirvijohtajat. 

 

 

 

Perinteinen pilkkikilpailu Pollarin ms. kanssa pilkittiin Kuivasjärvellä 3.4. ja taas kerran 

Alavuden ms. voittoon tuloksella 15,417 kg.                                                                                     

Parhaiten kalaa nosti jäälle Pollarin Reijo Pieniluoma 6,822 kg. 

Alavuden metsästysseura täytti 70 vuotta 30.10.2016 ja juhlat järjestettiin Jokivarren 

nuorisoseuralla 1.10.2016. Juhlissa tarjottiin hirvenlihakeittoa ja kakkukahvit n.120 hengelle ja 

lopuksi tanssittiin Teuvo ja Tähtivyö-yhtyeen tahdissa. 

Hirviseurueen hirvipeijaiset pidettiin seuran majalla 19.11.2016.                                                              

Järjestäjänä tänä vuonna oli ryhmä 5. 

Ansiomerkkejä jaettiin ansioituneille jäsenille runsaasti Alavuden metsästysseuran                            

70- vuotisjuhlassa 1.10.2016. Riistakeskuksen hopeisen ansiomerkin saivat: Keijo Lahdenmäki, 

Pertti Lähdevuori, Veikko Rantala, Mauri Rapo ja Jari Reinikka ja pronssisen merkin sai 19 

seuran jäsentä. 

Suomen metsästäjäliiton hopeisen ansiomerin sai Kari Aholainen, pronssisen merkin sai Risto 

Saarinen ja metsomerkin 10 seuran jäsentä.  

Seuran viirejä jaettiin juhlassa jäsenille ja yhteistyökumppaneille 14 kpl. 

Alavuden metsästysseuran kirjanpidosta ja tilinpäätöksen hoidosta vastasi vuonna 2016 

Alavuden kiinteistö ja Tilitoimisto Oy Riitta Kulju 
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     T I L A S T O - O S A 
 

RIISTANHOITO  

Riistan ruokintapaikkoja 

metsäkanalinnut, 

kpl 

 

 

peltokanalinnut, 

kpl 

 

 

 

vesilinnut, kpl 

 

 

pienet hirvi- 

eläimet, kpl 

 

10 

 

hirvi, kpl 

 

10 

 

jänikset, kpl 

 

15 

muuta, mitä? 

_____________, kpl  

 

 

muuta, mitä? 

_________, kpl  

 

 

Ruokinnassa käytettiin 

 

vilja, kg 

 

2100 

 

rehukaali, kg 

 

 

 

rehurapsi, kg 

 

 

 

heinä, kg 

 

150 

 

keinorehu, kg 

 

 

 

suola, kg 

 

 

 

juurekset, kg 

 

100 

muuta, mitä? 

_________, kg  

 

 

Elinympäristöjen parantaminen 

vesilinnut, 

kohdetta 

 

 

metsäriista, 

kohdetta 

 

 

peltoriista, 

kohdetta 

 

 

muita, 

kohdetta 

 

 

Pesimäpönttöjä maastossa                                                  Riistapeltoja 

 

telkkä, kpl  

 

150 

 

muita, kpl 

 

 

 

kohdetta, kpl 

 

4 

 

yhteensä, ha 

 

3 

Riistaa istutettiin 

 

fasaani, kpl 

 

 

 

peltopyy, kpl 

 

 

vesilintuja, 

 kpl 

 

 

muita, mitä? 

________, kpl  

 

 

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti 
Pyyntilaitteita käytössä: 

 

loukut, kpl  

 

 

hetitappavat 

 raudat, kpl  

 

 

 

jalkanarut, kpl 

 

 

 

varishäkki, kpl 

 

 

HIRVIELÄINVAHINGOT 

Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl  

RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä) 

hirvien 

maalaskenta  

 

ha 

 

 

 

henk. 

 

 

riistakolmioita 

 kesä 

 

kpl 

 

 

 

henk. 

 

 

hirvien 

lentolaskenta 

 

ha 

 

 

 

henk. 

 

 

riistakolmioita 

 talvi 

 

kpl 

 

 

 

henk. 

 

 

vesilintujen 

pistelaskenta 

 

ha 

 

 

 

henk. 

 

 

muita 

laskentoja, 

mitä? 

__________ 

 

ha 

 

 

 

henk. 

 

 

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys) 

Mitä rajoituksia käytettin (rasti) alueellisia□ lajikohtaisia □ ajallisia □          kiintiöitä x  

Koskivat lajeja (rasti, jos on) metso   x  teeri   x pyy    □ riekko  □     □ muu, mikä? 

_____________ 

Metsästyksen vartijoita, henk. 4 Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl  

Pyyntiluvanvarainen metsästys   

 hirvi v.h.-peura metsäkauris muu ___________ muu __________ muu_________ muu________ 

 

pyyntilupia 

 

14 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saalis 

13 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPUMATOIMINTA 

Seuralla ampumaratoja (rasti)    

haulikko    □ 

    hirvi   □ luodikko  

□ 

 □      muu, mikä? _______________ 

Seura järjesti kilpailuja, kpl haulikko  hirvi 1    luodikko 1 eräpolku  muu  

KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl) 

Seura järjesti koul.- neuv.til.  nuoriso-, koululaistil.  peijaiset, suhdet. 2 muita  

SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl) 

METSÄJÄNIS 6 MÄYRÄ 2 PUNASOTKA  METSO 1 

RUSAKKO 23 VILLISIKA  TUKKASOTKA  PELTOPYY  

PIISAMI  METSÄHANHI  HAAHKA  FASAANI  

KETTU 9 MERIHANHI  ALLI  NOKIKANA  

SUPIKOIRA 43 HAAPANA 17 TELKKÄ 19 LEHTOKURPPA  

KÄRPPÄ  TAVIT 23 KOSKELOT  SEPELKYYHKY 52 

MINKKI 16 SINISORSA 69 PYY  LOKIT  

HILLERI  JOUHISORSA  RIEKKO  VARISLINNUT 38 

NÄÄTÄ  LAPASORSA  TEERI 3                    KAURIS 3 

 

Saalisilmoituksen palautti  61 jäsentä, eli 31,6 % jäsenistä. 


