
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alavuden metsästysseura ry  

Vuosikokous 01.02.2013 klo 18:00 

Läsnä 18 jäsentä 
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1§ Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen 

toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 

  

2§ Palkitsemiset ja muistamiset. 

 Puheenjohtaja jakoi palkinnot pienpetokilpailusta: 

1.Vilho Hakala 45 pistettä, 2.Jouni Soini 26 pistettä,                                                      

3. Antti-Jussi Mäkynen 21 pistettä.  

Kaikkien kilpailuun osallistujien kesken arvotun palkinnon voitti        

Jari Haapa-aho. Palkinnot kilpailuun lahjoitti Kimmon konepaja Oy. 

   

3§ Kokouksen puheenjohtajan valinta:  

                Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli Kujala. 

 

4§ Kokouksen sihteerin valinta: Sihteeriksi valittiin Mauri Rapo 

 

5§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti ja Antti-Jussi Mäkynen.  

 Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.  

  

 

6§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:        

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.       

Kokousilmoitus Viiskunnassa 22.1.2013 ja nettisivulla                            

21.1.2013 lähtien. 

 

7§ Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin. 
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8§ Paikallaolevien äänioikeuden tarkistus: Paikallaolijat todettiin 

äänioikeutetuiksi, paitsi koejäsen Risto Lamminmäki. 

 

9§ Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelle 2013. 

 Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. 

(Toimintakertomus liite 1). 

 

10§ Tilinpäätöksen hyväksyminen. 

Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa 

toiminnatarkastajat esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja 

vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2012.                      

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.                           . 

 

11§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kuluneelta tili- 

ja toimintavuodelta 2012.                                                                                        

Päätös: Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille 

toimintavuodelta 2012. 

  

12§ Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2013. 

 Sihteeri luki talous-ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013. 

Toimintasuunnitelman kohta 8. Kenneltoiminta korjataan seuraavaksi:                

Järjestetään ajokoirille, pystykorville ja muillekin koiraroduille 

kilpailuja tarpeen mukaan. Seurallamme on lukuisia tuomarikortin 

omaavia jäseniä, jotka ovat lupautuneet toimimaan tuomaritehtävissä 

myös muiden koejärjestäjien kilpailuissa.                                                         

(esim. hirvenhaukkukokeissa yms). 

Päätös: Talous-ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.                                  
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13§  Jäsen- liittymis- ja vieraskorttimaksut vuodelle 2013.  

Jäsen-ja liittymismaksut päätettiin pitää saman suuruisina 

Maanomistajajäsen 15€ / vuosi perusjäsenet 30€ / vuosi. 

Koejäsenen kausikortti 30 € / vuosi 

Liittymismaksu päätettiin korottaa 85€:sta 100 €:n    

(Liittymismaksua ei peritä maanomistajilta eikä alle 18 vuotiailta). 

Vieraskortin hinta päätettiin pitää entisenä 10€ / vrk.                 

Lahtivajamaksu hirviporukkaan tulevilta 30 €. 

(Hirvijahtiin voi tuoda vieraan aseettomana jahtipäällikön luvalla) 

 

14§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2013.                              

Kulukorvaukset pidetään samansuuruisina, kun edellisvuonna. 

Puheenjohtaja150 €/vuosi, rahastonhoitaja150 €/vuosi ja              

sihteeri 150 €/vuosi. 

 

15§ Valitaan seuralle puheenjohtaja 1 vuodeksi, 3 johtokunnan varsinaista 

jäsentä 2 vuodeksi sekä 3 varajäsentä vuodeksi. 

Puheenjohtaja:  Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Lähdevuori 

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet: Antti Mäkynen, Jarmo Kurki 

ja Juha Alajoki. Antti Mäkynen ja Jarmo Kurki valittiin uudelleen ja 

Juha Alajoen tilalle johtokuntaan valittiin Antti Järvinen. 

Varajäseniksi valittiin Esa Huutoniemi, Markku Saarinen ja  

Olli Rannikko. 
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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: Pertti Lähdevuori, Jari Reinikka, varalle 

halukkaat.(Liiton kokous lauantaina 20.4.2013). 

 

 

18§ Hirvijaoston valinta.  Hirvijaostoon valittiin: Pj Juha Alajoki , 

vpj Antti Mäkynen, Jari Reinikka ja Kari Aholainen.                              

Muut jäsenet: Heikki Pippola, Arto Mastosalo, Mikko Vehniä,              

Mauri Rapo, sekä koiranohjaajat. 

 

 

19§ Kenneljaoston valinta: Kenneljaostoon valittiin: 

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

Markku Saarinen ja Esa Huutoniemi. 

 

 

20§ Kilpailujaoston valinta:Kilpailujaostoksi valittiin hirvijaosto. 
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21§  Uudet jäsenet.  

Koejäsenenä olevat: Ari-Matti Lahdenmäki, Matias Mastomäki,      

Jorma Mustonen, Antti Mäkelä, Tuomo Lehtinen, Jouni Soini ja  

Keijo Lahdenmäki. Valittiin jäseniksi tulevalle metsästyskaudelle.       

Uudet koejäsenet: Jarno Vainionpää, Risto Lamminmäki                

Erkki Paavola. Heille myönnetään koejäsenen kausikortti.   

Ari Lainevirta  maanomistajana suoraan jäseneksi. 

 

22§  Riistan ruokinta 

Riistan ruokinta toteutetaan n.kymmenellä eri ruokintapisteellä 

kuten viime talvenakin. Ruokintapisteet sijaitsevat Toppilan- 

Saarisen-, Olkkosen-, Lipakon, Lentokentän-,Rongon- , 

Kaartisen-, Ourankallion-,  Luhtasaaren- ja Isolahden alueella. 

Uutena paikkana on perustettu Okskorven ruokintapaikka ja 

selvitetään tusanpuolen alue ruokintapisteen järjestämiseksi alueelle. 

Ruokintaa suorittavat seuran aktiiviset jäsenet. Ruokintapaikoilla 

tarjotaan kauraa, heinää, omenia ja juureksia. Lisäksi heinäruokintaa 

jäniksille tarjotaan muissakin kohteissa seuran alueella. 

Riistapeltokohteiksi on tulossa kaksi uutta kohdetta  Lapinkylän 

alueelta ja yksi kohde Luhtasaarentien alueelta. Sillin riistapellosta 

luovutaan peltojen märkyyden vuoksi. 

 

23§  Tuhoeläinten metsästys 

Tuhoeläin-yhdysmies: Jari Reinikka (0400 868755).  

Suurpeto-yhdysmiehet: Jari Reinikka (0400-868 755) ja  

Mauri Rapo (0400-568835) joille ehdottomasti ilmoitukset kaikista 

karhu, susi, ilves ja ahma havainnoista.                                                               

Näin havainnot saadaan TASSU järjestelmään. 
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24§  Muut asiat:  

 RHY:n kokous  14.2.2013 klo 19.00. 

 Varislupa haettiin kaikesta huolimatta riistakeskukselta. 

Saalisilmoituksen palautti 47 metsästäjää, joka on vain 22,8 % 

jäsenistä, lisäaktiivisuutta saalisilmoituksen palauttamiseen toivotaan. 

Antti Mäkynen esitti hirvenkävelykisojen järjestämisen ja niihin 

saatavien  avustuksien selvittämistä. 

Puheenjohtaja Kujala esitteli Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin 

toimintaa kevään 2013 aikana.Lisäksi keskusteltiin Metsästäjäliiton  

tarjoamista palveluista jäsenseuroille. 

Keskusteluissa tuli esille kaupungin ylläpitämien latupohjien 

läheisyydessä metsästäminen. 

Kokous päätti rauhoittaa kaupungin ylläpitämät latupohjat 

metsästykseltä molemmin puolin 50m alueelta koko Alavuden 

metsästysseuran alueella. 

 

25§  Muut esille tulevat asiat 

WWW.Jahtipaikat.Fi kanssa tehtiin vuoden jatkosopimus jonka  

avulla saadaan seuran maa-alueet kartalle 

ja myös maanvuokraukset näkymään järjestelmässä. 

Alavuden metsästysseura yrittää omaa edustajaansa  

Alavuden/Töysän Rhy:n hallitukseen. 

 

 

 

 

 

http://www.jahtipaikat.fi/
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26§  Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia aktiivisuudesta ja           

päätti kokouksen klo19.45. 

 

Kokouksen puolesta 

Puheenjohtaja            Sihteeri 

  

        ____________________                  ___________________     

   Veli Kujala          Mauri Rapo 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

        ____________________                 ____________________ 

  Antti Mäkynen                    Antti-Jussi Mäkynen
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      Liite 1      
    

Alavuden metsästysseuran toimintakertomus vuodelta 2012 
 

Vuosi 2012 oli Alavuden metsästysseura ry:n 67 toimintavuosi. Jäsenmäärässä on 
tapahtunut pieniä muutoksia vuoden aikana, muutama jäsen on eronnut seurasta, mutta  
uusia jäseniä tullut tilalle. Jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 206 jäsentä. Jäsenmäärä oli 
lisääntynyt 5 henkilöllä edellisvuodesta. 
 
Seuran puheenjohtajana toimi edelleen Pertti Lähdevuori. Johtokunnan varsinaisina 
jäseninä toimivat Jari Reinikka, Sami Alajoki, Mauri Rapo, Antti Mäkynen, Jarmo Kurki ja 
Juha Alajoki. Varajäseninä toimivat  Olli Rannikko, Markku Saarinen ja Esa Huutoniemi. 
Varapuheenjohtajana on toiminut Jari Reinikka ja sihteerinä ja rahastonhoitajana on 
toiminut Mauri Rapo.Yleisiä kokouksia oli 2 kpl ja johtokunnan kokouksia oli 5 kappaletta.  
 
Tammikuulla haimme Alavuden ympäristölautakunnalta avustusta riistanhoitotyöhön ja 
riistakameran hankintaan 800 €. Ympäristölautakunta myönsi 13.3.2012 Alavuden 
metsästysseuralle 600€ riistan rehun, nuolukivien ja riistakameran hankintaan. 
 
Tammikuun lopussa haimme Suomen Riistakeskus Pohjanmaalta poikkeusluvan variksien ja 
harakoiden ampumiseen seuran alueella kuudessa eri kohteessa.           Lupa myönnettiin 
20.2.2012  200 variksen ampumiseen 10.3-7.5. ja 16.7.-31.7. välisinä aikoina  ja 100 harakan 
ampumiseen 1.4.-7.5.ja 16.7.-31.7.välisinä aikoina.Varisjahtiin osallistui muutamia seuran 
jäseniä ja tulokseksi saatiin 52 varista ja  4 harakkaa.                                                                           
Saalisilmoitus Riistakeskukselle lähetettiin 1.8.2011, kuten lupa edellytti.  
 
Talvella 2012 jatkoimme  riistan tehoruokintaa n. kymmenessä  eri ruokintapisteessä seuran 
alueella.Ruokintaan käytettiin heinää useita paaleja, kauraa n.1000 kg porkkanoita n.500 kg, 
omenoita, perunaa ja salaatteja ja kaalia. Lisäksi ruokintapaikoilla kierrätettiin 
riistakameraa, jonka kuvista Jussi Järvinen teki yhteenvedon seuran alueella olevasta 
kauriskannasta, joka oli n.24 yksilöä. Talviruokintaan osallistui useita seuran aktiivisia 
jäseniä. 
 
Liikenne ja ilvekset verottivat kauriskantaa useilla yksilöillä, mutta saaliiksikin kauriita 
saatiin loppuvuoden aikana.  
 
Osallistuimme Alavuden- ja Pollarin metsästysseurojen väliseen pilkkikilpailuun, jonka 
järjestämisvuoro oli Alavuden metsästysseuralla. Pilkkikilpailu pidettiin 7.4.2012 
Kuivasjärvellä. Alavuden metsästysseuran joukkue oli jälleen ylivoimainen.  
Henkilökohtaisen kilpailun voitti Potilan Seppo 2460g saaliilla ja toinen oli Vehniän Mikko 
1900g tuloksella, kolmanneksi tuli Ala-Honkolan Aarno saaliin ollessa 1090g. Naisten sarjan 
voittaja oli Saarisen Marja-Leena 1150g tuloksella.Nuorissa voiton nappasi Mäkysen Antti-
Jussi 500g tuloksella.Kaikkiaan kilpailuun osallistui yli 30 pilkkijää. 
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Sulkavankylän metsästysseuran kanssa kävimme rajaneuvottelut 24.4.2012. Sopimusraja 
noudattelee 1981 sovittua rajalinjausta.Sovimme myös, että toiselle seuralle toisen 
alueelta vuokratut maa-alueet pyritään vuokraamaan sille seuralle, jonka alueella maat 
sijaitsevat. Näistä maa-alueista sovitaan maanomistajan ja molempien seurojen edustajien 
kanssa yhdessä. 
 
Alavuden metsästysseura järjesti valtakunnallisen erähenkisen teemapäivän perheille 
seuran majalla 18.8. Osallistujille järjestettiin seuraesittely, erilaisia leikkimielisiä kilpailuja, 
ammuntaa,  lintubongausta, metsästyskoiraesityksiä ja arvontaa. Vieraille tarjottiin lisäksi 
mahdollisuus makkaranpaistoon ja päälle sai nuotiokahvit ja mehut muurinpohjalettujen ja 
nuotiolla paistettujen vohveleiden kera.Tilaisuuden valtakunnallisena orgarisaattorina 
toimi Suomen metsästäjäliitto ja Riistakeskus.Tilaisuuden järjestäneiden seurojen kesken 
arvottiin erilaisia palkintoja. Meidän seura voitti arvonnassa Metsästysseuran käsikirjan. 
 
Oura-Lintulan kanssa teimme hirvenmetsästyssopimuksen keväällä aloitettujen useiden 
neuvottelujen päätteeksi 5.9.2012. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa sovitiin 
ns.pikkuanttilan alueen yhteiskäytöstä ja muilla maa-alueilla metsästämisestä, jotka 
sijaitsevat toisen seuran alueella, mutta ovat toiselle vuokrattu. 
 
 Alavuden metsästysseura ry:n kirjanpidosta-ja tilinpäätöksen hoidosta vastasi vuonna 
2012 Alavuden Kiinteistö-ja Tilitoimisto Oy Riitta Kulju.  
 
Jahtipaikat.fi palvelua jatkettiin vuoden sopimuksella.Tällä järjestelmällä meillä on 
mahdollisuus saada maanvuokrausasiat ajantasalle. Seuran maanvuokrasopimuksia on 
saatettu ajantasalle runsaasti. Sopimus- ja kaatopaloina jaettiin hirven paistia 
maanomistajille 34kpl. 
 
Ampumaurheiluakin harrastettiin ja osallistuttiin Alavuden puulaakiammuntoihin sekä 
kivääri- että pistoolijoukkuein.Yhdistysten sarjassa kiväärijoukkueemme nappasi komeasti 
voiton joukkueella Juha Alajoki,Sami Alajoki ja Markku Katajamäki. Yhdistysten 
pistoolisarjassa saavutettiin kunniakas neljäs tila joukkueella Jari Reinikka,Markku 
Katajamäki ja Sami Alajoki.    
 
Osallistuttiin myös hirvi-cupiin.Henkilökohtaisessa sarjassa Sami Alajoki oli mestari ja Antti 
Järvinen oli hienosti toinen.                                                                                         
Joukkuekilpailussa Alavuden metsästysseura sijoittui toiseksi.   
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Alavuden metsästysseuran mestaruusammunnat ammuttiin 17.8. ampumaradalla. 
Yleisen sarjan tulokset: Lintu 1. Jouko Siira 72,  2. Antti-Jussi Mäkynen  44.                                   
Hirvi 1. Antti-Jussi Mäkynen 74,  2. Jouko Siira 58.     
Ikämiehet tulokset: Lintu 1. Erkki Perälä 87, 2. Antti Mäkynen 28, 3. Pertti Lähdevuori 15.                                                                                                                                
Ikämiehet. Hirvi 1. Erkki Perälä 86, 2.  Antti Mäkynen 53, 3.  Pertti Manninen 51,                       
4. Veikko Rantala 45,  5.Pertti Lähdevuori 41, 6. Mauri Rapo 41, 7.Markku Saarinen 32,        
8. Heikki Pippola 22. 
 
Riistapeltoja perustettiin 5:een eri kohteeseen yhteensä n.3 ha, joihin kylvettiin hirvidianaa 
ja rehukaalta. 
 
Ennen sorsajahtia seuran aktiiviset jäsenet ruokkivat sorsia Kuivasjärvellä 
ruokintalautoilla.Ohraa ostettiin yhteensä n.500 kg. 
 
Muutama uusi hirvitorni rakennettiin, kuten muinakin vuosina. Hirvisaalis kaudelta 2012 
oli 6 aikuista hirveä ja  8 vasaa. Valkohäntäpeuroja ei tänä vuonna saaliiksi saatu. Kauriita 
kaadettiin vuoden 2012  aikana 3 kpl. 
 
Lisäksi järjestettiin yhteisjahteja, joissa metsästettiin kauriita, rusakoita ja kettuja. 
Osallistujia näihin jahteihin oli runsaasti. 
                           

 
 


