
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alavuden metsästysseura ry  

Vuosikokous 26.01.2014 klo 15:00 

Läsnä 12 jäsentä 
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1§ Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Pertti Lähdevuori avasi kokouksen 

toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 

  

2§ Palkitsemiset ja muistamiset.  

 Jaettiin seuran mestaruusammuntojen palkinnot. 

Lintu Yleinen: 1. Matti Reinikka 46 p.  2. Antti-Jussi Mäkynen 43 p.                                

3. Pekka Lyly 26 p. Lintu veteraanit: 1. Jari Reinikka 38 p.                                                     

2. Pertti Lähdevuori 32 p. 3.Antti Mäkynen 23 p.                                                             

Hirvi yleinen: 1.Antti-Jussi Mäkynen 79 p. 2. Sami Alajoki 73 p.                                       

3. Matti Reinikka 59 p. Hirvi veteraanit: 1. Jari Reinikka 72 p.                             

2. Antti Mäkynen 66 p. 3. Pertti Manninen 65 p. 

Jaettiin palkinnot pienpetokilpailusta kolmelle parhaalle. 

1: Vilho Hakala 24 p ja Jouni Soini 24 p. 3. Erkki Perälä 18 p. 

 

3§ Kokouksen puheenjohtajan valinta:                                          

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Reinikka. 

 Kokouksen sihteerin valinta:                                                                    

Sihteeriksi valittiin Mauri Rapo 

4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

 Vilho Hakala ja Risto Saarinen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi                 

  ja  ääntenlaskijoiksi. 

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todettiin 

laillisesti kokoon kutsutuksi ( 7pv aika täyttyi) 

 Ilmoitus Viiskunnassa   16.1.2014 ja nettisivulla 15.1.2014 lähtien. 

 

6§ Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin. 
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7§ Paikallaolevien äänioikeuden tarkistus: Kaikki paikallaolijat olivat 

äänioikeutettuja.                                             

 

8§ Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2013. 

Sihteeri luki toimintakertomuksen.                                                                       

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.   

(Toimintakertomus liite 1). 

 

9§ Tilinpäätöksen hyväksyminen. 

Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa 

toiminnatarkastajat esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja 

vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2013.                      

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.                            . 

 

 

10§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kuluneelta tili- 

ja toimintavuodelta 2013 

 Päätös: Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille 

toimintavuodelta 2013. 

 

 

11§ Talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014. 

 Sihteeri luki talous-ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014. 

Päätös: Talous-ja toimintasuunnitelma  hyväksyttiin.                               
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12§  Jäsen- liittymis- ja vieraskorttimaksut vuodelle 2014.  

Päätös:Kaikki maksut pidetään entisen suuruisina. 

Maanomistajajäsen jäsenmaksu 15 € / vuosi. Perusjäsenet 30 € / 

vuosi. Koejäsenen kausikortti 30 € / vuosi .Liittymismaksu100 €   

 (ei peritä maanomistajilta eikä alle 18vuotiailta). 

Päätettiin aloittaa kausikorttien myynti ensi metsästyskaudelle        

100 € hintaan. Johtokunta päättää kausikorttilaisista ja                              

sihteeri myy kortit. 

Lahtivajamaksu hirviporukkaan tulevilta 30 €. 

Vieraskortin hinta on 15€/vrk 

 

13§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2014.                               

Päätös: Korvaukset pidetään entisenlaisina . Puheenjohtaja, 

rahastonhoitaja ja sihteeri sekä majaisäntä 150 €/vuosi. 

 

14§ Valitaan seuralle puheenjohtaja 1 kaudeksi, 3 johtokunnan varsinaista 

jäsentä 2 vuodeksi sekä 3 varajäsentä vuodeksi 

Puheenjohtajaksi valittiin : Pertti Lähdevuori 

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet Jari Reinikka,                     

Sami Alajoki ja Mauri Rapo  valittiin uudelleen. 

Varajäseniksi valittiin: Markku Saarinen, Olli Rannikko ja          

Mikko Vehniä. 

                 

15§ Toiminnantarkastajien valinta. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin: Aarno Ala-Honkola ja                   

Kari Hynninen, varalle Kari Aholainen ja Jukka Paajaste. 
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16§ Edustajat piirien kokouksiin:  

 Kennelpiiri: Jarmo Kurki ja Jari Reinikka 

Metsästäjäliitto: Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, varalla 

halukkaat 

 

 

17§ Hirvi-ja kilpailujaoston valinta :Valittiin:  

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

Muut jäsenet:, Arto Mastosalo, Mikko Vehniä  ja Mauri Rapo, sekä 

koiranohjaajat. 

 

 

18§ Kenneljaoston valinta: Valittiin: 

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

Markku Saarinen ja Esa Huutoniemi 

 

 

19§  Uudet jäsenet. Jäsenanomuksen jätti Mikael Sepponen 

Hyväksytään koejäseneksi ja myydään koejäsenen kausikortti. 

Koejäsenet: Jarno Vainionpää, Risto Lamminmäki ja Erkki Paavola 

valitaan jäseniksi. Liittymismaksu syksyllä 2014 jäsenmaksun 

yhteydessä. 
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20§  Riistan ruokinta 

Riistan ruokinta toteutetaan n.kymmenellä eri ruokintapisteellä 

kuten viimetalvenakin. Ruokintapisteet sijaitsevat Toppilan- 

Saarisen-, Okskorven -, Lipakon, Lentokentän-,Rongon- , 

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

Ruokintaa suorittavat seuran aktiiviset jäsenet. Ruokintapaikoilla 

tarjotaan kauraa, heinää, omenia ja juureksia. Lisäksi heinäruokintaa 

jäniksille tarjotaan muissakin kohteissa seuran alueella. 

 

 

21§  Tuhoeläinten metsästys 

Tuhoeläin-yhdysmies: Jari Reinikka (0400 868755).  

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

Sami Alajoki (040- 5175430) ja Mauri Rapo (0400-568835).  

joille ehdottomasti ilmoitukset kaikista karhu, susi, ilves ja ahma 

havainnoista.Näin havainnot saadaan TASSU järjestelmään. 

 

 

 

22§  Muut asiat:  

 RHY:n kokous  4.2.2014 klo 18.00. 

Saalisilmoituksen palautti 38 metsästäjää, joka on vain 19,3 % 

jäsenistä, lisäaktiivisuutta saalisilmoituksen palauttamiseen toivotaan. 
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23§  Muut esille tulevat asiat: Metsästäjäliiton nettirekisteri (jäsenrekisteri) 

on uudistunut ja sen käyttökoulutus on 5.3.2014 Alavudella. 

WWW.Jahtipaikat.Fi kanssa tehtiin vuoden jatkosopimus. 

Tämän avulla saadaan seuran alueella olevat maa-alueet näkymään 

kartalla ja siten hoidettua vuokrausasioita ajantasalle. 

RHY:n pyytämät tiedot seurasta on lähetetty 23.1. 

toimihenkilöilmoitusta lukuunottamatta. 

 

24§  Kokouksen päätös: Puheenjotaja päätti kokouksen  klo  17.20 .            

. 

 

Kokouksen puolesta 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

   

       

Matti Reinikka   Mauri Rapo  

  

Pöytäkirjan tarkastajat 

    

       

Vilho Hakala   Risto Saarinen   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jahtipaikat.fi/
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Alavuden metsästysseura ry:n toimintakertomus vuodelta 2013. 

 

Vuosi 2013 oli Alavuden metsästysseura ry:n 68 toimintavuosi. Jäsenmäärässä on 

tapahtunut vuoden aikana pieni muutos. Jäsenmäärä oli vuonna 2013  206 jäsentä ja 

nyt vuoden alussa 2014 jäsenmäärä on 197 jäsentä.  

Seuran puheenjohtajana toimi Pertti Lähdevuori. Johtokunnan varsinaisina jäseninä 

toimivat Jari Reinikka, Sami Alajoki, Mauri Rapo, Antti Mäkynen, Jarmo Kurki ja Antti 

Järvinen. Varajäseninä toimivat Olli Rannikko, Markku Saarinen ja Esa Huutoniemi.    

Varapuheenjohtajana on toiminut Jari Reinikka ja sihteerinä ja rahastonhoitajana on 

toiminut Mauri Rapo. Hirviasioista on vastannut  Juha Alajoki ja nuorisoasioista Olli 

Rannikko. Seuran tiedoitusasioista on vastannut Mauri Rapo. 

Yleisiä kokouksia pidettiin vuoden aikana 2 kpl ja johtokunnan kokouksia 3 kpl. 

Tammikuulla haimme Alavuden kaupungin ympäristölautakunnalta avustusta 

riistanhoitotyöhön ja riistakameran hankintaan 800 €. Ympäristölautakunta myönsi 

9.4.2013 Alavuden metsästysseuralle avustusta 400 €. Avustuksella hankittiin 

seuralle uusi riistakamera ja loput avustuksesta käytettiin riistan ruokintaan. 

Tammikuun lopulla haimme Suomen riistakeskus Pohjanmaalta poikkeuslupaa 

variksien ja harakoiden ampumiseen seuran alueelta neljässä eri kohteessa.             

Lupa myönnettiin 30.1.2013  200 variksen ampumiseen 10.3.- 8.5.2013 välisenä 

aikana ja 100 harakan ampumiseen 1.4.-8.5.2013 välisenä aikana.                            

Varisjahti ei tänävuonna tuntunut jäsenistöä innostavan ja variksetkin kokoontuivat 

kokoontumispaikoille todella myöhään johtuen myöhäisestä kevään tulosta. 

Saalisilmoituksessa ilmoitettiin Riistakeskukselle 8.5.2013  26 variksen ja 5 harakan 

suuruinen saalis lupakauden aikana. 

Riistan talviruokintaa jatkoimme noin kymmenessä eri ruokintapisteessä seuran 

alueella. Ruokintaan käytettiin useita paaleja heinää, kauraa n. 1200 kg ja juureksia, 

perunoita, omenoita ja salaatteja n. 500 kg. Ruokintapaikoilla kierrätettiin 

riistakameroita, joiden avulla pyritiin seuraamaan kauriskannan kehitystä seuran 

alueella. Kauriskiintiöksi metsästyskaudelle 2013-2014 päätimme kuusi kaurista.  

Kauriskantaa päätimme verottaa varovasti, koska haluamme kasvattaa kantaa 

seuran alueella. Kauriskantaa metsästyksen lisäksi verottavat ilvekset ja liikenne.    

Vuodenvaihteeseen mennessä kuuden kauriin kiintiöstä on ammuttu 4 kaurista. 
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Yhteisjahteja kauriiden, rusakoiden ja kettujen metsästystä varten järjestettiin                          

useina viikonloppuina metsästyskauden aikana. Myös Sulkavankylän metsästysseura                       

kutsui meidät yhteiseen rusakkojahtiin kaksi eri kertaa metsästyskauden aikana.  

 

Perinteiset pilkkikilpailut Pollarin metsästysseuran kanssa pilkittiin Varolassa 

24.3.2013.  Järjestysvuorossa oli Pollarin metsästysseura. Alavuden metsästysseura 

oli taas kerran ylivoimainen kilpailussa yhteistuloksella 6505 g, Pollarin 

metsästysseuran jäädessä 3951 g tulokseen. Kaksoisvoiton Alavuden 

metsästysseuralle pilkkivät Saarisen Jari 2776 g ja  Potilan Seppo 1376 g  ja kolmas 

oli Myllykosken Eero 1204 g Pollarin metsästysseurasta. 

 

Puulaakiammuntoihin ei osallistuttu vuonna 2013, mutta hirvi-cuppiin osallistuttiin                            

ja voitettiin joukkuekilpailu selvästi tuloksella 870 p, toinen oli Sulkavankylän 

metsästysseura 842 p ja kolmas oli Länsipuolen metsästysseura 842 p.                             

Henkilökohtaisen kilpailun voitti Ari-Matti Lahdenmäki Sulkavankylän ms tuloksella             

186 p, toinen oli Sami Alajoki 185 p Alavuden ms ja kolmas Jarmo Smura 183 p.                

Töysän ms. 

 

Riistapeltoja perustettiin 4 eri kohteeseen, joihin kylvettiin hirvidianaa ja rehukaalta.      

Sateisen kesän ja peltojen märkyyden vuoksi peltojen muokkaaminen ja kylväminen               

oli tosi haasteellista ja osa riistapelloita jouduttiin kylvämään käsikylvönä. Kaikesta 

huolimatta riistapellot kasvoivat hyvin kesän ja syksyn aikana.  

 

Metsästyksen valvoja koulutukseen 22.5.2013 osallistuivat Alavuden                          

metsästysseurasta Jari Reinikka, Juhani Rannikko, Aarre Ylinen, Martti Myllykoski ja                 

Mauri Rapo. Ko henkilöt toimivat Alavuden metsästysseuran metsästyksen valvojina. 

 

Sorsien ruokinta aloitettiin Kirkkojärvellä kokeilumielessä jo aikaisin kesällä ja sitä   

jatkettiin syksyyn asti. Kuivasjärvellä ruokinta aloitettiin syksyllä ennen                        

sorsastuskauden alkamista ja sitä jatkettiin sorsajahdin alkuun asti. Ohraa käytettiin 

ruokintaan n.600 kg. 

 

Alavuden metsästysseuran mestaruusammunnat ammuttiin 15.8.2013 Alavuden 
ampumaradalla. Tulokset:                                                                                                                           
Lintu Yleinen: 1. Matti Reinikka 46 p.  2. Antti-Jussi Mäkynen 43 p. 3. Pekka Lyly 26 p.                                                                                            
Lintu veteraanit: 1. Jari Reinikka 38 p. 2. Pertti Lähdevuori 32 p. 3.Antti Mäkynen 23p.  
Hirvi yleinen: 1.Antti-Jussi Mäkynen 79 p. 2. Sami Alajoki 73 p. 3. Matti Reinikka 59 p  
Hirvi veteraanit: 1. Jari Reinikka 72 p. 2. Antti Mäkynen 66 p. 3. Pertti Manninen 65 p. 
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Alavuden metsästysseura järjesti yhdessä Oura-Lintulan metsästysseuran kanssa                       

1.9.2013 KAER-M kokeen (kanakoirien erikoiskokeen M=metsäkoe).  Kokeeseen                          

osallistui 8 koiraa ja koemaastot olivat Isonevalla ja Okskorvessa. Puuhamiehinä                           

kokeesa toimivat Markus Nieminen ja Juhani Nikkola.  

 

12.9.2013 Alavuden metsästysseuran jäseniä osallistui pelastuspalvelun hälyytykseen,                 

jossa etsittiin kadonnutta henkilöä Tuurissa.Etsintä päättyi onnellisesti ja kadonnut                      

henkilö löytyi illalla klo 22.30 kauppakeskuksen läheltä. 

 

Ennen hirvijahdin alkua nylkyladon sisäseinät pellitettiin valkoisella profiilipellillä ja                        

pöydät ja hyllyt uusittiin rosteripöydiksi ja hyllyiksi.                                                                            

Nylkyladon siisteys ja hygienisyys parantui huomattavasti. 

 

Vuoden 2013 hirvijahdissa päällikkönä toimi Juha Alajoki. Jahdissa kaadettiin 7                            

aikuista hirveä ja 5 vasaa. Enempää kaatoja ei yritetty, koska seuran alueella oleva      

hirvikanta ei enempää verotusta sallinut. Kaatamatta jätettiin yksi vasa varsinaisista                      

luvista ja pankissa olevat 1 aikuinen ja 2 vasaa.                                                         

Maanomistajille jaettiin tänä vuonna kaato-, sopimus- ja maanomistajapaloina                        

yhteensä 41 kpl n.2 kilon painoista paistinpalaa. Maanomistajista on tehty listaus,                                

josta on luettavissa milloin ko.maanomistaja on saanut hirvenlihan maanomistaja-                             

palan. Ko. listaus alkaa vuodesta 2008 ja sitä päivitetään vuosittain.                             

Valkohäntäpeurojen lupia oli 3 yksikköä, mutta vuodenvaihteeseen mennessä ei peuroja 

saatu. Peuranmetsästysaika jatkuu tammikuun loppuun asti. 

 

Alavuden metsästysseura ry:n kirjanpidosta ja tilinpäätöksen hoidosta vastasi vuonna 2013 

Alavuden kiinteistö- ja Tilitoimisto Oy Riitta Kulju. 

 

Jahtipaikat.fi sopimusta jatkettiin vuodella ja päivityksiä vuokrasopimuksiin tehdään                      

tällä järjestelmällä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa seuran alueella olevat maa-                      

alueet saataisiin vuokrattua ja vuokralla olevat maa-alueet saataisiin kaikki                         

järjestelmään päivitettyä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


