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Vuosikokous perjantaina 23.04.2021 klo 18:00 
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1§  Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Mikko Vehniä avasi kokouksen 

 klo:18.00 toivottaen osallistujat tervetulleeksi. 

 2§  Palkitsemiset ja muistamiset.  

Mestaruusammunnat palkintojen jako: Mitalit on jaettu sarjojen 

kolmelle parhaalle ampujalle. 
Lintu yleinen:1.Sami Alajoki 66 p 2. Antti-Jussi Mäkynen 54 p                              

3. Matti Reinikka 44 p.  Lintu yli 55v:1.Erkki Perälä 71 p.                                                                                                         

Hirvi yleinen:1. Sami Alajoki 85p  2. Antti-Jussi Mäkynen 79 p                                 

3. Antti Järvinen 74p. 

Hirvi yli 55v: 1. Erkki Perälä 81 p 2.Juha Alajoki 76 p. 3. Pertti Lähdevuori 49 p.  

 

 Palkinnot pienpetokilpailusta: Kolmelle parhaalle pienpetokilpailuun 

 osallistuneelle on toimitettu lahjakortit. 

 1.Vilho Hakala 58 p 2.Jouni Soini 28 p, 3. Mikko Järvinen 12 p.  

 Pienpetokilpailuun osallistui 7 seuran jäsentä. 
 

3§ Kokouksen puheenjohtajan valinta:  

Kokous valitsi puheenjohtajaksi Risto Mursulan 

 Kokouksen sihteerin valinta:  

Sihteeriksi valittiin seuran sihteeri Mauri Rapo. 

 

4§ Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin                     

Sami Alajoki ja Matti Reinikka.  

  

5§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:  

Kokouksesta on ollut ilmoitus nettisivulla 9.4.2021 lähtien ja   

Lakeuden Portti lehdessä 15.4. ja 22.4.2021.                                                     

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

6§ Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin 

 

7§ Paikallaolevien äänioikeuden tarkastus:                                       

Paikalla oli 22 äänioikeutettua jäsentä.  
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8§ Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2020. 

 Sihteeri luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.  

(Toimintakertomus liite 1). 

 

9§ Tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2020 

Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa 

toiminnantarkastaja esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja 

vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2020.         

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.              

 

10§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kuluneelta tili- 

ja toimintavuodelta 2020. 

  Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 

 

11§ Toiminta- ja talous suunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021. 

 Sihteeri luki toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2021. 

Päätös: Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. 

 

12§  Jäsen- liittymis- ja vieraskorttimaksut vuodelle 2021.  

Kokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan, eli 

Maanomistajajäsen jäsenmaksu 20 € / vuosi. Perusjäsenet 35 € / 

vuosi. Koejäsenen kausikortti 35 € / vuosi. Liittymismaksu 100 €   

 (ei peritä maanomistajilta eikä alle 16 vuotiailta). 

 

Kausikortteja myydään edelleen vuodelle 2021 hintaan 100 €/kausi.                

Johtokunta päättää kausikorttilaisista ja sihteeri myy ja valmistaa kortit.                              

Vieraskortin hinta on 15 €/vrk ja niitä saa johtokunnan jäseniltä.                          
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Karhujahtiin ei peritä vieraskorttimaksua.                                             

Lahtivajamaksu uusilta hirviporukkaan tulevilta 30 €+koiramaksu 45 €. 

 

13§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2021.                              

Kokous päätti pitää kulukorvaukset samansuuruisina. 

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä majaisäntä 150 €/vuosi. 

 

 

14§ Valitaan seuralle puheenjohtaja yhdeksi kaudeksi     

   Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mikko Vehniä.                                                      

 

15§ Valitiin 3 johtokunnan varsinaista jäsentä 2 vuodeksi sekä 3 

varajäsentä vuodeksi. Erovuorossa olevat jäsenet: Jarmo Kurki, Antti 

Mäkynen ja Antti Järvinen, sekä varajäsenet: Pertti Lähdevuori, 

Markku Saarinen ja Matti Reinikka. 

 Johtokuntaan valittiin: Jarmo Kurki ja Antti Järvinen uudelleen ja 

uutena jäsenenä Mauri Anttila. Varajäseniksi valittiin:                      

Matti Reinikka, Antti-Jussi Mäkynen ja Roope Vehniä. 

                 

16§ Toiminnantarkastajan valinta. 

Toiminnantarkastajaksi valittiin:                                                  

Veikko Rantala ja varalle Juha Mikkonen. 

 

17§ Jäsenanomukset ja muutokset jäsenistössä:  
 

Uusia jäsenanomuksia on vuoden 2020 aikana tullut 4 kpl, joista alle 

30 vuotiaita on 3 kpl. Henrik Lehtonen, Jesse Leikari, Aleksi Metsälä. 

Heikki Kellosaari on yli 30 vuotias. 

Koejäsenet: Minna Ilkka, Manu Myllykoski, Lauri Parhiala, Marja-

Leena Suokas ja Jaakko Välimäki esitetään valittavaksi jäseneksi. 

Liittymismaksu 2021 jäsenmaksun yhteydessä.  
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18§ Kokemuksia erillisestä peuraporukasta vuodelta 2020-2021. 
 

Ryhmään kuuluvat: Sami Alajoki (kokoonkutsuja), Mikko Vehniä,                 

Kai Lehtinen, Roope Vehniä, Antti-Jussi Mäkynen, Antti Järvinen ja                   

seuran sihteeri.  

Alavuden metsästysseuran johtokunta on kokouksessaan 24.7.2020 

valinnut Sami Alajoen valkohäntäpeurajahdin päälliköksi tulevalle 

jahtikaudelle. Sami Alajoki on valinnut varajohtajaksi Mikko 

Vehniän, jonka metsästysseuran johtokunta on hyväksynyt 24.7.2020.  

Valkohäntäpeurajahdin säännöt hyväksyttiin 31.7.2020. 

Peuraryhmä kokoontuu kesäkokouksen jälkeen muokkaamaan 

metsästyskäytäntöjä ja valohäntäpeurajahdin sääntöjä. 
 

19§  Hirvi-Peura-ja Kilpailujaoston valinta:   

Kokous valitsi jaostoon: Pj Juha Alajoki, vpj Sami Alajoki, Mikko 

Vehniä. Muut jäsenet: Jari Reinikka, Veikko Rantala, Kimmo 

Mastomäki, Antti Järvinen ja koiranohjaajat, sekä seuran sihteeri. 
 
 

20§  Kenneljaoston valinta:   

 Kokous valitsi jaoston: Pj.Jarmo Kurki, Pertti Lähdevuori, 

  Jari Reinikka, Markus Nieminen, Markku Saarinen ja Timo Suokas. 
      

21§  Edustajat piirien kokouksiin: Kokous valitsi edustajiksi: 

 Kennelpiiri: Jarmo Kurki ja Jari Reinikka 

Metsästäjäliitto: Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,      

varalla halukkaat. 
 

22§  Saalisilmoitukset: Saalisilmoituksen palautti 42 metsästäjää, joka on 

21,1 % jäsenistä. Jäseniä kannustettiin merkitsemään omariistaan 

saadut saaliit. 

                

23§ Tuhoeläinten metsästys: Tuhoeläin-yhdysmies: Jari Reinikka. 

 Suurpeto-yhdysmiehet: Jari Reinikka, Sami Alajoki ja Mauri Rapo                              

 joille ehdottomasti ilmoitukset kaikista karhu, susi, ilves ja ahma 

 havainnoista. Näin havainnot saadaan TASSU järjestelmään. 

 

24§ Riistan ruokinta: Riistan ruokinta toteutetaan useilla eri 

ruokintapisteillä kuten viimetalvenakin. Ruokintapaikoilla tarjotaan 

kauraa, heinää, omenia ja juureksia. Heinäruokintaa jäniksille 

tarjotaan useissa kohteissa seuran alueella. 
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 Lisäksi järjestetään yhdessä naapuriseurojen kanssa mahdollisesti 

 yhteisruokintaa seurojen raja-alueilla.     

                               

25§  Muut asiat: Kuivasjärvi on valittu Helmi ympäristö ohjelmaan. 
 

  
 

Sopimus-kaato- ja maanomistajapaloina jaettiin hirvijahdin 

yhteydessä vuonna 2020 hirvenlihapurkkeja 65 kpl / 5 purkkia/ 

maanomistaja. Lisäksi jaettiin maanomistajille hirvenlihaa n. 2 kg 

paisti-tai palapaistiluokan paloja 22 kpl.   Eli hirvenlihaa jaettiin 35:lle 

maanomistajalle.  
 

Hirvijaosto on päättänyt, että vuoden aikana mahdollisista 

kolarihirvistä jaetaan lihaa maanomistajille sopimuspaloina ja loput 

lihat käytetään koko hirviseurueen hyväksi kaatopaloina. 
 

 Rhy:n uudeksi toiminnanohjaajaksi on valittu Marko Valkealahti. 

 Hirvilupien luvanhakijaksi on valittu Harri Runnakko. 

Rhy:n alueelle Karhujahdin vetäjäksi on valittu 1.Timo Vetämäjärvi                      

2. Pertti Julku. Seuran yhdyshenkilö karhujahtiin on Jari Reinikka. 
 

 RHY:n pyytämät tiedot seurasta lähetetään heti kokouksen jälkeen. 

 

26§ Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.   

 

Kokouksen puolesta: 

 

   

       _______________________   

  Puheenjohtaja Risto Mursula            Sihteeri Mauri Rapo  

   

Pöytäkirjan tarkastajat: 

    

_____________________  ________________________ 

         Sami Alajoki     Matti Reinikka 
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LIITE 1 

                                        ___________Alavuden metsästysseura ry:n____________ 

Metsästysseura/seurue 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta___2020____   

 

 

 

Metsästysalueet      _____________________Alavuden ____________________ kunnassa/kunnissa 

  

 

HALLINTO JA JÄSENET 
 Johtokunta 

  Puheenjohtaja    ______Mikko Vehniä________________  

  Varapuheenjohtaja  ______Pertti Lähdevuori_____________ 

  Jäsenet         ______Sami Alajoki_________________ 

      ______Mauri Rapo__________________ 

      ______Antti Mäkynen_______________ 

      ______Jarmo Kurki__________________ 

     ______Antti Järvinen_________________ 

 Sihteeri     ______Mauri Rapo___________________ 

 Rahastonhoitaja    ______Mauri Rapo__________________ 

Toiminnantarkastaja ______Veikko Rantala___   

(varalla) ______Juha Mikkonen_______ 

       

 Johtokunta piti 3   kokousta, vuosikokous oli 02.02, kesäkokous 31.07 

 muut ylimääräiset kokoukset: 

 ____________________________________________________________________________________ 

 Jäsenmäärä oli 31.12.2020 _199_henkilöä 

 Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä __7620_ ha, muussa __6945_ ha, kokonaispinta-ala _7620__ 

 

Kiinteistöt ja niiden huolto (jaostot, ym.) 

Vuosi 2020 oli Alavuden metsästysseura ry:n 75 toimintavuosi.  

Jäsenmäärässä tapahtui vuoden aikana pieni muutos. Jäsenmäärä lisääntyi yhdellä henkilöllä. 

 

Alavuden metsästysseura omistaa omalla tontilla olevat kiinteistöt metsästysmajan, saunan ja 

lahtivajan. Kiinteistöistä vastaa majaisäntä. Majaisäntänä on toiminut vuonna 2020 edelleen 

Jari Reinikka. 

Metsästysseurassa toimivat vuonna 2020 seuraavat jaostot:  

Hirvi- ja kilpailujaosto, jossa ovat toimineet: Pj. Juha Alajoki, vpj. Sami Alajoki, Mikko 

Vehniä, Veikko Rantala, Kimmo Mastomäki, Antti Järvinen ja koirien ohjaajat sekä seuran 

sihteeri. 

 

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

Nieminen ja Markku Saarinen. 

 

 

Reviirijärjestelmän sopimusta jatkettiin vuodella hintaan 49,50 €/vuosi. Reviirijärjestelmä 

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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RIISTANHOITO 
 

 (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan 

suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 

 
 

 

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

 

 

 

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

Peltojen muokkaaminen suoritettiin konevoimin ja kylväminen suoritettiin konekylvönä ja 

osaksi käsikylvönä hirvenmetsästysryhmien toimesta. 

Ruokaisten kyrölle Sepänmaan Marko kylvi riistapeltoa n 7,5 ha, hänelle annettiin 

metsästysseuran toimesta riistapellon siemeniä 20 kg ja lisäksi kauransiemeniä. Kauriit ja hirvet 

pääosin käyttävät riistapeltoja hyväkseen. 
 

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 heinää, kauraa n. 2500 kg ja juureksia, perunoita ja omenoita vähäisessä määrin. 

Ruokintapaikoilla kierrätettiin riistakameroita, joiden avulla pyrittiin seuraamaan kauriskannan 

kehitystä seuran alueella. Kauriskiintiöksi metsästyskaudelle 2020-2021 päätimme 16 yksikköä. 

Kauriskanta seuran alueella on hyvä, varmaankin tehokkaan talviruokinnan ansiosta.  

Kauriit ovat kuitenkin seuran alueella vähentyneet edellisvuodesta. Kauriskantaa metsästyksen 

lisäksi verottaa liikenne. Kauriskolareita on vuoden aikana ollut useita. 26.2.2021 mennessä 16 

kauriin kiintiöstä on saatu 9 kaurista.                                                                                                                                     

Johtokunta on varautunut tarvittaessa vielä lisäämään kauriskiintiötä. 

 

Koronavirus pandemia esti erilaisten riistanhoitoon liittyvien tilaisuuksien järjestämisen, esim. 

pöntöntekotalkoita ei voitu järjestää kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

 

Saalisilmoituksien mukaan seuran alueella on hävitetty myös tuhoeläimiä seuraavasti:                                

6 kettua, 27 supikoiraa, 2 minkkiä ja 47 varislintua. 

 

 

Hirvikantoja seurataan hirvijahdin aikana ja päätetään lopulliset kaatomäärät hirvikannan 

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

alueella. Hirvikanta seuran alueella oli jahdin aikana seuran historian parhaita, eikä vasoistakaan 

ollut pulaa. 

 

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

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

muut havainnot.  

 

Muita riistakantojen määriä seurataan metsästyksen yhteydessä kaikkien jäsenien toimesta. 

 

Vesilintujen määriä seurataan syksyllä vesilintujahdin yhteydessä. 

 

Saalisilmoituksilla seurataan saaliiksi saatujen riistaeläinten määrää vuosittain.  

 

Saalisilmoituksen jätti 42 metsästäjää, 21,1 % seuran jäsenistä.                                                   

Saalisilmoituksien määrä on todella pieni jäsenmäärään nähden. 
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METSÄSTYS 
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta) 

 

 

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

Hirvitorneja rakenneltiin ja kuljetettiin lähinnä Pykälistöntien varrelle ja Seuran etelärajalle ennen 

hirvijahtia n. 30 kpl. 

Lisäksi nuoret miehet rakensivat uusia kyttäyskoppeja kauriin- ja peuranmetsästystä varten. 

Tarvikkeet hirvitorneja ja kyttäyskoppeja varten saatiin Lehtisen Kaitsulta ja Vehniän Mikolta 

lahjoituksena. Siitä Kaitsulle ja Mikolle esitetään isot kiitokset! 

 

Vuoden 2020 hirvijahdissa päällikkönä toimi Juha Alajoki, 1 vara Sami Alajoki, 2 vara Mikko 

Vehniä. Kaatolupia seuralla oli yhteensä 7 aikuista ja 9 vasan lupaa, näistä pankissa oli 1 aikuinen 

ja 1 vasa.  

Jahdissa kaadettiin 7 aikuista hirveä ja 9 vasaa. Pankista ammuttiin kaikki hirvet, koska alueella 

oli todella hyvä hirvikanta. 

Jääväksi hirvikannan arvioksi seuran hirvialueella ilmoitettiin Rhy:lle 20 hirveä. 
 

Tänä vuonna metsästysseuralla oli erillinen peuraporukka, joka toimi omatoimisesti Sami Alajoen 

ja Mikko Vehniän johdolla. Seurueella oli 1 aikuisen naaraan ja 2 uroksen sekä 4 vasan 

valkohäntäpeuran lupa 26.1.2021 mennessä on peuroista saatu 2 urosta ja 3 vasaa. 

 
 

Maanomistajille jaettiin tänä vuonna kaato-sopimus- ja maanomistajapaloina purkitettua 

hirvenlihaa 5 purkkia / maanomistaja. Kaikestaan lihapurkkeja jaettiin maanomistajille ja 

yhteistyökumppaneille 65 kpl. 

Lisäksi toimitettiin hirvenlihaa n.2 kg paisti- tai palapaistiluokan paloja 22 kpl. 

Eli 35 maanomistajaa sai hirvenlihaa. 

 

Vieraskortteja seuran alueelle myytiin muutamia kappaleita vuoden aikana.  
 

Osallistuimme myös karhunmetsästykseen yhteisluvalla Ähtärin, Soinin, Alajärven ja Kuortaneen 

kanssa, mutta karhua ei tänä vuonna saatu kaadettua. 

 

Suden-ja ilveksenkaatolupia ei tänä vuonna Rhy:n alueelle anottukaan, koska susien ja ilvesten 

havaintoja alueella oli vähän. 
 

Kauriin, ketun ja rusakon yhteisjahteja järjestettiin useita kertoja vuoden 2020 aikana. 
 

Alavuden metsästysseuran metsästyksen valvojina toimivat Mauri Rapo, Matti Reinikka ja Mikko 

Vehniä. 

 

Alavuden Ampujat ei järjestänyt vuonna 2020 ollenkaan puulaakiammuntoja koronapandemian 

vuoksi. 
 

Alavuden Ampujien järjestämää hirviseurueiden välistä Hirvi-Cuppia ei vuonna 2020 järjestetty.                                             

Alavuden metsästyseuran mestaruusammunnat ammuttiin 13.9.2019 ampumaradalla.                      

Lintu yleinen:1.Sami Alajoki 66 p, 2.Antti-Jussi Mäkynen 54 p, 3. Matti Reinikka 44 p.         

Lintu veteraanit: 1.Erkki Perälä 71 p.                                                                                                                           

Hirvi yleinen: 1. Sami Alajoki 85 p, 2. Antti-Jussi Mäkynen 79 p, 3. Antti Järvinen 74 p.                       

Hirvi veteraanit: 1.Erkki Perälä 81 p, 2. Juha Alajoki 76 p, 3. Pertti Lähdevuori 49 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 ja 

Riistakeskus Pohjanmaan järjestämiin erilaisiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.  

Koulutukset on pääasiassa järjestetty webinar koulutuksina. 

 

 

 

 

Hirviseurueen hirvipeijaisia ei voitu pitää koronapandemian vuoksi. 

 

 

Vuosikokouksessa 2020 päätettiin kutsua Kari Aholainen seuran kunniajäseneksi.            

Hänelle luovutettiin 12.2.2020 kunniajäsenen kunniakirja. 

 

Antti Mäkyselle haettiin 5.3.2020 Suomen metsästäjäliiton Riistanhoidon hopeinen ansiomerkki, 

joka luovutettiin hänelle 19.3.2020 hänen syntymäpäivänään. 

 

Alavuden metsästysseuran kirjanpidosta ja tilinpäätöksen hoidosta vastasi vuonna 2020 edelleen 

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

Riistan ruokintapaikkoja 

metsäkanalinnut, 

kpl 

 

 

peltokanalinnut, 

kpl 

 

 

 

vesilinnut, kpl 

 

 

pienet hirvi- 

eläimet, kpl 

 

10 

 

hirvi, kpl 

 

5 

 

jänikset, kpl 

 

5 

muuta, mitä? 

_____________, kpl  

 

 

muuta, mitä? 

_________, kpl  

 

 

Ruokinnassa käytettiin 
 

vilja, kg 

 

2500 

 

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  

 

100 

 

muita, kpl 

 

 

 

kohdetta, kpl 

 

4 

 

yhteensä, ha 

 

8 

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 x          kiintiöitä x  

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

Metsästyksen vartijoita, henk. 5 Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl  

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

 

pyyntilupia 

 

11 kpl (15 kpl) 

 

5 ( 7 kpl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saalis 

 

11 kpl ( 15 kpl) 
 

 

3,5 (5 kpl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 1 muita  

SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl) 
METSÄJÄNIS 1 MÄYRÄ  PUNASOTKA  METSO 1 

RUSAKKO 6 VILLISIKA  TUKKASOTKA  PELTOPYY  

PIISAMI  METSÄHANHI  HAAHKA  FASAANI  

KETTU 6 MERIHANHI  ALLI  NOKIKANA  

SUPIKOIRA 27 HAAPANA 2 TELKKÄ 5 LEHTOKURPPA  

KÄRPPÄ  TAVIT 2 KOSKELOT  SEPELKYYHKY 17 

MINKKI 2 SINISORSA 10 PYY 3 LOKIT  

HILLERI  JOUHISORSA  RIEKKO  VARISLINNUT 47 

NÄÄTÄ  LAPASORSA  TEERI 8                    KAURIS 10 

 

Saalisilmoituksen palautti 42 jäsentä, eli 21,1 % jäsenistä. 

 

 


