Alavuden metsästysseura ry
Vuosikokous 02.02.2018 klo 18:00
Läsnä 16 jäsentä
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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.Roope Vehniä 34p. 2.Matias Mastomäki 33p.
Lintu yleinen:1.Sami Alajoki 81p, 2.Mikko Järvinen 50p, 3.Kai Lehtinen 47p.
Lintu yli 55v:1.Keijo Lahdenmäki 77p, 2.Jari Reinikka 44p, 3.Veikko Rantala 43p
Hirvi nuoret:1.Matias Mastomäki 66p, 2.Roope Vehniä 51p.
Hirvi yleinen:
1.Antti Järvinen 85p, 2. Antti-Jussi Mäkynen 79p, 3.Kimmo Mastomäki 77.
Hirvi yli 55v:
1.Keijo Lahdenmäki 87p, 2.Antti Mäkynen 70p, 3.Markku Ylinen 69p

Palkinnot pienpetokilpailusta:
Pienpetokilpailuun osallistui 9 seuran jäsentä.
1.Vilho Hakala 33p 2.Jouni Soini 27p, 3. Mikko Järvinen 14p.
3§

Kokouksen puheenjohtajan valinta:
Risto Mursula

valittiin puheenjohtajaksi

Kokouksen sihteerin valinta:
Mauri Rapo

4§

valittiin sihteeriksi

Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta:
Valittiin Aarre Ylinen ja Juha Saari
Ääntenlaskijat: samat

5§

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen:
Ilmoitus nettisivulla on ollut 15.1.2018 lähtien ja
Lakeuden Portti lehdessä 18.1.2018 ja 25.1.2018.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§

Esityslistan hyväksyminen: Esityslista hyväksyttiin.
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7§

Paikallaolevien äänioikeuden tarkistus: Muut paikallaolijat paitsi
koejäsen Daniel Montti ovat äänioikeutettuja.

8§

Toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017.
Sihteeri luki toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.
(Toimintakertomus liite 1).

9§

Tilinpäätöksen hyväksyminen.
Sihteeri luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa toiminnatarkastajat
esittivät tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille vuodelta 2017. Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

10§

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kuluneelta tili- ja
toimintavuodelta 2017. Päätös: Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin
tilivelvollisille.

11§

Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018.
Sihteeri luki talous-ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
Päätös: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin.

12§

Jäsen- liittymis- ja vieraskorttimaksut vuodelle 2018.
Päätettiin pitää jäsen-liittymis- ja vieraskorttimaksut ennallaan, eli
Maanomistajajäsen jäsenmaksu 20 € / vuosi. Perusjäsenet 35 € / vuosi.
Koejäsenen kausikortti 35 € / vuosi. Liittymismaksu 100 €
(ei peritä maanomistajilta eikä alle 16 vuotiailta).
Johtokunta esittää kausikortin myyntiä edelleen vuodelle 2018 hintaan
100 €/kausi. Johtokunta päättää kausikorttilaisista ja sihteeri myy kortit .
Vieraskortin hinta on 15€/vrk . Karhujahtiin ei peritä vieraskorttimaksua.
Lahtivajamaksu uusilta hirviporukkaan tulevilta 30 € + koiramaksu 45 €.
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13§

Toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2018.
Päätettiin pitää toimihenkilöiden kulukorvaukset samoina.
Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri sekä majaisäntä 150 €/vuosi

14§

Valitaan seuralle puheenjohtaja 1 kaudeksi
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Pertti Lähdevuori.

15§

Valitaan 3 johtokunnan varsinaista jäsentä 2 vuodeksi sekä
3 varajäsentä vuodeksi. Erovuorossa olevat jäsenet :Jari Reinikka,
Sami Alajoki ja Mauri Rapo. Varajäsenet : Markku Saarinen, Mikko
Vehniä ja Matti Reinikka. Kaikki valittiin uudelleen.

16§

Toiminnantarkastajiksi valittiin:
Aarno Ala-Honkola ja Kari Hynninen, varalle Kari Aholainen ja
Jukka Paajaste.

17§

Edustajiksi piirien kokouksiin valittiin:
Kennelpiiri: Jarmo Kurki ja Jari Reinikka
Metsästäjäliitto: Seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, varalla
halukkaat.

18§

Hirvi-ja kilpailujaostoon valittiin:
Pj Juha Alajoki, vpj Sami Alajoki, Mikko Vehniä, Jari Reinikka.
Muut jäsenet: Veikko Rantala, Kimmo Mastomäki, Antti Järvinen ja
koiranohjaajat, sekä seuran sihteeri.
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19§

Kenneljaostoon valittiin:
Jarmo Kurki, Pertti Lähdevuori, Jari Reinikka, Markus Nieminen ja
Markku Saarinen.

20§

Jäsenanomukset: Johtokunta on hyväksynyt 16.1.2018 koejäseniksi
Jussi Rantalan Rovaniemeltä, Elias Nurmen Alavudelta ja
Jaakko Vallin Alavudelta. Jos Luhtasaaren maat vuokrataan seuralle
siirtyy Valli maanomistajajäseneksi. Johtokunta on hyväksynyt
2.2.2018 koejäseneksi Markus Paanasen Alavudelta.
Koejäsenet: Lauri Juurakko, Sakari Mäkiranta, Janne Onnela,
Seppo Saunamaa ja Matti Setälä. Valitaan jäseniksi, liittymismaksu
syksyllä 2018 jäsenmaksun yhteydessä muille paitsi Lauri Juurakolle,
joka oli alle 16 jäsenyyttä anoessaan.

21§

Riistan ruokinta
Riistan ruokinta toteutetaan useilla eri ruokintapisteillä
kuten viime talvenakin. Ruokintapisteet sijaitsevat Saarisen- LeinosenLentokentän-, Rongon- , Kaartisen-, Maurintien -, LuhtasaarenIsolahden- Ruokaisten kyrön alueella ns. Atson automaatti.
Ruokintapaikoilla tarjotaan kauraa, heinää, omenia ja juureksia. Lisäksi
heinäruokintaa jäniksille tarjotaan muissakin kohteissa seuran alueella.

22§

Tuhoeläinten metsästys
Tuhoeläin-yhdysmies: Jari Reinikka (0400 868755).
Suurpeto-yhdysmiehet: Jari Reinikka, Sami Alajoki ja Mauri Rapo
joille ehdottomasti ilmoitukset kaikista karhu, susi, ilves ja ahma
havainnoista. Näin havainnot saadaan TASSU järjestelmään.
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23§

Muut asiat:
Saalisilmoituksen palautti 41 metsästäjää, joka on 21,2 %
jäsenistä, lisäaktiivisuutta saalisilmoituksen palauttamiseen toivotaan.
Hirvijaosto päätti hirvijahdin loppupalaverissa, että vuoden 2018
aikana mahdollisista kolarihirvistä jaetaan lihaa maanomistajille
sopimuspaloina ja loput lihat käytetään koko hirviseurueen hyväksi
kaato- maanomistajapaloina.
Sopimus-kaato- ja maanomistajapaloina jaettiin hirvijahdin yhteydessä
tänä vuonna hirvenlihapurkkeja 5 purkkia/ maanomistaja. Yhteensä
lihapurkkeja jaettiin maanomistajille ja yhteistyökumppaneille n.70 kpl.
Reviirijärjestelmän vuosimaksu 49,50 € maksettiin ja tällä
järjestelmällä jäsenet pääsevat näkemään älypuhelimen kautta seuran
vuokraamat maa-alueet kartalta.
RHY:n pyytämät tiedot seurasta lähetetään heti kokouksen jälkeen.

24§

Kokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Kokouksen puolesta:
Puheenjohtaja

Sihteeri

_______________________
Risto Mursula

Mauri Rapo

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____________________
Aarre Ylinen

________________________
Juha Saari
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TOIMINTAKERTOMUS

Metsästysalueet

vuodelta___2017____

LIITE 1

_____________________Alavuden ____________________ kunnassa/kunnissa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tilintarkastajat
(varalla)

____Pertti Lähdevuori_____________
____Jari Reinikka_________________
____Sami lajoki_________________
_____Mauri Rapo__________________
_____Antti Mäkynen_______________
_____Jarmo Kurki__________________
_____Antti Järvinen_________________
_____Mauri Rapo___________________
_____Mauri Rapo__________________
______Aarno Ala-Honkola ja Kari Hynninen___
______Kari_Aholainen ja Jukka Paajaste_______

Johtokunta piti 3 kokousta, vuosikokous oli 27 . 01, kesäkokous 06 .08.
muut ylimääräiset kokoukset:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jäsenmäärä oli 31.12.2017 _196_henkilöä
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä __6845_ ha, muussa __7800_ ha, kokonaispinta-ala _7800__
Kiinteistöt ja niiden huolto (jaostot, ym.)
Vuosi 2017 oli Alavuden metsästysseura ry:n 72 toimintavuosi.
Jäsenmäärässä tapahtui vuoden aikana pieni muutos. Jäsenmäärä kasvoi neljällä henkilöllä.
Alavuden metsästysseura omistaa omalla tontilla olevat kiinteistöt metsästysmajan, saunan ja
lahtivajan. Kiinteistöistä vastaa majaisäntä, majaisäntänä on toiminut vuonna 2017 edelleen
Jari Reinikka.
Metsästysseurassa toimivat vuonna 2017 seuraavat jaostot:
Hirvi- ja kilpailujaosto, jossa ovat toimineet: Pj.Juha Alajoki, vpj.Sami Alajoki, Jari Reinikka,
Mikko Vehniä, Veikko Rantala, Kimmo Mastomäki, Jussi Järvinen ja koirien ohjaajat sekä
seuran sihteeri.
Kenneljaostossa toimivat: Pj. Jarmo Kurki, vpj. Pertti Lähdevuori, Jari Reinikka, Markus
Nieminen ja Markku Saarinen.
Ympäristölautakunta myönsi 9.3.2017 riistanhoitoyhdistyksen kautta metsästysseuralle
avustusta 50 € riistanhoitotyöhön ja muuhun toimintaan.
Reviiri järjestelmän sopimusta jatkettiin vuodella hintaan 49,50 €/vuosi. 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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RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu
ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Riistapeltoja perustettiin 3 eri kohteeseen, joihin kylvettiin hirvidianaa ja rehukaalta.
Peltojen muokkaaminen suoritettiin konevoimin ja kylväminen suoritettiin käsikylvönä.
Ruokaisten kyrölle Sepänmaan Marko kylvi riistapeltoa n 7,5 ha, hänelle annettiin
metsästysseuran toimesta riistapellon siemeniä 10 kg. 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. 1500 kg ja juureksia, perunoita ja omenoita
vähäisessä määrin. Ruokintapaikoilla kierrätettiin riistakameroita, joiden avulla pyrittiin
seuraamaan kauriskannan kehitystä seuran alueella. Kauriskiintiöksi metsästyskaudelle 20172018 päätimme kuusi kaurista. Kauriskanta seuran alueella on todella hyvä, varmaankin
tehokkaan talviruokinnan ansiosta.
Kauriskantaa metsästyksen lisäksi verottavat ilvekset ja liikenne.
15.1.2018 mennessä kuuden kauriin kiintiöstä on saatu 5 kaurista. Johtokunta on varautunut
tarvittaessa lisäämään kiintiötä.
Saalisilmoituksien mukaan seuran alueella on hävitetty myös tuhoeläimiä seuraavasti:
6 kettua, 18 supikoiraa, 10 minkkiä, 3 näätää ja 33 varislintua.

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

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.
Muita riistakantojen määriä seurataan metsästyksen yhteydessä kaikkien jäsenien toimesta.
Vesilintujen määriä seurataan syksyllä vesilintujahdin yhteydessä.
Saalisilmoituksilla seurataan saaliiksi saatujen riistaeläinten määrää vuosittain.
Saalisilmoituksen jätti 41 metsästäjää, 21,2 % seuran jäsenistä.
Saalisilmoituksien määrä on todella pieni jäsenmäärään nähden.
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METSÄSTYS

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Vuoden 2017 hirvijahdissa päällikkönä toimi Juha Alajoki, 1 vara Sami Alajoki, 2 vara Jari
Reinikka 3 vara Mikko Vehniä.
Jahdissa kaadettiin 6 aikuista hirveä ja 6 vasaa. Kaikkia kaatolupia ei käytetty, vaan yksi aikuisen
ja kaksi vasan kaatolupaa jätettiin käyttämättä.
Jääväksi hirvikannan arvioksi seuran alueella ilmoitettiin Rhy:lle 7 hirveä.
Tänä vuonna seuralla oli anottuna kahden aikuisen ja kahden vasan valkohäntäpeuran lupa.
15.1.2018 mennessä oli saatu yksi aikuinen urospeura.
Maanomistajille jaettiin tänä vuonna kaato-sopimus- ja maanomistajapaloina purkitettua
hirvenlihaa 5 purkkia / maanomistaja. Kaikestaan lihapurkkeja jaettiin maanomistajille ja
yhteistyökumppaneille n.70 kpl.
Vieraskortteja seuran alueelle myytiin muutamia kappaleita vuoden aikana. Kausikortteja ei
vuonna 2017 myyty yhtään kappaletta.
Osallistuimme myös karhunmetsästykseen yhteiluvalla Ähtärin,Soinin ,Alajärven ja Kuortaneen
kanssa.
Joulukuussa 7.12. ammuttiin seuran alueella lähellä metsästysmajaa ensimmäinen villisika.
Uudelleen villisikajahti jatkui 17.12. Sulkavan- ja Pollarin metsästysseuran alueella ja sekin johti
kaatoon. Seurojen yhteistyö villisikajahdissa on toiminut hyvin.
Suden-ja ilveksenkaatolupia ei tänä vuonna Rhy:n alueelle anottukaan, koska susien ja ilvesten
havantoja alueella oli vähän.
Kauriin, ketun ja rusakon yhteisjahteja järjestettiin useita kertoja vuoden 2017 aikana.
Alavuden metsästysseuran metsästyksen valvojina toimivat Jari Reinikka, Juhani Rannikko,
Aarre Ylinen, Martti Myllykoski ja Mauri Rapo.

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huoto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)
Alavuden ampujat järjesti puulaakiammunnat maaliskuussa, 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, Markus Nieminen ja Sami
Alajoki.
Alavuden Ampujat ry järjesti 3 - 5.5.2017 välisenä aikana 26 kerran Alavuden-Töysän
Riistahoitoyhdistykseen kuuluvien hirviseurueiden välisen Hirvi-Cup kilpailun.
Kilpailun voitti Alavuden Metsästysseuran joukkue, joka sai toisen kiinnityksen Erkki Perälän
lahjoittamaan uuteen kiertopalkintoon. Henkilökohtaisessa kilpailussa voiton vei Sami Alajoki ja
toisena oli Antti Järvinen, eli hieno kaksoisvoitto meidän seuralle.
Kaikkien osallistujien kesken arvotun lihaveitsen voitti Alavuden metsästysseura.
Alavuden metsästyseuran mestaruusammunnat ammuttiin 17.8.2017 ampumaradalla.
Lintu nuoret:1.Roope Vehniä 34p, 2. Matias Mastomäki 33p.
Lintu yleinen:1.Sami Alajoki 81p,2.Mikko Järvinen 50p, 3.Kai Lehtinen 47p.
Lintu veteraanit: 1. Keijo Lahdenmäki 77p , 2. Jari Reinikka 44p ,3.Veikko Rantala 43p.
Hirvi Nuoret:1. Matias Mastomäki 66p, 2. Roope Vehniä 51p.
Hirvi yleinen: 1.Antti Järvinen 85p, 2.Antti-Jussi Mäkynen 79p, 3. Kimmo Mastomäki 77p
Hirvi veteraanit: 1.Keijo Lahdenmäki 87p, 2.Antti Mäkynen 70p, 3.Markku Ylinen 69.
Alavuden metsästysseura järjesti harjoitusammunnat ampumaradalla kerran viikossa heinäkuun
puolivälistä lokakuun puoliväliin asti.
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KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Tänä vuonna Alavuden metsästysseuralla ei ollut minkäänlaista koirien koetoimintaa.

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

Alavuden metsästysseuran jäseniä on osallistunut Metsästäjäliiton pohjanmaan piirin
järjestämiin erilaisiin koulutus- ja tiedoitustilaisuuksiin.

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

Pohjanmaan Metso-Leiri järjestettiin 17-20.7.2017 Alavudella Vetämäjärven leirikeskuksessa.
Kohderyhmänä olivat 10-14 vuotiaat nuoret. Alavuden metsästysseurasta on osallistunut
kouluttajia leirille. Kiitokseksi aktiivisuudesta Alavuden metsästysseura sai 50 € lahjakortin
Eräkonttiin.
Perinteinen pilkkikilpailu Pollarin ms. kanssa 12.3. päättyi taas kerran Alavuden ms. voittoon.
Hirviseurueen hirvipeijaiset pidettiin seuran majalla 11.11.2017.
Järjestäjänä tänävuonna oli ryhmä 2.
Alavuden metsästysseuran 4 jäsentä osallistui antennikokeiluun 1.2.2017, jossa kokeiltiin
VHF- puhelimien kuuluvuutta heittoantennin avulla eri puolilta Alavuden aluetta. Heittoantenni
viritettiin Karjalantie 3:n pihapuuhun ja miehet kiersivät eripuolilla Alavuden aluetta ja
kokeilivat käsipuhelimilla lyhellä antennilla kuuluvuutta. Kuuluvuus alue oli vähintään 15 km
heittoantennista. Kuuluvuuskokeilun tarkoitus oli selvittää VHF-puhelimien kantoalue ja
minkälaisella alueella tarpeen vaatiessa voidaan antaa apua pelastuslaitokselle ns. VHFpuhelimien avulla.

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

Pitkäaikainen seuran jäsen Erkki Piippo nimitettiin kunniajäseneksi 26.4.2017.

LISÄTIETOJA
Alavuden metsästysseuran kirjanpidosta ja tilinpäätöksen hoidosta vastasi vuonna 2017 edelleen
Alavuden kiinteistö ja Tilitoimisto Oy Riitta Kulju

