
  

 

 

TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN VUOSIKOKOUKSEN 
PÖYTÄKIRJA 18.2.2020 

 

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Jukka Paavola 

Puheenjohtaja Jukka Paavola avasi kokouksen 19:00. Puheenjohtaja kertasi alustuksessa 
vuoden 2019 tapahtumia. Metsästysvuosi sujui kaikin puolin mallikkaasti ja kiitos tästä 
kuuluu jäsenistölle, maanomistajille ja muille yhteistyötahoille. Edeltävän vuoden yhtenä 
merkittävimpänä hankkeena oli seuran 80 – vuotuisen taipaleen kunniaksi järjestettävien 
näyttelyiden hoitaminen. Koiranäyttelyt sujuivat hienosti, kiitos jäsenistölle ja muille 
yhdistyksille sekä yhteistyötahoille. 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtajan, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 
äänten laskijaa 

 Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Paasikas ja sihteeriksi Tommi Alanko. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Henna 
Pohjanoksa ja Seppo Rantamäki. 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokouskutsu on ollut Lapuan sanomissa 6.2.2020 ja nettisivuillakin yli 4 

päivää. 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Hyväksytään työjärjestys 

 Hyväksyttiin työjärjestys (esityslista). 
4. Esitellään seuran toimintakertomus 2019, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien ja toimintakertomuksen hyväksymisestä ja 
tilinpäätöksen vahvistamisesta 

 Sihteeri esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä 
toiminnantarkastajien lausunnon. Toimintakertomusta päivitettiin ja 
tilinpäätös vahvistettiin. 

5. Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 
 Vastuuvapaus myönnettiin. 

6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali 
 Puheenjohtajaksi valittiin Toni Paasikas. 



  

7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten (Jarkko Posti, Sampsa Sipilä, 
Riku Haavisto) tilalle 

 Jarkko Posti, Sampsa Sipilä ja Riku Haavisto valittiin jatkamaan tehtävissä. 
 Toni Paasikkaan siirtyessä puheenjohtajaksi, valittiin hänen tilalleen 

johtokuntaan Jukka Paavola.  
8. Toimitetaan 2 toiminnantarkastajan ja heidän varamiesten vaali alkaneelle vuodelle 

 Toiminnantarkastajina jatkavat edelleen Jouko Koskilahti ja Esko Lilja. 
9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 2020 ja määrätään jäsenten 

riistanhoito- ja toimintavelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoito- ja 
toimintavelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta 

 Sihteerin esittelemä toiminta- ja riistanhoitosuunnitelmaa päivitettiin ja tämän 
jälkeen se vahvistettiin. Jäsenistölle ei määrätty erityisiä riistanhoito- tai 
toimintavelvoitteita. 

10. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksusta sekä vuosikortin, päiväkortin ja 
hirviseurueeseen liittymisen maksuista 

 Maksut päätettiin pitää ennallaan, eli nämä ovat: 
o Jäsenkortti 30 € 
o Jäseneksi liittyminen 50 € 
o Vuosikortti 100 € 
o Päiväkortti 20 € 
o Hirviseurueeseen liittymismaksu 100 € 

11. Päätetään palkkioista ja korvauksista 
 Päätettiin pitää ennallaan, eli nämä ovat: 

o kilometrikorvauksena käytetään verottajan määrittämää / hyväksymää 
kilometrikorvausta oman auton käytöstä työmatkalla 

o sihteerin ja rahastonhoitajan kulukorvaus 250€/ vuosi 
o puheenjohtajan kulukorvaus 100€/ vuosi 
o majaisännän kulukorvaus 100€/ vuosi 
o pienpetojen tapporaha 10€/kpl (kettu, supi, minkki, mäyrä, näätä) 

12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 
 Sihteeri esitteli talousarvion joka hyväksyttiin sellaisenaan. 

13. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenen erottamistapaukset, mikäli jäsen on 
sääntöjen 7§ mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi 

 EI erottamisia. 
14. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirin kokouksiin 

 Johtokunnalle myönnettiin valtuudet valita tarvittavat kokousedustaja kuluvan 
vuoden kokousiin. 

15. Valitaan toimikunnat 
 Toimikunnat käytiin läpi ja näitä päivitettiin. 

16. Vahvistetaan metsästysseuran ohjesääntö muutoksineen 
 Ohjesääntö käytiin läpi ja se vahvistettiin. 

 



  

17. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään 3 viikkoa 
ennen vuosikokousta esittämät asiat 

 Ei käsiteltäviä asioita. 
18. Päätetään Lapuan rhy:lle, Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirille ja E-P:n 

kennelpiirille tehtävistä esityksistä 
 Ei käsiteltäviä esityksiä. 

19. Keskustellaan muista asioista 

 Uudeksi metsästyksen johtajaksi (hirvivouti) on valittu Mikko Lilja. 
Metsästyksen johtajalla on tilinkäyttöoikeus seuran tilille nro 
FI4147581020009027. Tili voidaan liittää metsästyksen johtajan 
verkkopankkiin ja tiliote voidaan myös postittaa hänelle. 

 Johtokunta (puheenjohtaja ja sihteeri) yhdessä metsästyksen johtajan 
kanssa hakevat tarvittavat hirvieläinten metsästysluvat. 

 Johtokunta on hyväksynyt uudeksi jäseneksi Jussi Peltolan 
 Ampumaharjoittelu ilma-aseilla on mahdollista vanhalla paukulla perjantaisin 

kello 17:00 => 

 Metsästysseura pyrkii järjestämään tulevana kesänä ruutiaseille 
harjoittelumahdollisuuden ainakin yhtenä päivänä Ylistaron ampumaradalle. 

 Ampumaratahanke etenee tulevana kesänä. Viime vuodelle suunniteltua 
hirvenlihan myyntiä ampumaradan hyväksi ei toteutettu, mutta tämä saattaa 
realisoitua kuluvana vuotena. Edeltävänä vuonna jäsenistö osallistui 
kohtuullisesti kökkätöihin, mutta jäsenistön osallistumista tarvitaan myös 
kuluvana vuonna. Metsästysseuralla ei ole viimehetken tietoja 
ampumaratahankkeesta, mutta toivottavasti asiaan saadaan lisätietoja 
ennen kesää, esimerkiksi ampumaratayhdistyksen vuosikokouksessa. 

  Metsästäjäliiton jäsenrekisteri uudistuu ja tästä saattaa aiheutua muutoksia 
mm jäsenlaskutukselle. 

 Jäsenistö on toiminut kiitettävän aktiivisesti riistanhoidossa ja ruokinnassa. 
Ruokintoja kannattaa ylläpitää kevääseen asti. Kauraa on noudettavissa 
maamiesseuran kuivaajalta ja nuolukiviä Postin Jarkolta. 

 Jarmo Paasikas on tehnyt taas hyvää työtä päivittämällä useita 
maanvuokraussopimuksia. Maanomistajamuutoksia tuntuisi tulevan yhä 
enenevissä määrin ja Jukka Paavola suostuikin liittymään kyseiseen  
toimikuntaan auttaakseen myös osaltaan vuokrareksisterin ylläpitämisessä 

 Naakkojen suuri määrä aiheuttaa haittaa mm maatiloille ja jäsenistön onkin 
syytä pyrkiä vähentämään naakkoja. 

 Vuosikokouksesta ei laadita erillistä tiedotetta Lapuan sanomiin. Pöytäkirja 
laitetaan seuran nettisivuille ja tästä tiedotetaan jäsenistöä myös seuran 
WhatsApp ryhmässä. 
 

  



  

 
20. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvin sujuneesta tilaisuudesta ja päätti 
kokouksen kello 20:38. 
 

 

Paikka                                          Aika 

Tiistenjoen osuuspankki          18.2.2020 

Puheenjohtaja                            Sihteeri 

___________________             _________________ 

Jarmo Paasikas                                     Tommi Alanko 

Pöytäkirjan tarkastaja               Pöytäkirjan tarkastaja 

___________________            ___________________ 

Henna Pohjanoksa                 Seppo Rantamäki 

 

Liitteet: 

Toimintakertomus 2019 

Tilinpäätös 2019 

Toiminnantarkastuskertomus 2019 

Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 2020 

Talousarvio 2020 

Toimikuntaluettelo 

Osallistujaluettelo 

  



  

 

 

TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 
VUODELLE 2019 

Metsästysalue sijaitsee Lapuan kunnassa. Metsästysalueen kokonaispinta-ala 7649 
hehtaaria. 

 

HALLINTO JA JÄSENET 

Johtokunta: 

- Puheenjohtaja: Jukka Paavola 
- Varapuheenjohtaja: _____________________ 
- Sihteeri: Tommi Alanko 
- Jäsenet: Tommi Alanko, Riku Haavisto, Antti Lilja, Toni Paasikas, Jarkko Posti ja 

Sampsa Sipilä 
- Rahastonhoitaja: Päivi Luhtala-Sipilä 
- Toiminnan tarkastajat: Jouko Koskilahti ja Esko Lilja  
- (varalla)___________________________ 

Johtokunta piti 2 kokousta, 21.2.2019 ja 19.7.2019. 

Jäsenmäärä on 31.12.2019 metsästäjäliiton nettijäsenrekisterin mukaan 167 henkilöä. 

 

KIINTEISTÖT JA NIIDEN HUOLTO 

Seura omistaa metsästysmajan sekä lahtivajan. Majaisäntänä toimii Antti Lilja. 

Metsästysmajaa sekä lahtivajaa kunnostettiin vuoden 2019 aikana lisäämällä 
ulkovalaistusta ja maalamalla ulkopinnat. 

 

  



  

MUUTA (jaostot, ym.) 

Puheenjohtajana jatkoi Jukka Paavoja eikä johtokunnassa tapahtunut henkilövaihdoksia. 
Toimikuntien henkilöstö pysyi pääosin samana. 

Metsästysseura järjesti koiranäyttelyt 4.5.2019. Kyseessä oli juhlanäyttelyt 80 – vuotisen 
metsästysseuran kunniaksi. 

Näyttelypäivä onnistui hyvin, vaikkakin edellisen päivän kovan tuulen ja lumisateen vuoksi 
iso osa valmisteluista piti jättää näyttelypäivän aamulle. Aktiivista kökkäporukkaa oli 
onneksi riittävästi ja valmistelut etenivät aamulla ripeästi. Jimi oli suureksi avuksi mm 
lanaamalla mönkkärillä kenttiä ja parkkialueita sekä avustamalla muutamia autoja pois 
parkkialueelta. Päivän mittaan kenttien ympärillä ollut lumikin suli ja kentät olivat 
muutenkin hienossa kunnossa. Osa mäyräkoiraväestä olisi toivonut, että heidän koirat 
olisivat päässeet sisäkehään. 

Näyttelypäivää voidaan pitää onnistuneena, suuri kiitos tästä kuuluu eri toimijoille (mm 
maa- ja kotitalousnaiset, vanhempaintoimikunta sekä muu kökkäväki) 

Vanhempaintoimikunnalta saatiin Kotalan Soilen kautta palaute. Heidänkin mielestä päivä 
oli hieno ja onnistunut, tosin tiedottamiseen jää petrattavaa ja kioskin kylttejä olisi voinut 
pystyttää pihamaalle (näitä olisi löytynyt seuran yläkerrasta). Vanhempaintoimikunnalle tuli 
myös taloudellisesti onnistunut tulos. Maa- ja kotitalousnaisten osalta päivä oli myös 
onnistunut. 

Loppusiivousta tehtiin vielä sunnuntaina ja Antti kävi lanaamassa kentän kuntoon. 
Nuorisoseuran tilat ovat mainio paikka tällaisten tilaisuuksien järjestämiseen ja tilat pyrittiin 
jättämään vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin ne olivat ennen näyttelypäivää. 

Tarkemmin tietoa näyttelyiden valmisteluista ja toteutuksesta löytyy sihteerin 
materiaaleista. 

Uuden ampumaradan töihin on seuran jäsenistö osallistunut kohtuullisesti. Kuluvan 
vuoden osalta toivotaan vähintään yhtä reipasta osallistumista. Toki jäsenistöä on koetettu 
aktivoida eri konstein ja heille on selvitetty osallistumisen tärkeyttä (meidän seuran 
velvollisuus tuottaa tietty määrä työtunteja). 

 

  



  

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 

Metsästysseura järjesti useita kanakoirakokeita. Englantilaisille myös kenttien voittajan 
joka kantaa suomenmestaruuden arvoa. Mannermaisille kanakoirille useita koetta, joista 
suurin oli Junkkarin karsinta. 

Hirvenhaukkuihin ja ajokokeisiin luovutettiin myös useita kertoja maastoja. 

 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, 

riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 

Metsästyksen johtajien koulutukseen osallistui Matti Rinnankoski. 

 

TIEDOTUS- JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö 

maanomistajien- ja sidosryhmien kanssa, tiedotustapahtumat, muuta) 

Maanomistajien ja naapuriseurojen yhteistyö on sujunut hyvin. Tiedottaminen pyritään 
toteuttamaan pääosin seuran nettisivujen välityksellä. 

Naakkojen vähentämisessä on järjestetty seuruejahteja, osin myös yhteistoiminnassa eri 
seurojen kesken ja jahdeista on tehty myös lehtijuttuja. 

 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä. Viiri: viirin 

saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset) 

Metsästysseuran 80 -juhlanäyttelyiden juhlaillallisella 3.5.2019 muistettiin jäsenistöä 
seuraavasti: 

Metsästysseuran kunniajäseniksi (ainaisjäseniksi) kutsuttiin Heikki Ala-Paavola, Antti Lilja, 
Jarmo Paasikas sekä Markku Paavola. 

Metsästysseuran jäseneksi kutsuttiin Mika Haapamäki. 

Metsästäjäliiton Hopeinen ansiomerkki Tommi Alanko ja Jukka Paavola sekä Pronssinen 
ansiomerkki Jari Peltola ja Toni Perälä. 

Kennelpiirin Hopeinen piiriansiomerkki kullatuilla koirapäillä Seppo Pohjanoksalle ja 
Hopeinen piiriansiomerkki Terttu ja Martti Ikosille. 

 

  



  

LISÄTIETOJA 

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, 
riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläimien pyynti, pöntötys, ruokinnan 
suunnittelu ja toteutus, riistan istutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, 
muuta) 

Riistaa on ruokittu monin tavoin, muun muassa kauralla, omenoilla, porkkanoilla ja 
punajuurilla. Maanomistajille on toimitettu riistapeltosiemeniä.  

Hirville on viety nuolukiviä ja pienpetopyyntiä on tuettu. Naakkoja on koetettu pyytää 
seuruejahdeissa ja jäsenistöä on pyydetty aktivoitumaan naakkakannan harventamisessa. 

 

RIISTAKANNAT JA RIISTANLASKENTA (hirvieläin seuranta, 
suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, riistan muu 
seuranta, riistakantojen tilanne) 

Seuran alueelle perustettu riistakolmio kierrettiin ja laskettiin kesällä laskenta-aikana. 
Metsäjäniskanta on edelleen heikko. Peltokantalintujen sekä metsäkanalintujen kannat 
ovat kehittyneet hienosti ja kestävät kohtuullisen metsästämisen. Metsäkauriskanta on 
kehittynyt positiivisesti ja kesää kohtuullista metsästystä. Hirvikanta on vahva ja 
kannannousua pyritään rajoittamaan. Pienpetokannat ovat vahvat. Naakkojen määrä on 
kohtuuttoman suuri. 

Valkohäntäpeuran osalta kanta on edelleen heikko eikä mahdollista metsästyksen 
aloittamista, vaikkakin ympärillä olevat seuran jo muutamia yksilöitä metsästävät. 

Metsäpeuran osalta on havaittavissa, että kannat nousevat, koska edellisenä vuotena niitä 
tuli lopputalveksi alueellemme iso määrä. Parhaimmillaan metsäpeuroja oli 2018 talvella 
jopa 200 yksilöä seuramme alueella ja tänäkin talvena niitä on oleillut alueellamme jo 
marraskuusta lähtien. Jääväksi kannaksi laitetiin riistakeskuksen oma riistaan kuluvana 
vuonna 50 yksilöä. 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestely, 
vieraskortit, valvonta, muuta) 

Hirvenmetsästys sujui hyvin ja luvasta jäi käyttämättä vain 0,5 yksikköä (1 vasa). 
Kaatomäärät olivat 14 aikuista ja 13 vasaa. Kanta tuntuu vankistuvan ja tulevalle vuodelle 
toivotaan riittävää kaatolupamäärää jolla kyetään jopa pienentämään hieman nykykantaa. 

Pienriistan metsästys sujui hyvin ja kantojen positiivinen kehitys mahdollisti maltillisen 
metsästyksen. 



  

Metsästysseuran määrittämät kiintiöt olivat kohtuulliset, mutta mahdollistivat silti 
monimuotoisen metsästämisen. Metsolle määritettiin nyt jo neljäntenä vuotena peräjälkeen 
seurakohtainen kiintiö nettiseurannalla (5 metsoa koko seuran alueelle, silti 1 / jäsen). 
Tällainen kiintiö ei vaaranna kestävää metsästystä mutta mahdollistaa kuitenkin 
monimuotoisen harrastamisen. Ainuttakaan metsoa ei ammuttu. 

Pienpetoja metsästettiin jälleen runsaasti (vuoden 2019 saalis 26 kettua ja 32 supia) ja 
tämän toivotaan osaltaan vaikuttavan positiivisesti myös pienriistakantojen kehitykseen. 

Metsäkauriin metsästykseen järjestettiin yhteisjahteja. Kanta on kohentunut ja kestää 
kohtuullisen verotuksen. 

Naakkoja pyrittiin vähentämään myös seuruejahdeilla ja muutoinkin jäsenistöä pyrittiin 
aktivoitumaan kohtuuttoman naakkakannan harventamisessa. 

Vieraskortteja on myyty muutamia. Verkkopankkimaksulla tapahtuva päiväkorttiostaminen 
on koettu hyväksi ja toimivaksi. 

Vuoden aikana ei ole tullut tietoon metsästysrikkomuksia eikä muutakaan moitetta 
toiminnasta. 

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta) 

Vuonna 2019 järjestettiin metsästysseuran jäsenistölle ruutiaseharjoittelumahdollisuus 
Ylistarossa. Seuran jäsenistöä on osallistunut myös vanhalla paukulla ilma-
aseharjoituksiin. Metsästysseura järjesti yhden tilaisuuden ruutiaseharjoitteluun Ylistaron 
ampumaradalla. 

  



  

TILASTOT 

Ruokintapaikat Ruokintaan käytetty 

 kpl  kg  
metsäkanalinnut 1 viljaa 5000  
peltokanalinnut 12 rehua   
vesilinnut  rehukaali   
hirvi  suola 30 kpl 

nuolukiviä 
pienet 
hirvieläimet 

9 rehurapsi   

muut  juurekset 2000  
  heinä   
  muut   

 

Elinympäristön parantaminen Pesimäpönttöjä maastoon 

 kpl   kpl 
vesilintukohteet   telkkä 5 

metsäriistakohteet   muut  

peltoriistakohteet     

muut     

 

Riistapeltoja Riistan istutukset 

 kpl  kpl 
kohteita 10 fasaani 100 

peltoala ha 10 peltopyy  

  vesilinnut  

  muut  

 

Hirvieläinvahinkojen torjunta kpl______ 

Riistanlaskenta 

laskentatyyppi määrä henkilömäärä 
riistakolmio 1 9 
   
   

 

Metsästykseen liittyvät rajoitukset 

 valitse 
alueelliset x 
lajikohtaiset x 
ajalliset x 
kiintiöt x 

 



  

Rauhoitukset ja kiintiöt koskivat lajeja: 

Metso, teeri, fasaani, peltopyy, metsäkauris, metsäjänis 

Havaitut metsästysrikokset ja rikkomukset kpl_____0___ 

Pyyntiluvanvarainen metsästys  

 Hirvi 
aikuinen 

Hirvi vasa Valkohäntäpeura 
aikuinen 

valkohäntäpeura 
vasa 

muu laji  

pyyntiluvat 13 16    
saalis 14 13    

 

Ampumatoiminta 

Ampumaratoja kpl__0___ laji(t)______________________________ 

Seuran järjestämät ammuntakilpailut kpl_1 

Koulutus, tiedotus ja yhteistoiminta 

Seuran järjestämät tilaisuudet: 

__________________________________________ 

Saalismäärät 

 kpl  kpl  kpl  kpl 
metsäjänis  mäyrä  punasotka  metso  
rusakko 5 villisika  tukkasotka  peltopyy  
piisami  metsähanhi  haahka  fasaani 20 
kettu 26 merihanhi  alli  nokikana  
supikoira 32 haapana 5 telkkä 10 lehtokurppa  
kärppä  tavi 10 koskelot  sepelkyyhky 200 
minkki  sinisorsa 20 pyy  lokit 5 
hilleri  jouhisorsa  riekko   varislinnut 50 
näätä  lapasorsa  teeri 5 metsäkauris 15 

 

  



  

 

 

TIISTENJOEN METSÄSTYSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2020 

YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) 

Seuran jäsenmäärän toivotaan pysyvän vähintäänkin ennallaan. Seuraan otetaan 
mielellään uusia innokkaita jäseniä, jotka täyttävät jäsenkriteerit. Seura pitää kaksi - kolme 
kokousta kauden aikana.  

 

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, 
riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan 
suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 

Riistanhoito on seuran tärkein tehtävä. Ruokitaan riistaa porukalla, ja siihen on varattava 
riittävät resurssit ja ruokaa. Pienpetojen pyyntiä suositaan. Hankitaan myös 
riistapeltosiemeniä jaettavaksi maanomistajille. 

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT (hirvieläinten seuranta, 

suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muu riistan 
seuranta, havaintoja riistakannan tilasta) 

Hirvieläinten kannan seurannan hoitaa hirviseurue ja he hoitavat havaintokortit. 
Suurpetohavainnot ilmoitetaan Tommi Alangolle tai Jarkko Postille. Perustetun 
riistakolmion laskenta suoritetaan. Saalismäärät tulisi ilmoittaa sihteerille helmikuun 2021 
loppuun mennessä. 

 

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestely, 

vieraskortit, valvonta, muuta) 

Määritetään tarvittaessa rauhoitusalueita - aikoja ja saaliskiintiötä, siten että 
mahdollistetaan monimuotoinen metsästys myös tulevina vuosina. Hirviluvat anotaan 
hirviseurueen toimesta yhteisluvassa. 



  

 

AMPUMATOIMINTA (ampumarata toiminta, harjoitukset, kilpailut, muuta) 

Kilpailutoimikunta vastaa kaikesta kilpailu ja ampuma toiminnasta. Harjoitusammuntoja 
suositellaan. Ilma-aseharjoittelua jatketaan vanhan paukun radalla ja seura maksaa osan 
kuluista, jäsenistölle harjoittelu on ilmaista. Ruutiaseilla harjoitteluun pyritään järjestämään 
mahdollisuus Ylistaron radalle edeltävän vuoden tapaan. Lapualla ei ruutiaseilla voida 
ampua, mutta esimerkiksi Ylistaron tai Kuortaneen ampumaratoja voi hyödyntää. 
Tarvittaessa tietoja voi kysellä Jukka Paavolalta tai Aarre Montoselta. 

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 

Valitaan eri koiraroduille toimikunnat, jotka vastaavat kunkin rodun kokeiden anomisesta ja 
toteuttamisesta. Tieto kokeista tulee välittää sihteerille ja puheenjohtajalle. Kanakoirille 
ollaan järjestämässä useampia kokeita, joiden järjestämisessä saatetaan tarvita myös 
jäsenistön apua. Koemaastoja luovutetaan eri koemuotojen käyttöön. 

KOULUTUS JA NEUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, 

riista- ja eräpolkukilpailut, muuta) 

Osallistutaan tarpeen mukaan RHY:n, metsästäjäliiton ym. kokouksiin ja koulutuksiin. 

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

Osallistutaan kyläyhteisöllisiin tapahtumiin, jos sellaisia järjestetään. Maanomistajasuhteet 
pidetään kunnossa, kuunnellaan heitä ja tarvittaessa annetaan tietoja sekä neuvoja. 
Nettisivuja päivitetään tarpeen mukaan ja siellä tiedotetaan asioista mahdollisimman 
paljon. 

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset) 

Ansiomerkkejä ja huomionosoituksia haetaan ja myönnetään tarpeen mukaan eri 
tilaisuuksissa. 
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