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TIISTENJOEN METSASTYSSEU RAN VUOSI KOKOU KSEN
pöyrÄKtRJA 3.3.2016

1. Kokouksen avaus
. Antti Lilja avasi kokouksen

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
. Jarmo Paasikas valittiin puheenjohtajaksi
o Jukka Paavola valittiin sihteeriksi
o Markku Ammälä ja Jari Laitila valittiin pöytäkirjan tarkastajiksija äänten

laskijoiksi

3. Kokouksen päätösvaltaisuus
. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestys
o Kokouksen sihteeri luki läpi työjärjestyksen

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat
. Sihteeri luki läpi kesäkokouksen pöytäkirjan ja se hyväksyttiin ja allekirjoitettiin

6. Toimintakertomus 2015
o Sihteeri luki läpi toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin

7. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
. Sihteeri kävi läpi tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastajien lausunnon ja se

hyväksyttiin
. Seuran taloudellinen tilanne oli vakaa. kauden tulos oli alijäämäinen

8. Tilinpäätöksen vastuunvapaudesta päättäminen
o Vastuunvapausmyönnettiin

ã
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9. Johtokunnan puheenjohtajan vaali
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a Antti Lilja jatkaa puheenjohtajana

I 0. Johtokunnan jäsenten vaali
o Johtokunnassa erovuorossa ollut Marko Siltakoskijättää johtokunnan, ja tilalle

valittiin Riku Haavisto

I I . Toim inantarkastajien vaali
o Toiminnan tarkastajina jatkaa edelleen Jouko Koskilahtija Esko Lilja

I 2. Toiminta- ja riistanhoitosuun n itelma 2016
. Sihteeri luki läpi toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman ja se hyväksyttiin

13. Liittymis- ja jäsenmaksut
o Liittymis- ja jäsen maksut säilytetään ennallaan

14. Palkkiot ja korvaukset
o Pienpetopalkkio pienennettiin 15€:sta 10€:n muuten korvaukset säilytettiin

ennallaan
. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa käsitellään mahdolliset SM-

amm untakilpa i I ujen osal I istum ismaksujen korvaam iset
l5.Tulo- ja menoarvio

o Sihteeri luki läpi tulo- ja menoarvion ja se hyväksyttiin
1 6. mahdolliset seu rasta erottamiset

. Ei seurasta erottamisia
17. Kokousedustajat

. Seppo Pohjanoksa valittiin Pohjanmaan kennelpiirin vuosikokoukseen
edustajaksi

. Pohjanoksalle myönnetään valtakirja kokoukseen
o Johtokunta pidättää oikeuden valita kesken kauden kokousedustajia

lS.Toimikunnat
o Toimikunnat käytiin läpi ja ja kilpailu toimikuntaan lisättiin aarre Montonen, ja

Hirvikoira toimikunnasta poistettiin Jarno Laurila. Liitteenä päivitetty
toimikuntaluettelo.

l9.Muut asiat
- Uudet jäsenet

o Paavo Posti otettiin seuraan uutena jäsenenä
- Päiväkortteja voi alkaa ostaa myös nettipankin välityksellä. Jäsen joka

haluaa ostaa vieraalleen kortin nettipankista, tulee hänen maksaa päiväkortti
seuran tilille. Viestikenttään on kirjattava vieraan sekä isännän nimija
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metsästys pä ivän mää rä. Lisäksi kyseisestä toimenpiteestä tu lee tu lostaa
kuitti tositteeksi
Päiväkodin ostamisesta nettipankin välityksellä tulee ohje myös nettisivuille
Kimmo llkka oli ilmoittanut, että heidän pellolla sijaitseva kytölato Ylikylässä
on metsästysseuran käytettävissä, mikäli siihen tehdään katto ja oikaistaan
lato suoraan. Ladon sisälle perustetaan ruokintapaikka linnuille. Jarkko Posti
lupautui ottamaan vastuun korjaushankkeen vetämisestä ja ruokintapaikan
perustamisesta
Aarre Montonen on LSA:n puheenjohtaja. Hän ilmoitti, että Lapuan uudesta
ratahankkeesta on valitettu korkeimpaan hallinto oikeuteen. Vastauksia
odotetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä
lsoluoman ampumaradalla toiminta jatkuu nykysääntöjen ja ohjeiden
puitteissa toistaiseksi. Siellä tullaan järjestämään kökkä paikkojen
ylläpitämiseksi ja kun nostamiseksi
Kokouksen puheenjohtajaa oli pyydetty ottamaan esille asiaa, että seuran
sisällä ja maanomistajia kohtaan on ilmennyt eripuraa. Asiasta keskusteltiin
erittäin rakentavassa hengessä. Turhilta juoruilta ja huhu puheilta on
katkaistava siivet vä I ittömästi. J okaisen metsästäjän on ku n n ioitettava
maanomistajien tahtoa, sillä me metsästäjät olemme harrastajia, ja me
harrastamme näitten maanomistajien mailla
Mikäli ongelmia ilmenee metsästäjien välillä tai maanomistajilla on jotakin
h uomautettavaa metsästäj ien toim i n nasta, tu lee asia noma isen metsästäjän
tai maanomistajan olla heti suoraa yhteydessä johonkin johtokunnan
jäseneen, että asia pystytään ratkaisemaan nopeastija hyvässä hengessä

20. Kokouksen päättäminen
. Kokous päätettiin 20:18

Paikka

Puheenjohtaja Jarmo Paasikas

Aika

Sihteeri Jukka Paavola

Pöytäkirjan tark. Jari Laitila Pöytäkirjan tark. Markku Ammälä



Pöytäkirja
3.3.2016

Liitteet:

Toimintakertomus 2015

Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma 2016

Toimin nantarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäm inen

Toimikuntaluettelo

Osallistujaluettelo
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VUODELLE 2015

Metsästysalue Lapuan kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta:

- Puheenjohtaja Antti Lilja

Varapuheenjohtaja
Sihteeri Jukka Paavola
Jäsenet Marko Siltakoski, Sampsa Sipilä, Jarkko Posti, Toni Paasikas, Tommi

Alanko
Rahastonhoitaja Päivi Luhtala-Sipilä
Tilintarkastajat Esko Lilja, Jouko Koskilahti
(vara

Johtokunta piti 3 kokousta, johtokunnankokous 26.2 vuosikokous 5.3, ja kesäkokous 30.7

mu ut ylimääräiset kokoukset:

Jäsenmäärä 31.12 178 henkilöä

Metsästysalueen kokonaispinta-ala 7 649ha, josta h i rvenmetsästyksessä 50%

KIINTEISTöT JA NIIDEN HUOLTO

Seura omistaa metsästysmajan, sekä lahtivajan. Majaisäntänä toimiiAntti Lilja

MUUTA fiaostot, ym.)



KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Linnunhaukkukokeet järjestettiin 31.10.2015 missä Predator's Sisu (om. Jonas Bagge)
haukkuiVOll arvoisen tuloksen. Hirvikoirakokeisiin on luovutettu useasti maastoja.

Mannermaisten kanakoirien Junkkarikilpailun karsinnassa käytettiin seuran maastoja.

Englantilaisten kanakoirien karsintoja ja kilpailuja oli kaikkiaan kaksi. Englantilaisissa
kanakoirissa menestyi Jukka Paavolan Englanninsetteri Sänkipellon Rocky, joka sai
palkinnoksi Jurvan kenttäkokeesta AVO2 ja oli nuorten koirien kauden päätapahtumassa

Derby kilpailussa kolmas (DER3). Lisäksi edm. koira saavutti Derby karsintakilpailussa

AVO2 palkinnon.

KOU LUTUS JA N EUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö,
riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

Tl E DOTUS- JA YHTEISTOI Ml NTA (peijaiset, yleisötilaisu udet, yhteistyö
maanom istaj ien- ja sidosryhm ien kanssa, tiedotustapahtu mat, m u uta)

Maanomistajien ja naapuriseurojen yhteistyö sujunut hyvin. Hirvitoimikunta vasta SPR:n

vapaaehtoispalvelun rekisteristä, ja sen toiminnasta seuran alueella. Uudet nettisivut otettu

käyttöön ja toimivat tiedotusväylänä erittäin hyvin

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit: merkki, merkin saaja ja päivä. Viiri: viirin
saaja ja päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset)

Tarvittaessa

L¡SÄÏETOJA

Majan ympäristö pidetään siistinä yhteisvoimin.

Rl ISTAN HOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantam inen,

riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläimien pyynti, pöntötys, ruokinnan
suunn ittelu ja toteutus, ri istan istutukset, talkoot, ri istavah in kojen estäminen,
muuta)

Riistaa on ruokittu kauralla. Hirville on viety nuolukiviä. Pienpetoja pyydetty hyvin, ennen

kaikkea kettua ja supikoiraa. Varishäkki on pyynnissä maastossa.



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

Seuran alueelle perustettu riistakolmio kierrettiin ja laskettiin kesällä laskenta-aikana.
Metsäkanalintukanta on edelleen heikko. Peltopyy kanta taantunut. Fasaanikanta hieman

taantunut mutta edelleen kohtalainen. Metsäkauriskanta parantunut hieman
viimevuodesta. Hirvikanta kohtalainen.

METSASTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järiestely,

vieraskortit, valvonta, muuta)

Hirviporukka järjesti omana toimintanaan hirvijahdin syksyn 2015 aikana.

AM PU MATOI Ml NTA lampumarata, harioitukset, kilpailutoiminta, m uuta)

TILASTOT

Ruokintapaikat Ruokintaan käytetty

kpl kg

metsäkanalinnut viliaa 1500
peltokanalinnut 12 rehua
vesilinnut rehukaali
hirvi suola 30 kpl

nuolukiviä
pienet
hirvieläimet

6 rehurapsi

muut iuurekset
heinä
muut

Elinympäristön parantaminen Pesimäpönttöjä maastoon

kpl kpl
vesilintukohteet telkkä
metsäriistakohteet muut
peltoriistakohteet
muut



kpl kpl
kohteita 5 fasaani 48

peltoala ha 5 peltopyy
vesilinnut
muut

Riistapeltoja Riistan istutukset

Hirvieläinvahin kojen torjunta kpl_
Riistanlaskenta

laskentatyyppi määrä henkilömäärä
riistakolmio 1 I

Metsästykseen I i ittyvät rajoitu kset

valitse
alueelliset X

lajikohtaiset X

ajalliset
kiintiöt x

Rauhoitukset kii ntiöt koskivat lajeja:

Metso, naaras teeri, fasaani, peltopyy, metsäkauris, metsäjänis

Havaitut metsästysrikokset ja rikkomukset kpl

Pyynti I uvanvara¡ nen metsästys

Ampumatoiminta

Ampumaratoja kpl_ laji(t)

Seuran järjestämät ammuntakilpailut kpl_ laj

Koulutus, tiedotus ja yhteistoiminta

Hirvi
aikuinen

Hirvivasa Valkohäntäpeura
aikuinen

valkohäntäpeura
vasa

muu laji
Metsäkauris

pyyntiluvat 7+e\ 7+Ql
saalis 9 9 1

Seuran järjestämät tilaisuudet



Saalismäärä

kpl kpl kpl kpl
metsäiänis mäyrä 1 punasotka metso
rusakko villisika tukkasotka peltoovv 4

oiisami metsähanhi haahka fasaani 12

kettu 20 merihanhi alli nokikana
supikoira 45 haapana 5 telkkä 10 lehtokurppa
kärppä tavit I koskelot sepelkvvhkv 100

minkki 5 srnlsorsa 12 pvv lokit
hilleri iouhisorsa riekko varislinnut 50

näätä 6 lapasorsa teeri I
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YLEISTÄ fiäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Seuran jäsen määrä toivotaan pysyvän ennallaan tai kasvavan. Seuraan otetaan
mielellään uusia innokkaita jäseniä jotka täyttävät jäsenkriteerit. Seura pitää kaksi-kolme
kokousta kauden aikana.

Rl ISTAN HOITO (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.

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 edelleen Jarkko Postille. Perustetun riistakolmion laskenta

suoritetaan. Saalismäärät tulisi ilmoittaa sihteerille helmikuun 2017 loppuun mennessä.

METSASTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järiestely,

vieraskortit, valvonta, muuta)

Määritetään tarvittaessa rauhoitusalueita ja saaliskiintiöt. Hirviluvat anotaan hirviseurueen
toimesta yhteisluvassa.



AM P U MATOI M I NTA 1am pumarata toiminta, harioitu kset, kilpailut, mu uta)

Kilpailutoimikunta vastaa kaikesta kilpailu ja ampuma toiminnasta. Harjoitusammuntoja
suositellaan. Ratana voi käyttää esimerkiksiYlistaron ampumarataa, jossa on hyvät
puitteet. Tarvittaessa tietoja voi kysellä Jukka Paavolalta.

KENNELTOIMINTA lkokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Valitaan eri koiraroduille toimikunnat, jotka vastaavat kunkin rodun kokeista. Luovutetaan
tarvittaessa koemaastoja. Mikäli anotaan kokeita jollekin koira rodulle, tulee kyseisen
toimikunnan hoitaa anomisen itse. Tieto tulee välittää sihteerille ja puheenjohtajalle.

Kanakoirakoe ryhmiä tuodaan Tiistenjoen mastoon. Myös hirvenhaukku koe maastoja on

käytössä. Linnunhaukkukokeet anotaan loka-marraskuulle. Ajokokeet anotaan.
Mannermaisten kanakoirien kenttäkoe anotaan lokakuulle.

KOU LUTUS JA N EUVONTA (koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö,
riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

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

koulutuksiin.

Tl E DOTUSTOI M I NTA JA YHTEISTOI Ml NTA (pe¡jaiset, yleisötilaisu udet,
yhteistyö maanomistaj i i n ja sidosryhm i in, 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.

H UOM IONOSOITU KS ET (ansiomerkit, vi i rit, m uut huom ionosoitukset)

Ansio merkkejä anotaan tarvittaessa. Muut huomion osoitukset sovitaan erikseen

LISATIETOJA



TOI M I N NANTARKASTUSKERTOM US

Tiistenjoen metsästysseura ry:n jäsenille

Olemme Tiistenjoen metsästysseura ry:n nimeäminä toiminnantarkastajana suorittaneet

to¡ m i n na nta rkastu kse n, jo ka koskee ti I i ka utta L.I.2OLS - 3L.72.2O75.

Hallituksen vastuu

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen

asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on

luotettava lla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä

laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä

päättävälle yhdistyksen kokoukselle.

Lausunto

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat ja oman pääoman.

Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain mukaan tässä tarkastuskertomuksessa

erikseen mainittava.

Ti i ste njoe I la 25.2.2016

IvlÞÒ -"'u
ouko Koskilahti Esko Lilja
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TIISTENJOEN ETSASTYSSEURAN TOIMIKUNNAT 2016.2017

MAANVUO KRAUSTO I M I KU NTA

Jarmo Paasikas, AnttiYlitalo, VeliYlikoski, Seppo Hiipakka, MarttiAmmälä, Heikki
Peurala, Heikki Sipilä, Jarkko Posti, Kaleva Patteri

METSASTYKSEN VALVOJAT

Johtokunta ja seuran jäsenet

KILPAILUTOIMIKUNTA

Jarmo Paasikas, Antti Lilja, Martti Kujanpää, Jarkko Posti, Heikki Sipilä, Jari Laitila, Jukka
Rajala, Timo Koskiahde, Aarre Montonen

HIRVITOIMIKUNTA

Matti Rajala, Veli Ylikoski, Jarkko Posti, Jukka Paavola, MarttiAmmälä, Antti Ylitalo, Jarmo
Paasikas

AJOKOIRATOIMIKUNTA

Martti lkonen, Seppo Hiipakka, Antti Kujanpää, Eino Pohjasmäki, Kaleva Patteri, Pertti
Siltakoski, Terttu lkonen, Mauno Peltola, Sampsa Sipilä

PYSTYKORVATOIMIKUNTA

Seppo Pohjanoksa, Pertti Siltakoski, Risto Tiisijärvi, Esa Rinta-Marttila, Antti Lilja

HIRVIKOIRATOIMIKUNTA

Antti Ylitalo, Esko Lilja, MarttiAmmälä, Martti Kujanpää, Jari Laitila, TommiAlanko

RI ISTANHOITOTOI M I KU NTA

Jarkko Posti, Jukka Paavola, TommiAlanko, Seppo Pohjanoksa, Antti Ylitalo, Jarmo
Paasikas, Riku Haavisto

METSASTYSMAJAN ISANTA

Antti Lilja
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