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Jyringin Metsästysseura

TOIMINTAKERTOMUS

vuodelta 2016
(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

.

Metsästysalueet Sievin kunnassa.

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Sihteeri
Rahastonhoitaja
Toiminnantarkastajat
(varalla)

Kukkonen Esa
Parkkinen Vesa
Kankaanpää Oiva
Koskela Juha
Niskanen Vesa-Pekka
Saksa Alpo
Uutela Allan
Koskela Juha
Koskela Juha
Ahokangas Tuomas Ohtamaa Aaro
Seppälä Teemu Virta Sirkka

Johtokunta piti 3 kokousta, talvikokous oli 4.2.2016. kesäkokous 28.7.2016.
muut ylimääräiset kokoukset:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jäsenmäärä oli 31.12. 2016 254 henkilöä
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 16 680 ha, muussa16 680 ha, kokonaispinta-ala 16 680

Kiinteistöt ja niiden huolto
Kokoustila Hirvelä
Teurastamo
2 kpl. mökkejä + saunat,
5 kpl kotia puuvajoineen ja vessoineen.
Hankittiin kodille 3 vessaa, Louetin mökille 1 ja Hirvelään puuliiteri.

Muu
ta
(jaos
tot, ym.)

Kilpailujaosto
Nuorisojaosto
Polttopuujaosto
Riistanhoitojaosto

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

- tehtiin riistapeltoja
- vietiin nuolukiviä
- kauriinruokintaa
- kyyhkyjen ja sorsien ruokinta
- pienpetojen pyyntikilpailu

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

- riistakolmiolaskenta
- suurpetoyhdysmies Esko Aainasoja
- metsäkanalintukanta huono.
- ilveskanta entisellään
- karhukanta entisellään.
- ahmakanta kasvanut.
- susihavainnot kasvaneet voimakkaasti.
- hirvi- ja kauriskanta ennallaan

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

- 2 hirviporukkaa, karhu- ja ilvesporukat.
- 1 metsästyksen valvoja.
- 3 vieraskorttien myyjää

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

- järjestettiin yhdet ampumakilpailut jäsenille
- harjoitusiltoja radalla kaksi kertaa viikossa

KENNELTOIMINTA(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)
- järjestettiin hirvenhaukku- , ketunajo ja jäniksen ajokokeita.
- osallistuttiin tuomari /koulutustoimintaan.
- luovutettiin maastoja kokeisiin.
- Haettiin ja saatiin koiranäyttely vuodelle 2018

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

- pidettiin eräkerhoa nuorille, osallistujia runsaasti.
- ketunpilitys kurssi.
-hirvenhaukkukokeen tuomarikurssi

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

- järjestettiin hirvipeijaiset
- annettiin tiedotteita ja haastatteluja medialle.

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

LISÄTIETOJA

RIISTANHOITO

TILASTO-OSA

Riistan ruokintapaikkoja
metsäkanalinnut,
kpl

peltokanalinnut,
kpl

10

45
hirvi, kpl
Ruokinnassa käytettiin

jänikset, kpl

vilja, kg

vesilinnut, kpl
muuta, mitä?
_____________, kpl

pienet hirvieläimet, kpl
muuta, mitä?
kyyhkynen, kpl

rehurapsi, kg

heinä, kg

1500

rehukaali, kg

500

keinorehu, kg
Elinympäristöjen parantaminen
vesilinnut,
kohdetta
Pesimäpönttöjä maastossa

suola, kg

juurekset, kg

Ruis, herne, kg

metsäriista,
kohdetta

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

5
10

1000

Riistapeltoja
15

telkkä, kpl
Riistaa istutettiin

35

fasaani, kpl

muita, kpl

kohdetta, kpl

yhteensä, ha

peltopyy, kpl

vesilintuja,
kpl

muita, mitä?
________, kpl

20

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:
hetitappavat
loukut, kpl
30
raudat, kpl
15
jalkanarut, kpl
HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl
RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä)
hirvien
maalaskenta
hirvien
lentolaskenta
vesilintujen
pistelaskenta

ha
ha
ha

10

varishäkki, kpl

1

henk.

henk.

riistakolmioita
kesä

kpl

henk.

riistakolmioita
talvi

kpl

henk.

ha

henk.

muita laskentoja,
mitä? __________

henk.

9

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)
Mitä rajoituksia käytettin (rasti)
alueellisia xlajikohtaisia x
ajallisia □
kiintiöitä x
Koskivat lajeja (rasti, jos on)
pyy
metso x
teeri x
riekko x
□ muu, mikä? _____________
Metsästyksen vartijoita, henk.
1
Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl

Pyyntiluvanvarainen metsästys
hirvi

v.h.-peura metsäkauris ilves

muu __________

pyyntilupia

30,5

5

1(3)

saalis yksilöä

34

5

(1)

muu_________

muu________

MPUMATOIMINTA
Seuralla ampumaratoja (rasti) haulikko □
hirvi □
luodikko □
□ muu, mikä? _______________
1
Seura järjesti kilpailuja, kpl
haulikko
hirvi
luodikko
eräpolku
muu
KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl)
Seura järjesti koul.- neuv.til.
nuoriso-, koululaistil.
muita
4 peijaiset, suhdet.
1
SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl)
METSÄJÄNIS
41
MÄYRÄ
PUNASOTKA
METSO
1
2
RUSAKKO

25

PIISAMI

VILLISIKA

TUKKASOTKA

METSÄHANHI

HAAHKA

PELTOPYY
FASAANI

ALLI

NOKIKANA

KETTU

10

MERIHANHI

SUPIKOIRA

10

HAAPANA

5

TELKKÄ

TAVIT

18

KOSKELOT

SEPELKYYHKY

SINISORSA

53

PYY

LOKIT

KÄRPPÄ
MINKKI

7

HILLERI
NÄÄTÄ

7

JOUHISORSA

RIEKKO

LAPASORSA

TEERI

7

1

LEHTOKURPPA

VARISLINNUT
10

______________

150
2

