
___VIHANNIN ERÄNKÄVIJÄT RY_________________________________________
Metsästysseura/seurue

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta_____2010______  
(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

Metsästysalueet _Vihannin,Raahen, Siikajoen_ /kunnissa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta

Puheenjohtaja  Veikko Tanskala_____________
Varapuheenjohtaja Tapio Isokoski_______________________
Jäsenet      Pekka Perttula,Paavo Lumiaho,Seppo Sivosuo

 Urpo Vilminko, Kalevi Salo, Toivo Junttila
 Risto Pekki, Martti Varpenius, Jorma Perttula
 Reijo Kaurala

Sihteeri  Pekka Mustakangas
Rahastonhoitaja  ____________________________________
Tilintarkastajat  Esko Ahola                   Alpo Mustakangas
(varalla)  Toivo Uusitalo              Eero Varpenius

Johtokunta piti _3__ kokousta, talvikokous oli _7_ . 2__, kesäkokous _8_ ._8_.
muut ylimääräiset kokoukset:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jäsenmäärä oli 31.12.314_henkilöä
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 14200 ha, muussa 13500 ha, kokonaispinta-ala 14200
Kiinteistöt ja niiden huolto

Muuta (jaostot, ym.)

RIISTANHOITO

Linnastenkankaan Erämaja,nylkyvaja kylmiöineeen,ampumarata saunoineen sähköliittymällä
Mönkijälle ja hirven nahoille rakennettiin katokset

Hirvijaosto
Maanvuokrajaosto
Ampumaratajaosto
Kenneljaosto
Riistanhoitojaosto



(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)

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

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

KENNELTOIMINTA

riistapeltoja
pienpetojen pyyntiä
nuolukiviä hirville

riistakolmio laskennat
suurpetoyhdysmies
hirvieläinten seuranta

saaliskiintiöt
jäsenille myydään vieraslupia
hirven metsästys valikoiden
valvonta viranomaisten kanssa

harjoitus ammuntoja
hirvikuvio ammunta kilpailut



(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

RIISTANHOITO T I L A S T O - O S A

hirvenhaukku kokeiden maastoja 4 kertaa
ajokoe maastoja
tuomari toimintaa

peijaiset, kävijöitä n.700 henkilöä
TV Eräkuksa ohjelmaan hirven metsästys

ampumapenkan kalkitus
tienvarsien raivausta 
kylmälaite huolto
laavujen huolto penikassa ja mattilassa
mönkijän huolto



Riistan ruokintapaikkoja
metsäkanalinnut, 

kpl
peltokanalinnut, 

kpl vesilinnut, kpl 3
pienet hirvi-
eläimet, kpl 1

hirvi, kpl 10 jänikset, kpl 3
muuta, mitä?

_____________, kpl 
muuta, mitä?

_________, kpl 
Ruokinnassa käytettiin

vilja, kg rehukaali, kg rehurapsi, kg heinä, kg

keinorehu, kg suola, kg juurekset, kg
muuta, mitä?

_________, kg 
Elinympäristöjen parantaminen

vesilinnut,
kohdetta

metsäriista,
kohdetta

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

Pesimäpönttöjä maastossa                                                  Riistapeltoja

telkkä, kpl 10 muita, kpl kohdetta, kpl 10 yhteensä, ha 3
Riistaa istutettiin

fasaani, kpl peltopyy, kpl
vesilintuja,

 kpl
muita, mitä?

________, kpl 
Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:

loukut, kpl 50
hetitappavat
 raudat, kpl jalkanarut, kpl varishäkki, kpl

HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl

RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä)
hirvien 

maalaskenta ha 14200 henk. 20
riistakolmioita

 kesä kpl 1 henk. 6
hirvien 

lentolaskenta ha henk.
riistakolmioita

 talvi kpl 1 henk. 3
vesilintujen

pistelaskenta ha henk.
muita laskentoja, 
mitä? __________ ha henk.

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)
Mitä rajoituksia käytettin (rasti) alueellisia□ lajikohtaisia x ajallisia x          kiintiöitä x
Koskivat lajeja (rasti, jos on) metso   x teeri   x pyy    x riekko  x    □ muu, mikä? _____________

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

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

pyyntilupia 60

saalis 34,5

MPUMATOIMINTA
Seuralla ampumaratoja (rasti)    haulikko    □     hirvi   x luodikko  x  □      muu, mikä? _______________

Seura järjesti kilpailuja, kpl haulikko hirvi    luodikko eräpolku muu
KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl)
Seura järjesti koul.- neuv.til. nuoriso-, koululaistil. peijaiset, suhdet. muita
SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl)

METSÄJÄNIS 30 MÄYRÄ PUNASOTKA METSO
RUSAKKO 5 VILLISIKA TUKKASOTKA 20 PELTOPYY

PIISAMI METSÄHANHI HAAHKA FASAANI
KETTU 5 MERIHANHI ALLI NOKIKANA

SUPIKOIRA 12 HAAPANA TELKKÄ 20 LEHTOKURPPA
KÄRPPÄ TAVIT 100 KOSKELOT SEPELKYYHKY 150
MINKKI 20 SINISORSA 100 PYY 20 LOKIT
HILLERI JOUHISORSA RIEKKO VARISLINNUT
NÄÄTÄ 8 LAPASORSA TEERI 150             metsäkauris_ 3


