KÖYLIÖN METSÄSTYSSEURA
____________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS

vuodelta 2009

Metsästysalueet _________Köyliön______________________________ kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tilintarkastajat
(varalla)

Jari Kallio
Jorma Lehtinen
Kalevi Seppä
Heikki Pakola
Esa Laukkanen
Pasi Hemmi
Veli-Matti Syrilä
Pekka Huhtamaa
Juhani Kaleva
Matti Tupala
Mauri Karilainen

Johtokunta piti ___7__ kokousta, talvikokous oli
Jäsenmäärä oli 31.12.2009

Kari Virtanen
Matti Heikkilä
15.2, kesäkokous 9.8.

266 henkilöä

YLEISTÄ
Toimikausi 2009 aloitettiin perinteisesti osallistumalla metsäkirkon järjestelyihin
Vuorenmaan Järityn laavulla. Tilaisuus oli järjestyksessään kahdeksas. Toimikausi jatkui
muiltakin osin perinteitä noudattaen. Toimintapuolen vastuun eri tehtävien osalta ovat
jaostot hoitaneet mallikkaasti. Jaostoilla on omat toimintakertomuksensa.
Talouden osalta tuloslaskelma on lähes 2500 € plussalla. Maja oli vuokralla ulkopuolisille
58 kertaa, seuran omassa käytössä 33 kertaa. Sauna oli vuokralla ulkopuolisille 78 kertaa,
jäsenille 41 kertaa ja seuran omassa käytössä 70 kertaa. Majan tulos oli 2279 € plussalla.
Majan keittiön lattian ja kalusteiden uusiminen näkyy Kenneljaoston tuloksessa, joka jäi
reilu 5000 € miinukselle. Majan keittiön lattia uusittiin, kaapistot ja liedet vaihdettiin ja
keittiöön asennettiin kauan kaivattu astianpesukone. Astianpesukoneesta on käyttäjiltä
tullut vuolaasti kiitosta. Majan ulko-ovi lukituksineen uusittiin. Majan ikkunoiden
kunnostus jäi odottamaan tulevia aikoja. Kiinteistöjen vuokraukset ja laskutuksen on
hoitanut Jukka Mattila Anjan ja Markun avustuksella, talonmiehen tehtävät hoituivat Mirja
Välilän toimesta.

JAOSTOT
Seuran monipuolisen toiminnan järjestämisestä ovat vastanneet aktiivisesti toimineet
jaostot. Ampuma- ja kilpailujaoston vetäjänä toimi Timo Lätti, apunaan 12 aktiivista
jäsentä. Ampumajaosto järjesti kesän kilpailut ja harjoitusillat, unohtamatta kiivaita
seuraotteluita naapuriseuroja vastaan.
Kenneljaoston vetäjänä toimi Jouni Mikola, apunaan 12 aktiivista jäsentä. Toimintaa on
ollut kokeiden, koulutuksen ja näyttelyiden muodossa.
Riistanhoitojaostoa on vetänyt Jari Kuttila yhdessä 13 jäsenen kanssa. Riistan ruokintaan
on hankittu viljaa, leikettä ja nuolukiviä.
Maanvuokraustoimikunta toimi tuttuun tapaan Jorma Lehtisen johdolla. Jaostoilla on
kertomusvuodelta omat toimintakertomuksensa.

METSÄSTYS
Kesäkokouksen asettamat jäsenkohtaiset saaliskiintiöt olivat seuraavat; metso 1 kpl, teeri
1 kpl, metsäkauris 1 kpl ja metsäjänis 2 kpl. Pienriistan saalis pysytteli edellisvuoden
tasolla. Pienpetosaalis kasvoi supikoiran osalta, muissa oli selvää laskua edellisvuodesta;
88 (67) supia, 29 (26) kettua, 8 (20) minkkiä, 1 (2) mäyrä.
Hirvenmetsästyksen osalta saalis oli 5 aikuista (3 urosta ja 2 naarasta) ja 6 vasaa (xx u, xx
n). Valkohäntäpeuran metsästystä haittasi alkukaudesta lumen puute, loppukaudesta taas
kovat pakkaset ja toisaalta susikanta. Jahdin tulos oli kuitenkin tyydyttävä. 12 lupaa jäi
"pystyyn", saliin ollessa 33 aikuista(25 urosta ja 8 naarasta) ja 70 vasaa(41u, 29n).
Hirvijahtiin osallistui 50 ja peurajahtiin peräti 98 metsästäjää. Hirvieläinjahdin päällikkönä
toimi Juhani Rouhiainen.

HUOMIONOSOITUKSET
Yhdistyksen viiri myönnettiin kertomusvuonna Metsästysyhdistys Köyliön Raiku Ry:lle.
Seuran laatan saivat seuraavat jäsenet; Mattila Raimo, Nurmi Jukka, Heikkilä Mikko,
Suoyrjö Matti, Kaleva Juhani. Muistoesineellä muistettiin lisäksi Kalevi Seppää ja Pertti
Heinoa.

LISÄTIETOJA
Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2009 266 jäsentä, joista 10 oli koejäseniä. 70 vuotta
täyttäneitä jäseniä seurassamme on 34. Kertomus vuonna seuraan valittiin 5 uutta jäsentä
ja 6 uutta koejäsentä. Kuusi jäsentä erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen johdosta.

TILASTO-OSA

RIISTANHOITO

Riistan ruokintapaikkoja
metsäkanalinnut,
kpl

peltokanalinnut,
kpl

hirvi, kpl

jänikset, kpl

5
vesilinnut, kpl
muuta, mitä?
10 _____________, kpl

3

pienet hirvieläimet, kpl
muuta, mitä?
_________, kpl

53

870
9860

Ruokinnassa käytettiin
9030

43832

vilja, kg

rehukaali, kg

rehurapsi, kg

suola, kg

juurekset, kg

heinä, kg
muuta, mitä?
__omena_, kg

metsäriista,
kohdetta

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

990

50

keinorehu, kg

81450

Elinympäristöjen parantaminen
vesilinnut,
kohdetta

Pesimäpönttöjä maastossa

Riistapeltoja
5

telkkä, kpl

5

muita, kpl

kohdetta, kpl

yhteensä, ha

peltopyy, kpl

vesilintuja,
kpl

muita, mitä?
________, kpl

Riistaa istutettiin
fasaani, kpl

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

ha

henk.

ha

henk.

ha

henk.

riistakolmioita
kesä
riistakolmioita
talvi
muita laskentoja,
mitä? __________

varishäkki, kpl

kpl

1

henk.

kpl

henk.

ha

henk.

9

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)
Mitä rajoituksia käytettin (rasti)
alueellisia□ lajikohtaisia x
ajallisia □
kiintiöitä □
Koskivat lajeja (rasti, jos on)
metso x
teeri x
pyy □
riekko □
□ muu, mikä? _____________
Metsästyksen vartijoita, henk.
15
Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl

Pyyntiluvanvarainen metsästys
hirvi

v.h.-peura

9

80

8

68

metsäkauris

muu ___________

muu __________

muu_________

muu________

pyyntilupia
saalis

MPUMATOIMINTA
hirvi x
luodikko x
□ muu, mikä? _______________
Seuralla ampumaratoja (rasti) haulikko x
12
6
2
Seura järjesti kilpailuja, kpl
haulikko
hirvi
luodikko
eräpolku
muu
1
KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl)
Seura järjesti koul.- neuv.til.
nuoriso-, koululaistil.
peijaiset, suhdet.
muita
1
SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl)
METSÄJÄNIS
RUSAKKO
PIISAMI
KETTU
SUPIKOIRA
KÄRPPÄ
MINKKI
HILLERI
NÄÄTÄ

1
55
3
29
88
8

MÄYRÄ
VILLISIKA
METSÄHANHI
MERIHANHI
HAAPANA
TAVIT
SINISORSA
JOUHISORSA
LAPASORSA

1
2
1
1
22
49

PUNASOTKA
TUKKASOTKA
HAAHKA
ALLI
TELKKÄ
KOSKELOT
PYY
RIEKKO
TEERI

6
2
1

METSO
PELTOPYY
FASAANI
NOKIKANA
LEHTOKURPPA
SEPELKYYHKY
LOKIT
VARISLINNUT
KANADANHANHI

1
4
42
20
97
4

