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Kalajoen Metsästysyhdistys ry
Metsästysseura/seurue

TOIMINTAKERTOMUS

vuodelta 2010

(numerotiedot liitteenä, sivu 4)
Metsästysalueet Kalajoen kunnassa/kunnissa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja

Tuukka Saarela

Varapuheenjohtaja

Lasse Mäkelä

Jäsenet

Jouni Alho
Pauli Anttila
Jouko Arvo
Hannu Ojala
Tuomo Jutila

Sihteeri

Tuomas Rautio

Rahastonhoitaja

Tuomas Rautio

Tilintarkastajat

Hannu Virkkala, Juha Siermala

(varalla)

Veli Honkela, Seppo Naatus

Johtokunta piti 2 kokousta, talvikokous oli 17.2.2010, kesäkokous 12.8.2010.
muut ylimääräiset kokoukset: Johtokunnalla 18.1.2010, 1.7.2010,
Jäsenmäärä oli 31.12. 374 henkilöä
Metsästysaluetta 11 800 ha, josta hirvieläinten metsästyksessä
Kiinteistöt ja niiden huolto
Metsästysmaja, lahtivaja, 2 saunaa, aggregaattihuone ja varastot

Muuta (jaostot, ym.)

RIISTANHOITO
-ampumajaosto
-pystykorvajaosto
-kanakoirajaosto
-ajokoirajaosto
-riistanhoitojaosto
-maanvuokrausjaosto

ha, muussa

ha.

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

-Riistapeltoa 1,5 ha
-pienpetojen pyyntikilpailu
-rauhoitusalueita n. 1500 ha
-jäniksillä, metsäkanalinnuilla sekä kauriilla saaliskiintiöt
-metso rauhoitettu

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

-Riistakolmiolaskenta 2 kertaa vuodessa
-hirvien laskenta metsästyksen päätyttyä kauden lopussa
-suurpetoyhdysmies Erkki Ylitalo

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

-Hirvenmetsästys koirapyyntinä
-Jäniksien pyynnissä saaliskiintiö
-Lintujen pyynnissä saaliskiintiö
-Vieraskortteja etupäässä vesilintujen ja kyyhkysen pyyntiin

AMPUMATOIMINTA

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

-ampumajaos
-hirvenpyytäjille porukoiden väliset ampumakilpailut, harjoittelua sekä omalla että RHY:n radalla
-SM-mitalit

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

-Pystykorvajaos 2 koetta
-kanakoirajaos 6 koetta
-ajokoirajaos 0 koetta, ainoa koe peruuntui osallistujien puutteeseen.

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

-metsästäjätutkintokoulutusta
-kouluilla kerrottu KalMy:n toiminnasta ja metsästyksestä yleisesti oppilaille

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

-hirvipeijaiset maanomistajille
-hirvenmaksan paistotilaisuus maanomistajille
-hirvenlihapurkkien jako maanomistajille
-kokousuutiset paikallislehtiin

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

Palkittiin Reijo Löfin ja Iiro Mäkelän koirat.
Palkittiin Niklas Tilvis SM-ampumamenestyksestä.
Palkittiin Eero Marjakangas, Markku Ranta-Ylitalo sekä Juha alajoki SM-menestyksestä.
Pienperokisan voittaja Ari Karhula palkittiin.

LISÄTIETOJA
Seuran nettisivut kalmy.fi aloitettu tekemään, tekijänä Mikael Mikkola. Tarkoitus valmistua 2011 aikana.

TILASTO-OSA
RIISTANHOITO

Riistan ruokintapaikkoja
metsäkanalinnut,
kpl

peltokanalinnut,
kpl

hirvi, kpl

jänikset, kpl

6

vesilinnut, kpl

2

muuta, mitä?
, kpl

pienet hirvieläimet, kpl
muuta, mitä?
, kpl

Ruokinnassa käytettiin
vilja, kg

600

rehukaali, kg

keinorehu, kg

suola, kg

400

rehurapsi, kg

heinä, kg

juurekset, kg

muuta, mitä?
, kg

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

150

Elinympäristöjen parantaminen
vesilinnut,
kohdetta

metsäriista,
kohdetta

Pesimäpönttöjä maastossa
telkkä, kpl

Riistapeltoja

80

muita, kpl

kohdetta, kpl

1

yhteensä, ha

1

Riistaa istutettiin
fasaani, kpl

vesilintuja,
kpl

peltopyy, kpl

muita, mitä?
, kpl

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:
loukut, kpl

hetitappavat
raudat, kpl

37

7

jalkanarut, kpl

5

varishäkki, kpl

1

HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl
RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä)
hirvien
riistakolmioita
ha 11800
henk.
50
kpl
maalaskenta
kesä
hirvien
riistakolmioita
ha
henk.
kpl
lentolaskenta
talvi
vesilintujen
muita laskentoja,
ha
henk.
ha
mitä?
pistelaskenta

henk.
1

henk.

3

henk.

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)
✘ alueellisia
✘ lajikohtaisia
✘ ajallisia
✘ kiintiöitä
Mitä rajoituksia käytettiin (rasti)
✘ metso
✘ teeri ✘ pyy
✘ riekko
✘ muu, mikä? fasaani
Koskivat lajeja (rasti, jos on)
7
Metsästyksen vartijoita, henk.
Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl

Pyyntiluvanvarainen metsästys
hirvi

v.h.-peura

majava

muu metsäkauri

muu

muu

muu

pyyntilupia
saalis

24

10

AMPUMATOIMINTA
✘ hirvi
✘ luodikko
Seuralla ampumaratoja (rasti)
haulikko
muu, mikä?
Seura järjesti kilpailuja, kpl
haulikko
1 hirvi
1 luodikko
eräpolku
KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl)
Seura järjesti koul.- neuv.til., kpl
nuoriso-, koululaistil.
2
peijaiset, suhdetoim.
1

muu
muita

SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl)
METSÄJÄNIS
RUSAKKO
PIISAMI
KETTU
SUPIKOIRA
KÄRPPÄ
MINKKI
HILLERI
NÄÄTÄ

MÄYRÄ
VILLISIKA
METSÄHANHI
MERIHANHI
HAAPANA
TAVIT
SINISORSA
JOUHISORSA
LAPASORSA

PUNASOTKA
TUKKASOTKA
HAAHKA
ALLI
TELKKÄ
KOSKELOT
PYY
RIEKKO
TEERI

METSO
PELTOPYY
FASAANI
NOKIKANA
LEHTOKURPPA
SEPELKYYHKY
LOKIT
VARISLINNUT

