
Kannuksen Metsästysseuran
Metsästysseura/seurue

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta  2007
(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

Metsästysalueet  Kannuksen        kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta

Puheenjohtaja:  Juha Landin

Varapuheenjohtaja:
 

Jäsenet: Matti Hernesniemi
Reijo Karppinen
Janne Isohanni
Tiina Tolmonen
Jorma Niemonen
Johannes Mikkola
Olavi Perttula
Sauli Konttila

Sihteeri: Sauli Konttila

Rahastonhoitaja: Reijo Karppinen

Tilintarkastajat: Risto Posio ja Tapani Iso-Heiniemi

(varalla): Paavo Niemelä
           

Johtokunta piti   3 kokousta, seuralla oli 1 talvikokous  ja 1 kesäkokous.

muut ylimääräiset kokoukset : Jaostot pitivät omat kokouksensa
Hirvijaostolla oli 3 kokousta sekä 1 hirvikokous hirvijahtiin osallistujille.

Jäsenmäärä oli 31.12.       180 jäsentä (maksavia jäseniä 150) + maanomistaja jäseniä n.100.

Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä  11000 ha, muussa  n.11000  ha

Kiinteistöt ja niiden huolto: Seuralla on maja, lahtiliiteri, puuliiteri ja grillikatos.

Muuta (jaostot, ym.) Hirvijaosto      puh.joht. Paavo Isohanni
Riistanhoitojaosto ” Matti Hernesniemi
Ampumajaosto ” Juha Landin
Hirvikoirajaosto    lakkautettiin toistaiseksi.

             Kanakoirajaosto  lakkautettiin toistaiseksi.



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

Tehtiin riistapeltoja sekä ruokittiin peltolintuja sekä vesilintuja.
Pyydettiin pienpetoja.
Hirviporukka teki talkoilla hirvilavoja sekä vei nuolukiviä hirville.
Metsäkauriin ruokintapaikkoja ylläpidettiin.

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

Kannuksen Metsästysseuran alueelta hirvijahdin päätyttyä metsään arvioitiin jäävän 30 hirven talvikanta
(20+10), kun koko yhdistyksen arvioitu talvikanta oli 145 hirveä.

Pienriistaa seurattiin riistakolmiolaskennalla elokuussa. Helmikuun laskennan sää sotki.

Petoyhdysmiehenä Kannuksen Metsästysseuran alueella on Pauli Keski-Ojala. Petohavaintoja alueella on ollut
seuraavasti: karhu - useita ,  ilves – useita, susi – yksi, ahma.

Pienpetoyhdyshenkilönä toimii KMS:ssa Urpo Haasala sekä Pauli Keski-Ojala.

Kannuksen metsästysseuran kaurisvastaavina olivat Jorma Niemonen sekä Esko Joki-Korpela.
kauriita oli kaadettu KMS alueella:  1 uros ja 1 vasa sekä Korpelan puolella 1 naaras ja 5 vasaa.

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

Riistakiintiöt oli kolme metsäkanalintua, joist yksi voi olla urosmetso(urosteeri ja pyy), Jäniksellä ei kiintiöitä.
Koppelo, naarasteeri, riekko ja peltopyy oli rauhoitettu.

Fasaanin pyynti vapautettu.

Vieraskortteja oli myynnissä sihteerillä. Syksylle 2007  myytiin 12 vieraskorttia.

Hirvenpyyntiin osallistuu syyskuussa hirvikokouksessa ilmoittautuneet.
Kokous valitsee jahtipäällikön. Hirviporukalla omat jahtisäännöt.

Kannuksen Metsästysseuran kolarihirviyhteyshenkilönä toimi Juha Landin.



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

RHY:n  hirviradan harjoitusvuoro perjantaina ja sunnuntaina.

Kannuksen seuroilla on yhteinen haulikkorata, jossa järjestettiin cup-kilpailuja sekä pitäjänmestaruuskisa.

Hirviammunat hirviporukan kesken syyskuussa.

Osallistuttiin yhteistyössä muiden seurojen kanssa kesällä hirvikävelyihin.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Koirakokeita oli seuraavat:
Kanakoirien vesi ja jälkikokeita   0 kappaletta.
Koetuomarikoulutus
Hirvikoirien hirvenhaukkukokeita   3  kpl marraskuussa ja joulukuussa.
Linnunhaukkukokeita 1 kpl

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

Linturetki Juhani Vuorisen koulun 7-luokkalaisille.
Nuoret seuranjäsenet kävivät aktiivisesti harrastamassa ammuntaa uimahallin ampumaradalla.
Seura järjesti Takalo-Raasakan koulun 4-luokkalaisille luontoretken ampumaradan maastossa.
Maaseutuopiston opiskelijoille järjestettiin 2 pyyntipäivää mm. kettu- ja  jänismetsällä.
On osallistuttu metsästäjätutkinnon koulutukseen.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö: maanomistajat ja sidosryhmät, tiedotustapahtumat, muuta)

Seura järjesti jäsenille ja maanomistajille hirvipeijaiset jahdin päätyttyä.

Yhteyshenkilöt sairaseläimienlopettamiseen Matti Hernesniemi ja Antti Hyyppä.

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

LISÄTIETOJA



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

metsäkanalinnut,
kpl

2 peltokanalinnut,
kpl

0
vesilinnut, kpl

2 pienet hirvi-
eläimet, kpl

3

hirvi, kpl 20 jänikset, kpl

Fasaaneille

, kpl
muuta, mitä?

, kpl

Ruokinnassa käytettiin

vilja, kg 1500 rehukaali, kg rehurapsi, kg heinä, kg

keinorehu, kg
nuolukiviä
suola, kg

500
juurekset, kg

muuta, mitä?

, kg

Elinympäristöjen parantaminen
vesilinnut,
kohdetta

metsäriista,
kohdetta

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

Pesimäpönttöjä maastossa                                                  Riistapeltoja

telkkä, kpl 3 muita, kpl kohdetta, kpl 5 yhteensä, ha 2,5

Riistaa istutettiin

fasaani, kpl peltopyy, kpl
0 vesilintuja,

 kpl
muita, mitä?

, kpl

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:

loukut, kpl 20
hetitappavat
 raudat, kpl 6 jalkanarut, kpl varishäkki, kpl

HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl

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

maalaskenta
ha n.11000

30
henk. riistakolmioita

 kesä
kpl 1 henk. 3

hirvien
lentolaskenta

ha henk. Riistakolmioita
 talvi

kpl henk.

vesilintujen
pistelaskenta

ha henk. muita laskentoja,
mitä:Jälkilaskenta

ha henk.

METSÄSTYS
Rauhoitukset, rajoitukset ja valvonta:

Metsästyksen vartijoita, henk. 1 Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl 0
Pyyntiluvanvarainen metsästys 

hirvi v.h.-peura majava *) Karhu: metsäpeura: muu:

pyyntilupia 43 kpl 0 1 kpl
(urospeura)

saalis 35  kpl
 ( hirveä)

0 0 kpl

AMPUMATOIMINTA
Seuralla ampumaratoja (rasti) 1 haulikko hirvi luodikko 1 muu,  ilmakivääri hirvirata

Seura järjesti kilpailuja, kpl haulikko 2 hirvi luodikko eräpolku muu

KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA
Seura järjesti koul.- ja neuv.til.,kpl 5 nuoriso-, koululaistil., kpl 5 peijaiset, suhdetoim., kpl 2 muita, kpl

SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl)
METSÄJÄNIS MÄYRÄ PUNASOTKA METSO

RUSAKKO VILLISIKA TUKKASOTKA PELTOPYY
PIISAMI METSÄHANHI HAAHKA FASAANI
KETTU MERIHANHI ALLI NOKIKANA

SUPIKOIRA HAAPANA TELKKÄ LEHTOKURPPA
KÄRPPÄ TAVIT KOSKELOT SEPELKYYHKY
MINKKI SINISORSA PYY LOKIT
HILLERI JOUHISORSA RIEKKO VARISLINNUT
NÄÄTÄ LAPASORSA TEERI

Mitä rajoituksia käytettiin (rasti) alueellisia x lajikohtaisia x ajallisia x kiintiöitä x
Koskivat lajeja (rasti, jos on) x metso x teeri x pyy x riekko x muu,  Fasaani ja peltopyy


