Pyhä-Saukko ry Metsästysseura

TOIMINTAKERTOMUS
Metsästysalueet

vuodelta 2020

Pelkosenniemen kunnassa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Sihteeri/ Rahastonhoitaja
Tilintarkastajat
(varalla)

Mikko Kivelä
Juha Rytilahti
Mika Kortelainen
Tarja Kallio
Joni Luukinen
Jukka Luukinen
Arvo Pyhäjärvi

Pertti Severinkangas
Juhani Talvensaari
Jari Kiemunki

Markku Uurtamo
Mikko Hautamäki

Johtokunta piti 4 kokousta sekä vuosikokous helmikuussa ja kesäkokous elokuussa
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Jäsenmäärä oli 186 joista jäsenmaksun suorittaneita n. 100 henkilöä.
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä n. 11269 ha ja muun riistan metsästyksessä 10861 ha
Kiinteistöt ja niiden huolto
LAHTIVAJA:Uutta Nahkavarastoa suunniteltiin ja koronaepidemian vuoksi melkein kaikki talkoot
peruttiin

Muuta (jaostot, ym.)
Hirvitornien ja passipaikkojen huolto korjaus ja rakentaminen. Polttopuun teko tulipaikoille.
Ampumajaosto: järjestetty 2 kertaa ammuntaharjoituksia.

RIISTANHOITO

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

Pienpetojen pyynti kannustimena pyyntiraha, Kettu ja supikoira 20 €, näätä ja minkki 10 €.
Pyyntirahaa maksettiin 240 €. näätä, 10 kettua, 0 supikoira ja 0minkkiä.
Nuolukiveiä leviteltiin noin 50 kpl
Riistapeltoja 3 kpl n. 3,0 ha

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

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

Mairivaaran Riistakolmion laskenta talvi- ja kesälaskenta

METSÄSTYS

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

Hirven metsästys saalis 28 + 9
luvat 30+12
Hirvenmetsästys koirapyyntinä
Vierasluvat Jäniksen, metsäkanalintujen ja hirvelle

AMPUMATOIMINTA

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

rhy:n järjestämä ampumakilpailu rhy:n ampumaradalla

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

.käytetty koiria näyttelyissä ja kokeissa. Jäseniä käynyt tuomarina haukkukokeissa. Annettu maita kokeiden
käyttöön.

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

osallistuttiin rhy:n järjestämiin tilaisuuksiin

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Hirvipeijaiset lokakuussa Astelissa, hirvenlihan huutokauppa
Pilkkikilpailut huhtikuussa Peruttu korona.

HUOMIONOSOITUKSET

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

LISÄTIETOJA

RIISTANHOITO

Riistan ruokintapaikkoja

TILASTO-OSA

metsäkanalinnut,
kpl

peltokanalinnut,
kpl

hirvi, kpl

jänikset, kpl

pienet hirvieläimet, kpl
muuta, mitä?
_________, kpl

vesilinnut, kpl
muuta, mitä?
_____________, kpl

Ruokinnassa käytettiin
vilja, kg

rehukaali, kg

keinorehu, kg

suola, kg

vesilinnut,
kohdetta

metsäriista,
kohdetta

telkkä, kpl

Elinympäristöjen parantaminen
Pesimäpönttöjä maastossa

50
500

rehurapsi, kg
juurekset, kg

heinä, kg
muuta, mitä?
1000 _________, kg

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

muita, kpl

kohdetta, kpl

yhteensä, ha

peltopyy, kpl

vesilintuja,
kpl

muita, mitä?
________, kpl

Riistapeltoja

Riistaa istutettiin
fasaani, kpl

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:

hetitappavat
10
loukut, kpl
raudat, kpl
jalkanarut, kpl
5
HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl
RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä)
hirvien
maalaskenta

ha

henk.

riistakolmioita
kesä

kpl

hirvien
lentolaskenta

ha

henk.

riistakolmioita
talvi

kpl

vesilintujen
pistelaskenta

ha

muita laskentoja,
mitä? __________

henk.

5 varishäkki, kpl

1

henk.

1

henk.

ha

6
6

henk.

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

Pyyntiluvanvarainen metsästys
hirvi

pyyntilupia
saalis

v.h.-peura

metsäkauris muu ___________

muu __________

□

□

muu________

30+12
28+9

MPUMATOIMINTA
Seuralla ampumaratoja (rasti)
Seura järjesti kilpailuja, kpl

haulikko
haulikko

□

hirvi
hirvi

luodikko
luodikko

□

5

10

MÄYRÄ
VILLISIKA
METSÄHANHI
MERIHANHI
HAAPANA
TAVIT
SINISORSA
JOUHISORSA
LAPASORSA

PUNASOTKA
TUKKASOTKA
HAAHKA
ALLI
TELKKÄ
KOSKELOT
PYY
RIEKKO
TEERI

20

muu, mikä? _______________

eräpolku

KOULUTUS JA NEUVONTA SEKÄ TIEDOTUS JA YHTEISTOIMINTA (kpl)
Seura järjesti koul.- neuv.til.
nuoriso-, koululaistil.
peijaiset, suhdet.
SAALISMÄÄRÄ (laji, kpl5
METSÄJÄNIS
RUSAKKO
PIISAMI
KETTU
SUPIKOIRA
KÄRPPÄ
MINKKI
HILLERI
NÄÄTÄ

muu_________

1

pilkki

1

muita

METSO
PELTOPYY
FASAANI
NOKIKANA
LEHTOKURPPA
SEPELKYYHKY
LOKIT
VARISLINNUT
______________

5

