Kantosyrjän Erä-Veikot ry
___________________________________________
Metsästysseura/seurue

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2017
(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

Metsästysalueet Kiteen ja Tohmajärven
________________________________________________ kunnassa/kunnissa

HALLINTO JA JÄSENET
Johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Sihteeri:
Rahastonhoitaja
Toiminnantarkastajat
(varalla)

Ossi Valo
Veijo Sormunen
Arto Rantanen
Reijo Väistö
Jouko Väistö
Olli Puruskainen
Ilmari Sormunen
Reijo Väistö
Reijo Väistö
Simo Piiroinen ja Tarmo Häkkinen

Hallitus piti kaksi kokousta. Seuran talvikokous pidettiin 10.2.2017 ja kesäkokous 9.8.2017.

Jäsenmäärä oli 31.12.2017 88 henkilöä, joista koejäseniä yksi ja kunniajäseniä seitsemän.
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä oli 5.247,1 ha ja kokonaispinta-ala 5.335,4 ha.

Kiinteistöt ja niiden huolto
Metsästysmaja sekä nylkykatos vuokramaalla Katihtassa ja Rajatupa Korkeakankaassa. Majan
tontista on vuokrasopimus, joka on voimassa 5.7.2019 asti.

Muuta (jaostot, ym.)

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

Jänisten syöttökatokset 4 kpl
Riistapeltoja 3 kpl
Kana- ja vesilintujen ruokintapaikkoja 2 kpl
Nuolukiviä 10 kpl

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

Hirvikannaksi ilmoitettiin metsästyskauden päättyessä 28. Edellisvuoden tapaan hirvet tulivat seuran
talvehtimisalueille vasta loppuvuodesta.
Jäniskanta pysyi ennallaan ja kanalintukannat heikkoina.
Karhuja liikkui seuran alueella useita ja susia sekä ilveksiä ajankohdasta riippuen muutamia.
Suurpetoyhdyshenkilöinä toimivat Reijo Väistö ja Tero Vanhanen.
Riistakolmiolaskennat toteutettiin yhdessä Kiteenlahden Eräpoikien kanssa Luonnonvarakeskuksen
esittämällä tavalla. Talvilaskenta järjestettiin 28. tammikuuta ja kesälaskenta 29. heinäkuuta.

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

Syksyn hirvijahtiin saatiin viiden aikuisen ja viiden vasan pyyntilupa. Koko kiintiö tuli käytetyksi.
Kaadetuista aikuisista uroksia oli kaksi ja naaraita kolme. Kaikki kaadetut vasat olivat uroksia.
Vieraskorttien myyjinä toimivat Esa Valo, Hannu Koskensalo, Veijo Sormunen, Ilmari Sormunen ja Reijo
Väistö. Valtaosa vieraskorttituloista tulee netin kautta suoraan seuran tilille.

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

Seura on Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen jäsen. Ratahankkeesta valmistui vuoden 2017 aikana
kokonaisvaltainen suunnitelma Master Plan ja vuoden lopulla käynnistyi rata-alueelle johtavan tien
tekeminen. Rata-alueella pidettiin myös raivaustalkoot, joihin seurasta osallistui Reijo Väistö.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Sudet rajoittivat aikaisempien vuosien tapaan kenneltoimintaa.

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

Suurpetoyhdyshenkilöiden koulutukseen seurasta osallistuivat Ossi Valo ja Reijo Väistö.

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

Seuralla on omat nettisivut. Ne löytyvät osoitteesta kantosyrjaneraveikot.fi. Sivujen ylläpidosta vastaa
Ilkka Sormunen.
Hirvirokka järjestettiin 29. lokakuuta maanvuokraajille, kyläläisille, jäsenille ja naapuriseurojen edustajille,
paikalla oli noin 150 henkilöä.
Yhteislupa-alueen pilkkikisa pidettiin 25. maaliskuuta Isolla Heinäjärvellä ja kyläläisten sekä
kesäasukkaiden yhteinen rantaonkikisa 14. heinäkuuta Pienellä Heinäjärvellä. Pilkkikisaan osallistui 36 ja
onkikisaan 19 henkilöä.

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

Seuran parhaina pienpetojen pyytäjinä palkittiin Mauri Litmanen ja Esa Valo.

LISÄTIETOJA
Varainhankinnan saralla jatkettiin teiden viehkomista Tohmajärvellä ja Kiteellä (Destia sekä
Haapavaaran ja Hatunvaaran yksityistiet).

TILASTO-OSA

RIISTANHOITO

Riistan ruokintapaikkoja
metsäkanalinnut,
kpl

hirvi, kpl

2

peltokanalinnut,
kpl

10

jänikset, kpl

vesilinnut, kpl

4

1

pienet hirvieläimet, kpl

muuta, mitä?
_____________, kpl

muuta, mitä?
_________, kpl

rehurapsi, kg
juurekset, kg

heinä, kg
muuta, mitä?
_________, kg

peltoriista,
kohdetta

muita,
kohdetta

Ruokinnassa käytettiin
vilja, kg

80

rehukaali, kg

keinorehu, kg

suola, kg

180

200

Elinympäristöjen parantaminen
vesilinnut,
kohdetta

metsäriista,
kohdetta

Pesimäpönttöjä maastossa
telkkä, kpl

15

Riistapeltoja
muita, kpl

kohdetta, kpl

3

yhteensä, ha

peltopyy, kpl

vesilintuja,
kpl

muita, mitä?
________, kpl

jalkanarut, kpl

varishäkki, kpl

Riistaa istutettiin
fasaani, kpl

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti
Pyyntilaitteita käytössä:
loukut, kpl

10

hetitappavat
raudat, kpl

15

0,5 ha

HIRVIELÄINVAHINGOT
Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, 5 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? __________

kpl

1

henk.

8

kpl

1

henk.

5

ha

henk.

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)
Mitä rajoituksia käytettin (rasti)
kiintiöitä x
alueellisia□ lajikohtaisia x
ajallisia □
Koskivat lajeja (rasti, jos on)
x muu, mikä? kauris ja jänis
metso x
teeri x
pyy □
riekko □
Metsästyksen vartijoita, henk.
1
Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl
0

Pyyntiluvanvarainen metsästys
hirvi
pyyntilupia

5+5

saalis

5+5

v.h.-peura

metsäkauris muu ___________

muu __________

muu_________

muu________

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

25
5

25
12
3

MÄYRÄ
VILLISIKA
METSÄHANHI
MERIHANHI
HAAPANA
TAVIT
SINISORSA
JOUHISORSA
LAPASORSA

5

PUNASOTKA
TUKKASOTKA
HAAHKA
ALLI
TELKKÄ
KOSKELOT
PYY
RIEKKO
TEERI

10
8

METSO
PELTOPYY
FASAANI
NOKIKANA
LEHTOKURPPA
SEPELKYYHKY
LOKIT
VARISLINNUT
Majava

10
5
9

