LANNEVEDEN JAHTI RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 – PANTAKAURIITA JA NETTISIVUJA
Mennyt vuosi oli yhdistyksen 46. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden lopussa 84, joista
maanomistajajäseniä oli 34 ja kunniajäseniä 17. Metsästysmaata oli hirvelle 6968 ha ja kaikelle
pienriistalle 5861 ha. Johtokuntaan kuuluivat Jukka Nikkilä (pj), Sami Väänänen (vpj), Matti
Oksanen, Paavo Lähteinen, Jussi ja Tuomo Såg, Juha Timperi, Jarmo Perus ja Jukka Huttunen
(siht). Tileistä huolehti Jarmo Perus ja ne tarkastivat Antero ja Mikko Kuitunen. Johtokunta
kokoontui neljästi, yleisiä kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi.
Rumpsunperällä pannoitettiin neljä kaurista, joiden vaelluksia saattoi seurata netistä. Kauriita kävi
ruokintapaikalla 27 kpl. Hanke sai huomiota maakunnankin ulkopuolella. Yhteistyökumppanina
toimi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmestari Pertti Hokkanen. Meiltä häntä avustivat Jussi Såg
ja Paavo Lähteinen.
Nettiin tehtiin myös kotisivut Jahdille. Puuhamiehinä pakersivat Tuomo Såg ja Jukka Nikkilä.
Osoite: http://www.lannevedenjahti.net
Seuran sääntöjä rukattiin tasapuolistamalla jäsenmaksua.
Jarmo Perus ahkeroi tiliasiat uuteen uskoon sekä väsäsi ajanmukaiset pienriista- ja hirvikartat.
Uudeksi jäseneksi valittiin Terho Heimonen.
Särkipuron kotaa viimeisteltiin, klapeille rakennettiin liiteri ja hätäisille huussi.
Uutta metsää istutettiin Teerimäkeen 5 ha, samalla kartutettiin seuran tiliä vajaalla tonnilla.
Riistakannat vaihtelivat. Hirvien talvehtiva määrä oli edelleen laskussa, alimmalla tasolla sitten
vuoden 1995. Yhteislupa-alueen (ESY) talvikannaksi arvioitiin 2,7 hirveä/1000 ha ja meillä
jääväksi kannaksi ilmoitettiin 1 hirvi/1000 ha. Valkohäntäpeurakanta oli taantunut, ilveksiä esiintyy
alueella jatkuvasti. Tämän takia peurajahti keskeytettiin. Kanalinnuilla oli huono pesimätulos.
Jäniksiä ja rusakoita esiintyy koko alueella, paikoin runsaastikin. Jälleen oli riistaystävällinen, lauha
ja vähäluminen talvi, tosin joulukuuta vietettiin pakkasessa ja nietoksissa.
RIISTANHOITO JA -LASKENTA
Kauriit saivat 3,5 tn perunaa, yhden pyöröpaalin sekä kauraa ja kuivaa heinää.
Uusi riistapelto perustettiin Hiekkaharjulle, kauraa ja rehukaalia 0,3 ha. Haanissa kasvatettiin
rehukaali-kauraa 4 aaria. Tenho Toikkanen teki 0,3 ha rehukaalia ja hernettä Savihautapellolle ja
Pukkilaan rehukaali-kauraa 5 aaria. Korven Erkillä oli 6 aarin kaalipelto mökillään. Honkamäessä
kasvatettiin rukiin orasta 3 aarin alueella. Lisäksi valmisteltiin Leskenahon riistapeltoa n. ½ ha
(myrkytys + kyntö ja tien kunnostus). Jyrki Lehtonen jätti 3,5 ha kauraa puimatta lintujen riemuksi
Haanissa.
Peuroja ruokittiin Honkamäessä, Heinävuoressa ja Hiekkarannassa. Eineeksi tarjottiin 400 kg
perunaa, 300 kg omenoita, 140 kg kauraa ja sekalaisia hedelmiä ynnä juureksia 40 kg.
Nuolukiviä leviteltiin metsiin 35 kpl.
Sami Väänänen ja Mato-mäyräkoira olivat tehokkaina pienpetohommissa. Varisloukkua
Rantakylällä viritti Paavo Lähteinen.
Uutena rauhoitusalueena oli ensimmäistä kautta Satosuo, Metsäkalliontien pohjoispuolelta.

Riistakolmiolaskenta suoritettiin talvella ja kesällä Heikki Lintusen johdolla.
Suurpetoyhdysmiehenä toimi Paavo Lähteinen. Ilveksestä saatiin 33 havaintoa, joista 5
pentuehavaintoja. Sudenjäljistä tuli 1 ilmoitus.
METSÄSTYS
Hirvenmetsästykseen osallistui 20 miestä, saaliiksi saatiin 15 hirveä. Toimintakertomus liitteenä.
Peurajahdit liitteenä.
Pienriistan metsästys painottui jänis- ja pienpetopyyntiin sekä pääosin kalalammikoilla tapahtuvaan
sorsastukseen.
Pienriistasaalis 2009 (2008): 49:n jäsenen tiedot (44).
Teeri 3 (4), pyy 5 (3), heinäsorsa 44 (31), tavi 12(16 ),
telkkä 6 (8), lehtokurppa 4 (4), kyyhky 2 (0),
metsäjänis 27 (32), rusakko 15 (14)
Pienpetoja seuran alueelta: Kettu 6 (12), supikoira 26 (30)
minkki 23 (11), Näätä 1 (0) ja varislinnut 174 (52)
Vieraskortin hinta oli 10 €.
AMPUMATOIMINTA
Koska osallistumisaktiivisuus on vähentynyt, päätettiin kilpailujaoston palaverissa supistaa
tiistaiammuntoja koskemaan vain heinä- ja elokuuta. Kauden lyhentäminen lisäsi ampujien
määrää/ampumavuoro.
Edellisvuodesta poiketen seuran mestaruuskilpailut keskitettiin samalle päivälle. 9.8. järjestetyissä
kilpailuissa haulikon voitti jälleen Tuomo Såg ja hirvessä ja luodikossa paras oli Heikki Lintunen.
Heikki Lintunen voitti Pihtiputaalla hirvenjuoksun piirinmestaruuden tuloksella 1180p., mikä lienee
piirin ennätys. Lisäksi Heikki sai hirvenhiihdon piirimestaruushopeaa. Hän osallistui myös
hirvenjuoksun SM-kisoissa Keski-Suomen piirin viestijoukkueessa. Terho Heimonen aloitti
kilpailemisen hirvenjuoksussa ja osallistui kilpailuihin piiritasolla sekä SM-kisoissa.
Jahti järjesti 20.9. pidetyn Viiden seuran kisan. Jahti voitti joukkuekilpailun ja henkilökohtaisen
mestaruuden vei Heikki Lintunen.
Lokakuun lopussa järjestettyyn ammunnanvalvojakoulutukseen Jahdista osallistui 6 miestä.

KENNELTOIMINTA
Käyttökokeissa ja näyttelyrintamalla oli aktiivinen vuosi. ks. liite

TIEDOTUSTOIMNTA JA YHTEISTOIMINTA
Marraskuun lopulla järjestettiin hirvipeijaiset Palomäen koululla. Peijaisissa kävi vieraita vajaat 150
henkeä.

Jäsentiedotteita lähetettiin seuran jäsenille 4 kappaletta. Toimintakortit postitettiin joulukuussa
2009. Sihteerillä oli käytössään 38 jäsenen sähköpostitiedot.
Jatkettiin ajavalla koiralla tapahtuvaa ketunmetsästystä Uuraisten Erämiesten, Pajupuron
Erämiesten ja Sahrajärven Metsästysseuran kanssa. Hirvi- ja peuraluvat haettiin Etelä-Saarijärven
yhteislupa-alueelle. Jahtia tässä elimessä edusti hirvivouti Jukka Huttunen.
Osallistuttiin Saarijärven Kennelkerhon 30-v juhliin.
Jukka Nikkilä toimii Keski-Suomen riistanhoitopiirin hallituksessa.
50-v täyttänyttä Jussi Sågia muistettiin seuran viirillä nro 39.
Kunniajäseniksi toimintavuonna kutsuttiin ansioituneet jäsenet: Erkki Hyytiäinen, Paavo Lähteinen
ja Matti Eräjärvi.

