LANNEVEDEN JAHTI RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
Mennyt vuosi oli yhdistyksen 47. toimintavuosi. Jäsenmäärä vuoden lopussa 81, joista
maanomistajajäseniä oli 30 ja kunniajäseniä 15. Metsästysmaata oli hirvelle 6987 ha ja kaikelle
pienriistalle 5879 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 kolmasti, yleisiä kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi.
Satosuolla pannoitettiin keväällä kaksi kaurista, joiden vaelluksia saattoi seurata netistä.
Yhteistyökumppanina toimi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmestari Pertti Hokkanen. Meiltä
häntä avustivat Jussi Såg ja Paavo Lähteinen.
Jahdin kotisivuja kehitettiin edelleen. Puuhamiehinä pakersivat Tuomo Såg ja Jukka Nikkilä.
Osoite: http://www.lannevedenjahti.net
Riistakannat vaihtelivat. Hirvikanta pysyi ennallaan: yhä metsästettävänä, mutta selvästi
huippuvuosista taantuneena. Valkohäntäpeurojen määrä edellisvuodesta kasvussa, ilvekset kurittivat
etenkin kauriskantaa. Kanalinnuilla oli hyvä pesimätulos. Suurimmassa teeritokassa loppuvuodesta
laskettiin liki 100 lintua. Metsojakin näkyi mukavasti. Jäniksiä ja rusakoita esiintyy koko alueella,
rusakko runsastuu. Kesä oli helteinen ja talvi hyinen.
RIISTANHOITO JA -LASKENTA
Riistapeltoja oli Leskenahossa 0,5 ha (kaura-herne, rehukaali, ruis), Hiekkaharjussa 0,3 ha(kaura,
ruis), Savihautapelto 0,3 ha (kaura-herne), Pukkilassa 7 a (kaura), Korvenmäessä 6 a(kaura ja kaali),
ja Honkamäessä 3aaria (ruis).
Riista vieraili pelloilla, paitsi Hiekkaharjussa, Savihautapellolla suurehko metsopoikuekin.
Peuroja ruokittiin Heinämäessä, Hiekkarannassa ja Honkamäessä.
Kauriita syötettiin Tikan pellolla Rumpsunperällä. Kauriita kävi paikalla 10-15. Syksyllä
ruokintapaikka siirrettiin Kankaalaan ja toinen ruokintapaikka perustettiin Lintusen pellolle.
Evästä kului: omenoita, porkkanoita ja peruja n. 3000 kg kauraa 2000 kg, leipää ja pullaa 500 kg ja
heinää 1200 kg.
Nuolukiviä leviteltiin metsiin 35 kpl.
Juha Timperi kasvatti ja istutti 60 fasaania. Suurin osa ammuttiin, kanahaukkojen harmiksi. Jäi
fasaaneista jokunen luontoon talveksikin kärvistelemään. Juha otti kasvatukseen myös 30 kpl
peltopyyuntuvikkoja (itäistä kantaa). Vuoden vaihteessa pyitä pullistelee tarhassa 24 kpl. Keväällä
tehdään lintujen siirtoistutus. Pari pariskuntaa jätetään siitoslinnuiksi jatkotarhausta varten.
Muutamilla kalalammikoilla ruokittiin sorsalintuja. Kuhnonlammen yli menevälle voimalinjalle
Finngrid asetti Jahdin pyynnöstä linnuille varoituspallot.
Sami Väänänen ja Mato-mäyräkoira olivat tehokkaina pienpetohommissa.
Rauhoitusalueena oli Satosuo, Metsäkalliontien pohjoispuolelta.
Riistakolmio kierrettiin kesällä uudessa paikassa Haani- Alkula- Mäntylä.
Sorkkaeläimiä kuvattiin nuolukiviltä ja ruokintapaikoilta kahdella riistakameralla.

Suurpetoyhdysmiehenä toimi Paavo Lähteinen. Ilveshavaintoja tuli runsaasti, varsinkin Satosuolta,
jossa asusti 2 ilvespentuetta.

METSÄSTYS
Hirvenmetsästykseen osallistui 21 miestä, saaliiksi saatiin 14 hirveä. Toimintakertomus liitteenä.
Peuranmetsästykseen osallistui 8 seuran jäsentä, saaliina pukki ja 2 vasaa. Peurajahdit liitteenä.
Pienriistan metsästys painottui jänis- ja pienpetopyyntiin sekä pääosin kalalammikoilla tapahtuvaan
sorsastukseen.
Pienriistasaalis 2010 (2009): 46:n jäsenen tiedot (49).
Metso 1 (0), Teeri 6 (3), pyy 7 (5), heinäsorsa 36 (44), tavi 17 (12),
telkkä 15 (6), lehtokurppa 7 (4), kyyhky 3 (2),
metsäjänis 46 (27), rusakko 24 (15)
Pienpetoja seuran alueelta: Kettu 8 (6), supikoira 43 (26)
minkki 13 (23), Näätä 1 (1) ja varislinnut 93 (174)
Vieraskortin hinta oli 10 €.
AMPUMATOIMINTA
Tiistaiammuntoja järjestettiin heinä- ja elokuussa. Ampujia oli keskimäärin 5/ilta.
Seuran mestaruuskilpailut järjestettiin ainoastaan hirvikävelyssä. Osanottajia oli 15, voittaja Erkki
Lintunen.
Hirvenjuoksun piirinmestaruusviestikilpailussa Pylkönmäellä joukkueella Terho Heimonen, Erkki
ja Heikki Lintunen voitti hopeaa.
Henkilökohtaisessa kisassa Heikki Lintunen sai piirinmestaruuspronssia ja Vesannolla pidetyissä
SM-esikisoissa hän saavutti hopeaa.
Heikki ja Terho osallistuivat hirvenhiihdon SM-kisoihin.
19.9. pidetyn viiden seuran kisassa Jahti voitti joukkuekilpailun joukkueella Tuomo Såg, Erkki
Hyytiäinen ja Heikki Lintunen.
Jäsenten kilpailutoiminnan laimeuden vuoksi jaosto esittää ampuma- ja kilpailujaoston
lakkauttamista.
KENNELTOIMINTA
Jaostoon kuuluivat: Juha Timperi, Matti Kyläniemi, Mikko Kuitunen, Lari Väänänen ja Tuomo
Rantala.
Seuran aluetta käytettiin koemaastoina ajokokeissa 2 kertaa Keski-Suomen Kennelpiirin
karsintakokeessa ja Beagle Ajovoittaja otteluun, viidesti hirvenhaukkukokeissa ja kahdesti
linnunhaukkukokeissa.
Seuran jäsenten koirat ovat menestyneet käyttökokeissa ja näyttelyssä seuraavasti:
Erkki ja Mika Lintusen omistama karjalankarhukoira uros SISUKKAAN EETU on haukkunut 4
kertaa Voi-1, kerran Voi-3 hirvenhaukkukokeissa. Eetu on tiettävästi seuran ensimmäinen
kaksoisvalio hirvikoirissa. Eetu on myös suorittanut karhunhaukun taipumuskokeen.
Ilpo Toikkasen omistama harmaanorjanhirvikoira uros KARPAASIN REPE on käynyt näyttelyssä
Kurikassa 10.4 saaden NUO H palkinnon ja Närpiössä 29.5 saaden NUO Eri palkinnon.

Tuomo Rantalan omistama beagle uros JÖÖTI on ajanut kahdesti 2 palkinnon ja kerran 3 palkinnon
Beaglejen ajokokeissa.
Kuluneen vuoden aikana tuomaritehtävissä ovat toimineet:
Erkki Lintunen hirvenhaukku- ja karhunhaukkukokeissa palkintotuomarina
Mika Lintunen ja Jukka Nikkilä hirvenhaukkukokeissa palkintotuomarina
Mikko Kuitunen jäniksenajokokeissa palkintotuomarina

TIEDOTUSTOIMNTA JA YHTEISTOIMINTA
Marraskuun lopulla järjestettiin hirvipeijaiset Palomäen koululla. Peijaisissa kävi väkeä vajaat 150
henkeä. Saarijärveläinen-lehdessä julkaistiin juttu Jahdin hirviporukasta.
Jäsentiedotteita lähetettiin seuran jäsenille 3 kappaletta. Toimintakortit postitettiin joulukuussa
2010. Sihteerillä oli käytössään 40 jäsenen sähköpostitiedot.
Jatkettiin ajavalla koiralla tapahtuvaa ketunmetsästystä Uuraisten Erämiesten, Pajupuron
Erämiesten ja Sahrajärven Metsästysseuran kanssa.
Hirvi- ja peuraluvat haettiin Etelä-Saarijärven yhteislupa-alueelle. Jahtia edusti hirvivouti Jukka
Huttunen.
Haettiin ilveslupaa yhdessä Lannen Linnustajien kanssa. Helmikuussa lupaa ei myönnetty,
joulukuussa sen sijaan tupsukorvan perään päästiin.
Osallistuttiin Jokimaan metsästysseuran 50-v juhliin, minne luovutettiin seuran viiri.
Jukka Nikkilä toimii Keski-Suomen riistanhoitopiirin hallituksessa.

