
PAIMION METSÄSTYSSEURA

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA 2011

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta

Puheenjohtaja  Risto Kalve

Varapuheenjohtaja Teemu Heimo

Jäsenet Asko Ketola
Erkki Tolvanen
Esa Peltola
Jani Saaristo
Jarmo Silver
Pekka Salo
Pentti Reponen
Reijo Jauhiainen

Sihteeri Kalle Sevon

Toiminnantarkastajat Seppo Kallio, Heikki Mannisto 

(varalla) Jari Mukari, Lauri Tuominen

Johtokunta piti 6 kokousta,lisäksi talvikokous 24.2.2011 ja  kesäkokous 18.8.2011.

Jäsenmäärä oli 31.12. 2011 oli 277 henkilöä. 4 erottiin maksamattomien jäsenmaksujen 
seurauksena. 

Kiinteistöt ja niiden huolto

Seuralla on omistuksessaan metsästysmaja. Keväällä tehtiin talkoilla polttopuita ja 
siistittiin paikkoja talven jäljiltä. Liityttiin kaupungin vesijohtoverkkoon ja rakennettiin 
metsästysmajan läheisyyteen grillikota.



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

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

Majatoimikuntana toimi yhdistyksen johtokunta. 

Majan isäntänä toimi Jukka Tuominen.

Riistanhoitojaosto
Vetäjä: Esa Peltola. 

Ampumajaosto/haulikko
Vetäjä: Teemu Heimo. 

Kenneljaosto
vetäjä: Erkki Tolvanen. 

RAUHOITUSSUOSITUKSET
METSO, KOPPELO, PELTOPYY JA NAARAS TEERI

ALUERAUHOITUS 
PAIMIONJOKILAAKSO VÄLILLÄ VANHAINKOTI – JUNTOLAN VOIMALAITOS KOTIELÄINTEN 
LAIDUNTA KAUDEN AJAN.

RIISTANHOITOA SUORITETTIIN RIISTARUOKINNALLA SEKÄ PIENPETOJEN PYYNNILLÄ.

RIISTANHOIDON KUSTANNUKSET                            954,35   €

Metsästystä suunnitellaan seuran kesäkokouksessa.  Kokouksessa määritellään rauhoitettavat lajit 
ja alueet.

Metsästyksen valvontaa suorittavat osaltaan kaikki metsästäjät.



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

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

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

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

Seuralla on haulikko- ja pienoishirvirata. Ampumarata avattiin viikolla 14 lumitöiden jälkeen.
Kauden aikana ammuttiin noin 34000 kiekkoa. Haulikkorataa on käytetty aktiivisesti. Radalla 
pidettiin kauden aikana 5 kilpailut, joista yhdet olivat riistanhoitopiirin mestaruuskilpailut. 
Haulikon SM-kilpailuihin Ikaalisissa osallistui 9 jäsentä. Seuraa edustanut Max Ekman voitti S-
16 sarjan Suomen mestaruuden. Varsinais-Suomen piirimestaruusjoukkuevoitto tuli myös 
Paimioon. Elokuun lopulla rata siivottiin ja laitettiin talviteloille odottelemaan kauden 2012 
avausta, jota pyrimme viettämään viikolla 14 lumitilanteen sen salliessa.

Haulikkoradalla on harjoiteltu keskiviikkoisin ja perjantaisin 17.30-21.00

Pienoishirveä on ollut mahdollisuus käydä ampumassa kaksi kertaa viikossa. Pienoishirviradan 
käyttö on ollut vähäistä.

Seuran tekemä koulutus- ja neuvontatyö on ollut vähäistä ja se on jäänyt lähinnä uusien jäsenten 
opastukseen ja neuvontaan. Seuralla ei ole nuorisotyötä. 

Seura ei ole järjestänyt tiedotus- tai yleisötilaisuuksia. Säästösyistä tiedotustoiminta pyritty 
hoitamaan sähköpostitse, sekä nettisivujen kautta.

Seuran tekemistä rauhoituspäätöksistä ja metsästysjärjestelyistä tiedotettiin seuran nettisivuilla.


