Tammikuu 2019

Kirje maanomistajille!

Erä‐Äijät ry on vaalinut perustajajäsentensä tahtoa järjestää metsästysmahdollisuuksia Äijälän ja
Hänniskylän erähenkisille naisille ja miehille, nyt jo 62 vuoden ajan. Ja työ jatkuu.
Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 139, josta maksavia jäseniä 60, loput maanomistajajäseniä ja jokunen
vapaajäsen. Jäsenistä 84 on Äijälästä ja 55 Hänniskylältä. Vuosien 2017 ja 2018 aikana 8 jäsentä
irtisanoutui, 3 jäsentä seuran hallitus erotti maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi ja lisäksi hallitus seuran
sääntöjen mukaisesti erotti 1 jäsenen, kun jäsen irtisanoi seuran toiminta‐alueella omistamansa maan
metsästysvuokrasopimuksen. Uusia jäseniä seuran hallitus hyväksyi vuoden 2017 aikana 2 ja viime vuoden
aikana 4, joista 2 hyvin nuoria (11 – 13 vuotiaita), lisäksi 2 jäsenen hakemus odottaa hallituksen myönteistä
päätöstä.
Metsästysmaita seuralla on vuokrattuna vähän yli 7800 hehtaaria, josta Hänniskylän puolella noin 2500 ha
ja loput Äijälässä.
Seuran vakiintuneesta vuosittaisesta toiminnasta, metsästyksen ohella, voisi mainita
‐
‐
‐
‐
‐
‐

järjestetään hirvenhiihtokilpailut Saarikkaan kylätalon maastossa ja hirvenjuoksukilpailut
Jouhtisvuoressa
ammunnan seuraottelu Valkolan Jahdin kanssa
riistapeltoja seuran alueella 11
pienpetojen metsästyksellä onnistuttu turvaamaan pienriistan elinolot kohtuullisina
kesällä 2018 noin 50 seuran jäsentä teki talkootöitä Laukaan koiranäyttelyn järjestelytehtävissä,
näyttelyn tuloina seura sai 3400 €
lisäksi sekä Äijälän että Hänniskylän hirviseurueet tekivät talkootöinä ralli‐ ja festivaalitelttojen
pystytystä ja järjestyksen valvontaa näissä tapahtumissa ja näin tienasivat rahaa hirviseurueiden
kuluihin, myös lahtivajojensa rakentamis‐ ja ylläpitokuluihin. Äijälän lahtivajahanketta oli
valmisteltu useita vuosia ja päätös rakentamisesta tehtiin toukokuulla 2016, lahtivaja saatiin
toimintakuntoon ennen syksyn 2018 jahdin alkua. Hänniskylällä lahtivaja on ollut toiminnassa jo 10
vuotta.

‐

Raiskin majaa on vuokrattu Lomarenkaan välityksellä, vuokraustulot ovat jo usean vuoden ajan
kattaneet majan ylläpidosta aiheutuvat kulut (kiinteistövero, vakuutukset, tiemaksut,
kunnossapito).

Kanalintukanta seuran alueella on heikko. Jäniskanta on hyvä ja hirvikanta kasvava, lisääntyneistä
kaatoluvista huolimatta. Riistakeskuksen tavoitteena on jo usean vuoden ajan ollut vähentää hirvikantaa
hirvivahinkojen pienentämiseksi sekä metsässä että maanteillä. Viime syksyn hirvijahtiin seura haki ja sai 24
hirvieläimen kaatoluvan, kaikki luvat käytettiin. Äijälässä kaadettiin 10 aikuista hirveä ja 9 vasaa,
Hänniskylällä 7 aikuista hirveä ja 5 vasaa. Jahdin jälkeen seuran alueelle jääväksi hirvikannaksi arvioitiin 21
hirveä. Hirville alueemme on sekä kesä‐ että talvilaidunaluetta, joten syötävää hirvet etsivät koko ajan. Kun
metsät hakkuiden ja uusimisen myötä muuttuvat, myös hirvien elinalueet muuttuvat. Viime syksyn jahdin
aikaan hirvien aiheuttamia taimikkovahinkoja havaittiin Hänniskylällä lähinnä Kettumäen alueella.
Hirvenlihaa hirviseurueet ovat päättyneenä jahtikautena jakaneet maanvuokraajille kaatopaistien lisäksi ns
maanomistajapaisteina. Maanomistajapaisteja on tarkoitus jakaa niin, että nykyisillä kaatolupamäärillä
kukin maanvuokraaja saisi paistin vähintään 3 – 4 vuoden välein.
Seuran talous on pieneksi seuraksi kohtuullisen vakaalla pohjalla, ei ole velkaa eikä maksamattomia
sitoumuksia. Seuran varallisuutta ovat omalla n 5 hehtaarin tontilla sijaitseva Raiskin maja, lahtivajat ja
kodat. Seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista, Raiskin vuokratuloista ja talkootöistä.

Lisätietoa
Juhani Sivula, puheenjohtaja, puh 050 3360 322
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Seuran toimintaa ja tapahtumia voit seurata myös
www.era‐aijat.fi

