
Pajupuron Erämiehet R.Y.

Toimintakertomus Vuodelta 2021

1. Yleistä

Pajupuron Erämiehet R.Y. on perustettu vuonna 1958, vuosi 2021 oli yhdistyksen 63 
toimintavuosi. Metsästysmaata seuralle on vuokrattu 4232 ha. Seuran jäsenmäärä 
vuoden 2021 lopussa oli 44 jäsentä.

2. Johtokunta ja Toimihenkilöt

-Varvikko Tapani (Puheenjohtaja)

-Roikonen Jussi (Vara puheenjohtaja)

-Sillanpää Juha-Matti (Sihteeri)

-Heimonen Markus (Rahastonhoitaja)

-Hiltunen Tero

-Viitanen Tommi

3. Kokoukset

Erämiesten talvikokous pidettiin Kylkijärven kodalla 14.2.2021, kokouksen 
puheenjohtajana toimi Tapani Varvikko ja sihteerinä Juha-Matti Sillanpää. 
Kokoukseen osallistui 10 seuran jäsentä. Kesäkokous pidettiin 15.8.2021 Pajupuron 
koulun kodalla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapani Varvikko ja sihteerinä 
Juha-Matti Sillanpää, Kokouksessa oli paikalla 11 seuran jäsentä. Kokouksissa oli 
tarjolla makkaraa ja kahvia. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa.

4.Toiminnan Tarkastajat

-Rossi Reima

-Rossi Kauko (varalla)



5. Riistanhoito

Seuran alueella on noin viisi kauriin ja peuran ruokintapaikkaa. Seura osti tänä 
vuonna peuroille 600 kg porkkanaa, joka kelpasi peuroille mainiosti. Riistapeltoja 
seuran alueella on ollut noin 5 ha. Hirviporukan ja muiden seuran jäsenien ansiosta 
seuran alueella on ollut myös nuolukiviä tarjolla. Lautajärvellä oli myös sorsan 
ruokintaa ja pesäpönttöjen tekoa. Kyyhkyn ruokintaa oli useassa paikassa. Kauraa, 
hernettä ja muuta viljaa kului useita satoja kiloja.

6.Riistakannat ja -laskenta

Riistakantaa on tarkkailtu metsästäjä kohtaisesti luonnossa havaintoja tehden. 
Liikettä nuolukivillä ja ruokinta paikoilla on myös seurattu aktiivisesti 
riistakameroiden avulla. Hirvenmetsästys aikaan on apuna ollut myös hirvi langat.

7. Metsästys

Kauriin metsästystä jatkettiin tänä vuonna 10 kauriin seurakiintiöllä. Peuran 
metsästystä jatkettiin ajavalla koiralla jossa ei onni ollut myötä, kyttäämällä saatiin 
kuitenkin pari peuraa eräksi. Peura lupia vuonna 2021 oli 5kpl.

Ilves lupaa haettiin mutta lupaa ei vuodelle 2021 saatu.

Vieraskortti maksu oli vuonna 2021 15 € päivä.

Saaliskiintiöt: 6 pistettä per/jäsen käytössä. Metso 4p Teeri 2p ja Pyy 1p Kauriilla 
10kpl kiintiö vuonna 2021.  Rauhoitus alueet pysyneet samana viime vuosien malliin.

Pienriistasaalis 2021: suluissa vuoden 2020 saalis tiedot.

Metso 0 (0), Teeri 3 (1), Pyy 2 (2), Heinäsorsa 17 (40), Tavi 1 (13), Telkkä 6 (6), 
Lehtokurppa 0 (0), Metsäjänis 16 (6), Rusakko 9 (5), Kyyhky 50 (80), Fasaani 0 (1), 
Kauris 4 (6).

Pienpetosaalis 2021: suluissa vuoden 2020 tiedot.

Kettu 1 (2), Supikoira 1 (7), Minkki - (3), Näätä 1 (1), Mäyrä - (1), Lokit 0 (0), 
Varislinnut 7 (6). 

8. Hirvijaoston Toiminta



Hirvenmetsästys aloitettiin 9.10.2021. Lupia vuonna 2021 oli käytettävissä 5.5 lupaa.
Jahtiin osallistui 11 metsästäjää Tapani Varvikon johdolla. Hirville oli nuolukiviä 
tarjolla kymmenkkunta. Osa kivisitä oli kovassa käytössä, mutta oli alueita jossa 
hirvet vieraili harvemmin. Hirvikanta kesällä ja alku syksystä oli hyvä ja hirvet saatiin 
saaliiksi kohtuu helpposti. 3 aikuista ja 5 vasaa ennakko suosituksen mukaan.

9. Ampuma Toiminta

Ampumatoiminta tapahtui pyssylän ampumaradalla, jossa yksi hirviradan valvonta 
vuoro. Kiekkoja oli mahdollista ampua parina iltana viikossa. Muutoin omaehtoista 
ammunnan harjoittelua ampumaradalla.

10. Tiedotus ja Yhteistoiminta

Seuran tiedoitus on tapahtunut whatsApp sovelluksen, lehti ilmoitusten ja 
puhelimen välityksellä. Seuralla käytössä viime vuonna hommattu karttapalvelu 
reviiri johon karttojen päivitystä jatketaan.

Ketun metsästystä jatkettiin yhteisjahtina naapuriseurojen kanssa.

Koirien ajo- tai haukkukokeita ei vuonna 2021 ollut seuran alueella.

Hirvipeijaiset pidetään koronan antaessa siihen mahdollisuuden.


