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JÄSENTIEDOTE METSÄSTYSKAUDELLE 2018-2019 
 
Uusi metsästyskausi alkaa ja on aika maksaa jäsenmaksu 35 euroa. Käytä maksaessasi ehdottomasti 
laskussa olevaa VIITENUMEROA. Maksamalla vuosittain jäsenmaksusi, säilytät seuran jäsenyyden. 
Jäsenmaksun eräpäivä on 10.8.2018. 
 
Hirviennakkomaksu on 70 euroa, eräpäivä 14.9.2018. Tämän jälkeen maksu korotettuna 50 % eli 105 
€ 30.9.2018 asti. Sen jälkeen 100 % korotus eli 140 €. Viestikenttään hirvijahtiin osallistuvan nimi ja 
teksti ”hirviennakko”. Kahteen hirviporukkaan kuuluminen ei ole mahdollista. Jahtiin osallistuvien tulee 
käydä ampumassa vähintään kahtena päivänä ennen jahdin alkua vanha merkkiammunta eli 3 ls 
paikalleen ja 3 ls liikkuvaa ja vähintään kaksi suoritusta per ilta. Pisteitä ei lasketa. Suoritus 
ilmoitetaan ryhmänjohtajalle ja kontrolloidaan ensimmäisenä jahtiaamuna. Suorituksiin 
hyväksytään myös muualla todistetusti ammutut harjoitukset. Puuttuvat suoritukset estävät jahtiin 
osallistumisen. Radalle jäävät ensimmäisenä jahtiaamuna ampumaan ne, joilla on puuttuvia 
suorituksia. Hirvikokous on seuran majalla 30.9. klo 16. Jahtipäällikkönä toimii Esa Kaunisto.  
  
Karhuennakkomaksu on 20 euroa, eräpäivä 10.8.2018. Viestikenttään karhujahtiin osallistuvan nimi ja 
teksti ”karhuennakko”. Karhukokous pidetään 12.8. klo 20 seuran majalla, jonne kaikkien karhujahtiin 
osallistuvien tulee saapua. Jos et pääse paikalle, tulee sinun tavata karhujahdin yhdyshenkilö Jari Lakaniemi 
henkilökohtaisesti. Varahenkilönä toimii Markku Lammi. 
 
Seuran tili: OP VIMPELI FI93 5522 0240 0144 13.  
 
Saaliskiintiöt 2018-2019 

- Metso ja teeri: Johtokunta tekee päätöksen riistakolmiolaskentatulosten ja valtion päätöksen 
jälkeen. Asiasta tiedotetaan metsästysseuran nettisivuilla 9.9. mennessä. 

- peltopyy 2 kpl  metsäjänis ei rajoituksia 
- rusakko ei rajoituksia fasaani ei rajoituksia 
- metsäpyy ei rajoituksia  riekko rauhoitettu 
- kauris; kaurisjaosto päättää kiintiön. Kevätjahti 16.5.-15.6.2019.  

 
Rauhoitusalueet 2018-2019 pienriistan metsästyksessä (linnut, jänikset, kauriit jne.) 
-Rauno Toivolan maat Kurkijärven tien varrella (ketun metsästys sallittu).  
-Seurakunnan maat. (kaiken pienriistan metsästys kielletty, mukaan lukien pienpedot)  
-Jorma Kauniston, Juhani Viitaniemen ja Mikko Viitaniemen maat Pyhälahdessa & Pyhävuoren rinteet 
(kauriin metsästys sallittu, kaurisjaosto varmistaa vielä asian ennen jahdin alkua. Muu pienriista kielletty, 
pienpedot mukaanlukien). 
-Olli Valtolan kosteikkoalue. 
-Tuomo Latvalan maat Koskelan kylässä ja Koivumäentien varrella. Muilla Tuomo Latvalan omistamilla 
mailla saa metsästää kaikkea riistaa (Vesterbacka).  
-Ilolan alue.  
-Kyllikki Penttisen maat.  
-Antti Tattarin maat Huopanassa (pienpetojen metsästys sallittu). 
-Suositellaan, että ei metsästetä teerien soidinpaikoilla. 
Kartat rauhoitusalueista seuran nettisivuilla ja infotaululla majan seinällä.  
Älä metsästä rauhoitusalueilla! Rikkomuksista seuralta tulee sanktioita. 
 



 
Vieraskortit 2018-2019 
Vieraskortti pienriistan metsästykseen 10 e/vrk tai 100 e/kausi. Vieraskorttilaisen mukana oltava seuran jäsen 
ja saalis pois jäsenen kiintiöstä. Sorsastuksen aloituspäivän vieraskortti 50 e/vrk, muutoin 10 e/vrk, seuran 
jäsenen oltava mukana. Kanakoirien päiväkortti 50 e/vrk, oikeuttaa kolmen fasaanin pudotukseen, pelkkä 
kanakoiran koulutus ilmainen, seuran jäsenen oltava mukana. Päiväkortti ja vuosikortti maksetaan ennen 
metsälle menoa ja tosite maksusta mukaan metsälle. Pienpetopyyntiin voi osallistua seuran jäsenten 
mukana ilman päiväkorttimaksua. 
 
Petoyhdysmies: Tuomo Huopana, puh. 0400 786636. Kaikki karhuhavainnot ilmoitettava Tuomolle. 
Kauriinmetsästys: Kaurisjahdin yhdysmiehenä toimii Sampo Niemitalo, puh. 040 7056282. 
Metsästyksenvalvojat: Hannu Takala, Markku Lammi, Juho Savola, Mikael Kotanen. 
 
Kiinnitä metsästäessäsi huomiosi näihin seikkoihin: 
 
      -     Noudata metsästyslakeja ja asetuksia! 

- Älä metsästä taajama- ja kaava-alueella 
- Vältä kulkemista aseen kanssa asutuilla alueilla (vaikka ase olisi pussissa) 
- Älä tallo viljapeltoja. Älä jätä hylsyjä maastoon. 
- Älä aja pellolla/maastossa! Jos on välttämätöntä ajaa jollain ajoneuvolla pelloilla, selvitä ensin 

kenen maasta on kyse ja kysy lupaa! Ilman maanomistajan lupaa ei pelloille/maastoon ole 
ajoneuvoilla asiaa.  

- Noudata saaliskiintiötä ja varmista, että metsästät sallitulla alueella 
- Älä häiritse pellolla ja metsässä työskenteleviä 
- Huomioi/tervehdi muut metsässä liikkujat (maanomistajat, metsätyöntekijät, marjastajat jne.) 
- Älä estä pysäköinnilläsi muiden kulkemista.  
- Maanomistajat ovat luovuttaneet maansa vastikkeetta harrastuskäyttöömme, toimi 

kunnioituksella toisen omaisuutta kohtaan! 
 
Yhteystiedot 
Jos yhteystiedoissasi on puutteita tai virheitä, ilmoitathan siitä sihteerille.  

 
Historiikki 
Seuran historiikki myynnissä hintaan 25 e. Historiikkeja saatavissa sihteeriltä.  
 
Oma Riista 
Ilmoita metsästäjänumerosi sihteerille, päästäksesi näkemään Oma Riistasta seuran metsästysalueet. 
 
WhatsApp ryhmä 
Seuran jäsenten oma ryhmä, ilmoita puhelinnumerosi pj:lle, sihteerille tai jollekin johtokunnan jäsenelle, niin 
pääset mukaan. Ryhmän tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
Compak rata 
Rata on avoinna keskiviikkoisin klo 18 ja lauantaisin klo 10. Huom! Hirven ampumakoepäivinä (tarkista 
päivät seuran nettisivuilta), rata aukeaa vasta klo 12. Hinnat ovat jäsenille: aikuiset 4e/kierros ja alle 18 v. 
2e/kierros. Kierros sisältää 25 kiekkoa.  
 
Ilma-ase rata 
Seuralla on uusi ilma-ase rata entisen Järviseudun Sairaalan matalamman rakennuksen kellarissa (osoite 
Lakaniementie 85, Vimpeli). Kulku radalle Lakaniemen puoleisesta viimeisestä liittymästä. Rata on 
syyskauden ajan avoinna tiistai iltaisin klo 18-20. Radan käyttö on toistaiseksi veloituksetonta. Seuraa 
nettisivuilta tiedotusta radan toiminnasta.  
 
 
Menestyksekästä jahtivuotta 2018-2019 toivottaa Vimpelin Metsästysseura ry 


