Vimpelin Metsästysseura ry
Hietaniementie 318
69950 Perho
gsm 040 7155083
email: ilomakiroosa.rik@gmail.com
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JÄSENTIEDOTE METSÄSTYSKAUDELLE 2021-2022
Uusi metsästyskausi alkaa ja on aika maksaa jäsenmaksu 40 euroa. Käytä maksaessasi ehdottomasti
laskussa olevaa VIITENUMEROA. Maksamalla vuosittain jäsenmaksusi, säilytät seuran jäsenyyden. Jos et
ole saanut jäsenlaskua, ota yhteys viipymättä sihteeriin tekstiviestillä, niin asia hoituu nopeimmiten.
Hirviennakkomaksu on 70 euroa, eräpäivä 12.9.2021. Tämän jälkeen maksu korotettuna 50 % eli 105
euroa 26.9.2021 asti. Sen jälkeen 100 % korotus eli 140 euroa. Viestikenttään hirvijahtiin osallistuvan
nimi ja teksti ”hirviennakko”. Kahteen hirviporukkaan kuuluminen ei ole mahdollista. Hirvikokous pidetään
sunnuntaina 26.9.2021 klo 16. Jahtipäällikkönä toimii Esa Kaunisto. Jahtiin osallistuvien tulee käydä

ampumassa kaksi kertaa ennen jahdin alkua. Vanha merkkiammunta eli kolme laukausta paikalleen
ja kolme laukausta liikkuvaan ja vähintään kaksi suoritusta/ilta. Pisteitä ei lasketa. Suoritus
ilmoitetaan ryhmänjohtajalle ja kontrolloidaan ensimmäisenä jahtiaamuna, puuttuvat suoritukset
estävät jahtiin osallistumisen. Radalle voi jäädä ampumaan.
Seuran tili: OP VIMPELI FI93 5522 0240 0144 13
Saaliskiintiöt 2021–2022

Metsäkanalintujen osalta saaliskiintiöt päättää johtokunta, kun riistakolmiolaskentatulokset ja
valtion määrittelemät metsästysajat on saatu tietoon. Metsäkanalintukiintiöt ja metsästysajat
ilmoitetaan 9.9. mennessä seuran nettisivuilla. Muutoin kiintiöt tulevalle metsästyskaudelle:
Teeri 10.9-10.12.2021
Metso 10.9-10.11.2021
Metsäpyy 10.9-10.12.2021 ei kiintiötä.
Kiintiö: Metso 1 kpl uros, kohdistetaan Metsästys nuoriin yksilöihin. Koppelo rauhoitettu.
Kiintiö: Teeri uros tai naaras aikavälillä 10.9-31.10.2021 3 kpl (kolme) ja 1.11–10.12. 2021 2 kpl
(kaksi)
Saaliskiintiöstä ei voi siirtää käyttämätöntä kiintiötä toiseen.
Tällä toiminnalla kohdistetaan metsästyksen pääpaino alkukauteen ja nuoriin yksilöihin. Samalla
mahdollistetaan latvalinnustus alkutalvella rajoitetusti.
Kehotetaan vahvasti välttämään soidinpaikoilla metsästämistä, koska siellä on teerien vahvin
geneettinen perimä edustettuna. Se vaikuttaa suoraan teerikantaan. Metsästetään teeriuroksia ja naaraita tasaisesti. Kohdistetaan metsästys nuoriin yksilöihin.
peltopyy: 2 kpl
Metsäpyylle, metsäjänikselle, rusakolle sekä fasaanille ei ole kiintiötä.
Riekko on rauhoitettu.
Kauris: ei kiintiötä, johtokunnalla oikeus keskeyttää jahti tarvittaessa. Kevätpukkijahti 16.515.6.2022

Rauhoitusalueet 2021–2022 pienriistan metsästyksessä (linnut, jänikset, kauriit jne.)

- Rauno Toivolan maat Kurkijärven tien varrella (ei koske hirven eikä ketun metsästystä). Tuomo
Latvalan maat. Olavi Männikön maat. Mikko Viitaniemen maat. Ilolan alue. Olli Valtolan
kosteikkoalue Hevoshaassa rauhoitetaan vesilinnun metsästykseltä. Jussi Viitaniemen maat (ei
koske hirvenmetsästystä). Antti Tattarin maat, ei koske hirven eikä pienpetojen metsästystä. Harjun
pellot Sääksnevalla rauhoitetaan metsäkanalintujen metsästykseltä 10.10. eteenpäin.
-Suositellaan vahvasti, että ei metsästetä teerien soidinpaikoilla.
Kartat rauhoitusalueista seuran nettisivuilla ja infotaululla majan seinällä.
Älä metsästä rauhoitusalueilla! Rikkomuksista seuralta tulee sanktioita.
Vieraskortit 2021–22

Sorsastus: aloituspäivä 50e, muutoin 10e/vrk. Pienriistanmetsästyksessä 10e/vrk tai 100€
vuosikortti ja seuran jäsenen oltava mukana. Saalis on pois jäsenen kiintiöstä. Kanakoiramiesten
päiväkortti 50e oikeuttaen ampumaan 3 fasaania. Pelkkä koiran koulutus 30e/vrk, seuran jäsenen
oltava mukana. Hirvenmetsästys aseen kanssa 500e/viikonloppu (trofee kuuluu ampujalle, ei
lihaosuutta), ilman asetta 0e. 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 ilmoitetaan 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/virheitä tai ne muuttuvat, ilmoitathan siitä sihteerille.
Oma Riista
Ilmoita metsästäjänumerosi päästäksesi näkemään Oma Riistasta seuran metsästysalueet. Yhteyshenkilö
Henna Kivinummi 040 1769601.
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.
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