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Metsästysseuran jäsenille 

KESÄKOKOUKSESSA PÄÄTETTYÄ 

Riistakiintiöt 

Riistakiintiöksi vahvistettiin metso 1 ja teeri 1. Teeren kiintiö pitää sisällään myös talvimet-
sästyksen, mikäli se toteutuu.  

Koppelo rauhoitettu seuran alueella.  

Metsäjänis 6 (1 jänis/metsästyskuukausi). Kokous perusteli kiintiön määrää metsästyskuu-
kausilla. Yksi jänis/metsästyskuukausi. Rusakkoa saa metsästää vapaasti. 

Metsäkauris on rauhoitettu seuran alueella. 

Rauhoitusalue 

Rauhoitusalueeksi päätettiin Nurkkalassa oleva yhtenäinen peltoalue. Peltoalue on rauhoi-
tettu kaikelta pienriistan metsästykseltä 10.8.-31.10.2017. Myös kyyhkynen ja vesilinnut. Li-
säksi rauhoitusalueeseen kuuluu Nurkkalassa oleva Hasula R:o 45 tilan osa, joka kiinteästi liit-
tyy Nurkkalan peltoalueeseen. Kokeiden pitoa rauhoitus ei estä. Rauhoitusalue on merkitty 
selvästi seuran kotisivuilla oleviin karttoihin. 

Hirvijahti syksyllä 2017. 

Päätettiin, että jahti tapahtuu edelleen kolmessa ryhmässä. Ryhmät valitsevat metsästyksen-
johtajat hirviseurueiden järjestäytymiskokouksessa. 

Käytännön jahtijärjestelyistä ja lupien käytöstä päättää seurueiden varajohtajat seuran jahti-
voudin johdolla. Seuralle on myönnetty 4 aikuisen ja 8 vasan pyyntilupaa. 
- Hirvipeijaisten järjestämisvuoro Kemien ryhmällä. Emännille maksetaan 800 € korvaus. Seu-
ra maksaa muut peijaisten järjestämiskustannukset. 

Jokainen seurue saa käyttöön yhden aikuisen ja kaksi vasan kaatolupaa.  Kaksi vasaa käyte-
tään peijaisiin, sekä yhden aikuisen luvasta päätetään jahdin aikana. 

Karhujahti syksyllä 2017 

Päätettiin, että mahdollisen saaliin jakavat karhujahtiin osallistujat, sekä vastaavat myös jah-
dista aiheutuneista kuluista. Yhteishenkilöiksi valittiin Pentti Varonen ja Heikki Pirhonen. 
Karhujahtiin ei oteta mukaan seuran ulkopuolisia henkilöitä. 

Susi- ja ilvesjahti kaudella 2017-2018 

Päätettiin, että ilves- ja susijahti toteutetaan aikaisemman käytännön mukaisesti. Toteute-
taan yhteisluvan puitteissa kutsujahtina.  

PIENPETONÄYTTEET 

Evira toivoo, että metsästäjät lähettävät tutkittavaksi edelleen pienpetonäytteitä. Supit ja ke-
tut. Myös kuolleena löydetyt, mikäli ne eivät ole liikaa pilaantuneet.  Pikaohjeena on, että 
ruhot laitetaan kokonaisena, voi nylkeä tai jättää nylkemättä. Ei pakasteta. Ruho jäähdyte-
tään ja pakataan jäähdytettynä vuotamattomaan pakettiin ja toimitetaan viipymättä Eviraan. 



Toivomus on, että näyteruohoissa olisi eläimen aivot ehjänä. Mukaan tulee liittää lähetelo-
make, johon tulee tiedot näytteestä. Lomakkeen saat myös seuran sihteeriltä. Pienpetonäyt-
teet lähetetään os. Evira Matkahuolto Oulu. Lähetys on maksuton. 

Meidän riistanhoitoyhdistyksen alueelta tavoitteen on saada noin 20 näytettä. 

Siikajärven majakiinteistö. 

Kesäkokous kävi vilkkaan keskustelun Siikajärven majan myynnistä, korjauksesta ja eri muista 
toiminnan vaihtoehdoista, myös majan purkamisesta. 

Yksimielisesti päätettiin, että johtokunta valmistelee eri vaihtoehtoja, sekä selvittää maan-
mittauslaitokselta, onko kiinteistö tullut seuran omistukseen lahjoituksen vai kaupan, tai jon-
kin muun vaihtoehdon kautta. Seuralla on lainhuuto kiinteistöön. Asiaan palataan talviko-
kouksessa 2018. 

Kiinteistöä koskevasta rasitustodistuksesta selviää, että kiinteistöä rasittaa ainakin kuuden 
lohkotilan venevalkamapaikat. Lisäksi tulee selvittä, löytyykö muita ulkopuolisten vaatimia 
tai aiheuttamia rasitteita kiinteistölle. 

KARTAT OVAT MUUTTUNEET 17.08.2017! Salasana on pysynyt ennallaan.  

Kotisivujen Kartat-välilehdellä on nyt uudet kartat, tarkista ennen kuin metsästät.  

 

Seuran jäsenet omaan WhatsApp ryhmään 

Moni varmaan tietää mikä on WhatsApp -sovellus älypuhelimissa. Jos et halua, että numerosi 
lisätään edellä mainittuun ryhmään, niin ilmoita siitä vaikka tekstiviestillä Toni Salmiselle 
puh. 050 462 6217 tai Heikki Pirhoselle puh. 040 0211 077. Tulet saaman viestin puhelimeesi, 
kun ryhmä perustettu. Tämä ei korvaa olemassa olevaa tekstiviestijärjestelmää, vaan on ”ny-
kyaikainen” ja yksikertainen viestintäjärjestelmä niille, joilla on ns. älypyhelimet. Tavoitteena 
on, että ryhmä olisi perustettu tämän syksyn aikana. 

Johtokunta toivotta metsästysseuran jäsenille hyviä ja antoisia jahtipäiviä alkaneelle metsäs-
tyskaudelle! 
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