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JÄSENTIEDOTE METSÄSTYSKAUDELLE 2016-2017 

 

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 10.8.2016. 

Hirviennakkomaksu on 70 euroa, eräpäivä 20.9.2016. Viestikenttään hirvijahtiin osallistujan nimi ja teksti 

”hirviennakko”. Kahteen hirviporukkaan kuuluminen ei ole mahdollista. Hirvikokouksen ajankohta 

ilmoitetaan myöhemmin. Jahtipäällikkönä toimii Eino Koskela.  

Karhuennakkomaksu on 20 euroa, eräpäivä 10.8.2016. Viestikenttään karhujahtiin osallistujan nimi ja 

teksti ”karhuennakko”. Karhukokous pidetään 14.8. klo 14:00 seuran majalla, jonne kaikkien karhujahtiin 

osallistuvien tulee saapua. Ellet pääse paikalle, tulee sinun tavata Jari Lakaniemi henkilökohtaisesti (puh. 

0400 569778).  Yhdyshenkilönä toimii Jari Lakaniemi ja varahenkilönä Tuomo Huopana. 

Vimpelin Metsästysseuran 50-vuotis historiikki 
Historiikin hinta on jäsenmaksun yhteydessä 17 euroa /kirja (jäsenmaksu + historiikki yhteensä 52 euroa). 

Maksamalla historiikin jäsenmaksun yhteydessä, varmistat kirjan saannin. Historiikkia painetaan rajoitettu 

erä. Muutoin historiikkia myydään hintaan 25 euroa /kirja. Historiikki on saatavilla 1.10. alkaen seuran 50-

vuotisjuhlassa, jonka jälkeen se on noudettavissa sihteerin luota.  

 

Seuran tili: OP VIMPELI FI93 5522 0240 0144 13 . NORDEASSA EI OLE ENÄÄ TILIÄ! 

Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet kaudelle 2016-2017 

- 1 kpl uros- tai naarasmetso, metsästys sallittu 17.-31.10.2016 (jos valtio lyhentää 

metsästysaikaa, seuran alueella ei metsästetä vuonna 2016 metsoa) 

- teeri 1 uros ja 1 naaras 

- peltopyy 2 kpl  metsäjänis ei rajoituksia 

- rusakko ei rajoituksia fasaani ei rajoituksia 

- metsäpyy ei rajoituksia  riekko rauhoitettu 

- Kauris; kaurisjaosto päättää kiintiön. Kevätjahti 16.5. -15.6.2017.  
 

Rauhoitusalueet pienriistan metsästyksessä (linnut, jänikset, kauriit jne.) 

 - Rauno Toivolan maat Kurkijärventien varrella (ketun metsästys sallittu).  

 - Seurakunnan maat (kaiken pienriistan metsästys kielletty, mukaanlukien pienpedot).  

 - Antti Tattarin maat Huopanassa (pienpetojen metsästys sallittu).  

 - Jorma Kauniston, Juhani Viitaniemen ja Mikko Viitaniemen maat Pyhälahdessa, Pyhävuoren rinteet   

(kaiken pienriistan metsästys kielletty, mukaanlukien pienpedot).  

 - Tuomo Latvalan maat Koskelan kylässä. Muilla Tuomo Latvalan omistamilla mailla saa metsästää kaikkea   

riistaa.  

 - Ilolan alue.  

 - Kyllikki Penttisen maat.  

 - Olli Valtolan kosteikkoalue Hevoshaassa rauhoitetaan vesilinnun metsästykseltä.  

 - Suositellaan, että ei metsästetä teerien soidinpaikoilla. 

Kartat rauhoitusalueista seuran nettisivuilla ja vanhan majan seinällä ampumaradalla. 

Älä metsästä rauhoitusalueilla! Rikkomuksista seuralta tulee sanktioita. 

 

Vieraskortti pienriistan metsästykseen 10 e/vrk tai 100 €/vuosi. Vieraskorttilaisen mukana oltava seuran 

jäsen (ei koske sorsastusta) ja saalis pois jäsenen kiintiöstä. Sorsastuksen aloituspäivän vieraskortti 50 e/vrk. 

Kanakoirien päiväkortti 50e/vrk, oikeuttaa kolmen fasaanin pudotukseen. Pelkkä koiran koulutus 30e/vrk. 

Päiväkortti ja vuosikortti maksetaan ennen metsälle menoa ja tosite maksusta mukaan metsälle. 
Pienpetopyyntiin voi osallistua  seuran jäsenten mukana ilman päiväkorttimaksua. 

http://www.vimpelinmetsastysseura.fi/


Petoyhdysmies: Tuomo Huopana gsm 0400786636. Kaikki karhuhavainnot ilmoitetaan Tuomolle. 

Kauriinmetsästys: Kaurisjahdin yhdysmiehenä toimii Sampo Niemitalo.  

 

Kiinnitä metsästyksessä huomiosi näihin seikkoihin 
 

      -     Noudata metsästyslakeja ja asetuksia ! 

- Älä metsästä taajama- ja kaava-alueella 

- Vältä kulkemista aseen kanssa asutuilla alueilla (vaikka se olisi pussissa).  

- Älä tallo viljapeltoja. Älä jätä hylsyjä pellolle tai rantaan 

- Älä aja pellolla/maastossa ilman maanomistajan lupaa 

- Noudata saaliskiintiötä ja varmista, että metsästät sallitulla alueella 

- Älä häiritse pellolla ja metsässä työskenteleviä 

- Huomioi metsässä liikkujat (maanomistajat, metsäntyöntekijät, marjastajat jne) 

- Älä estä pysäköinnilläsi muiden kulkemista metsään tai pellolle 

- Muista, että maanomistajat ovat luovuttaneet maansa harrastuskäyttöömme, toimi 

kunnioituksella toisen omaisuutta kohtaan 

 

Seuran 50-vuotisjuhla 
Seuramme viettää tänä vuonna 50-vuotis juhlavuottaan. 50-vuotisjuhla järjestetään 1.10.2016 Vimpelin 

Yhteiskoululla. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  

 

Oma Riista -palvelu 
Oma Riista -palvelu on riistahallinnon sähköinen asiointipalvelu, jonka toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa 

Suomen riistakeskus. Metsästysseurojenkin toiminnot ovat tulevaisuudessa muuttumassa sähköisiksi ja myös 

Vimpelin Metsästysseura on ottanut kesän 2016 aikana käyttöön seuroille tarkoitetun Oma Riista -palvelun. 

Palveluun tallennetaan syksyyn 2016 mennessä seuran metsästysalueet, niin hirvenmetsästyksen kuin 

pienriistankin osalta, mahdollisimman kattavasti. Jäsenet, jotka ovat ottaneet Oma Riistan käyttöönsä, voivat 

halutessaan lähettää sihteerille sähköpostitse yhteystietonsa sekä metsästäjänumeronsa, jonka jälkeen Oma 

Riista -palvelun kautta on mahdollista tarkastella seuran metsästysalueita.  

 

Compak rata 
Seuralle on hankittu tänä vuonna Compak haulikkorata. Rata on avoinna keskiviikkoisin klo 18 ja 

lauantaisin klo 10. Huom! Hirven ampumakoepäivinä 6.8., 20.8., 3.9. ja 17.9. rata aukeaa vasta klo 

12.00. Hinnat ovat jäsenille: aikuiset 4 e/kierros ja alle 18v. 2 e/kierros. Kierros sisältää 25 kiekkoa. 

 

Tiedotteen liitteenä pienpetosaalisilmoituslomake. Palautetaan sihteerille kauden päätyttyä postitse 

tai skannattuna sähköpostin liitteenä.   
 

 


