KUORTANEEN METSÄSTYSSEURA RY TIEDOTE, METSÄSTYSKAUSI 2022-2023
Mikäli sait paperilaskun, toimita sähköpostiosoitteesi seuralle, jos sellaisen omistat.
Tee saalisilmoitus metsästyskaudesta 2021-2022 välittömästi nyt elokuun aikana.
SEURAN SÄÄNTÖUUDISTUS ON LAITETTU KÄYNTIIN. Ensimmäinen sääntöversio on esitelty vuosikokouksessa 28.7.2022 ja se
laitetaan seuran nettisivuille kaikkien luettavaksi. Mahdolliset muutos/lisäysehdotukset toimitettava kirjallisina syyskuun 2022
loppuun mennessä kuortanems@outlook.com tai paperilla ehdottajan nimen kera sihteeri Harri Kuhalammelle.
MUISTUTUS: Kunnioittakaa maanvuokraajia ja kuunnelkaa heidän toiveitaan. Maanomistajalta aina kysyttävä lupa, jos esim.
maalle ollaan laittamassa passitornia, nuolukiveä tai muuta ruokintapaikkaa. Pelloilla ei saa ajaa, kulkuväyliä/liittymiä ei saa
tukkia, ajourille tai muualle syntyneet vauriot korjattava. Hakuvalojen käytössä huomioitava asukkaiden yksityisyys ja turhaa
ajelua vältettävä. Tulipuut otetaan jo kotoa mukaan ja kaikki roskat, hylsyt jne tuodaan pois maastosta roskikseen.
RAUHOITUSALUEET AIEMPIEN VUOSIEN KALTAISET, löytyy seuran nettisivuilta. Seuran metsästysalueet saatavilla näkyviin
Trackeriin/reviiripalveluun pyynnöllä kuortanems@outlook.com.
¤Kirkonkylän alue: Pukkisillan tiestä pohjoiseen entisen OP:n mökin tiehen välillä sallittu ainoastaan rusakon, pienpetojen ja
sorkkaeläinten metsästys. Mustakorvessa korvessa Laajan talon lähiympäristö rauhoitettu. ¤Nisos: metsästys kielletty klo 22.0008.00 välisenä aikana. Rannalta tapahtuva sorsastus länsi-eteläosassa (Torikko–Vanhan sillan itäpää) on kielletty, Hempansaari
on rauhoitettu. Pohjoispäässä Metsähallituksen maalla, palstalla 300-401-16-103, metsästys on kielletty. ¤Ruona (Hiironniemi):
Niemiskyläntien ja järven välissä, Nurminiementien ja Esko Maunuksen kiinteistön välinen alue ja ranta rauhoitettu
sorsastukselta ja peltokanalinnustukselta. ¤Salmi: Salmen sillasta pohjoiseen, Kalevi Ketolan rajaan asti rannalta tapahtuva
sorsastus kielletty. ¤Juho Haarajärven maat: sallittu vain hirvieläinten ja suurpetojen metsästys ¤Jouni Killisen maat:
tilarakennuksista itään Kuhalannevan peltojen itäreunaan (palstat 16-111 16-55 ja 16-102) ei vuokrattu. ¤Kuhajärven
eteläpäässä, Vesa Kuhalammin viljelysmailla metsästys on kielletty. Kuhajärven rannalla Ala-Kuhan mailla Huikkolanniemessä ja
lammella metsästys kielletty ¤Rantala: Seppo Rankilan maalla, Nykäsen tilan takana olevilla ”Tiilen montuilla” metsästys kielletty
METSÄSTYSAJAT: pääsääntöisesti valtion aikojen mukaan PAITSI; METSON metsästysaika 10.9.–10.10. syyskaudella.
Mahdollinen talvipyynti valtion aikojen mukaan.
Joulurauha kaikelle riistalle 23.-25.12.2022.
Joulurauhanjulistus torstaina 22.12.2020 klo 18:00 Aholankankaan tervahaudalla (koronavaraus).
METSÄSTYSKIINTIÖT: pääsääntöisesti valtion rajoitusten mukaan, PAITSI; Metsäjänis = 5kpl, Metsäkanalinnuissa jäsenkohtainen
saaliskiintiö on kolme (3) lintua. Kiintiöstä saa ampua urosteeriä, pyytä ja korkeintaan yhden urosmetson. Naarasteeri, koppelo
ja peltopyy on rauhoitettu. Fasaaninmetsästyksessä ei ole kiintiöitä. Vieraan saalis menee isännän kiintiöstä.
SAALISILMOITUKSET metsästyskaudesta 2021-2022 kirjataan OmaRiistaan, kellä se on käytössä JA ilmoitetaan sähköpostilla
kuortanems@outlook.com tai johtokunnan jäsenelle kirjallisena elokuun 22 aikana. Metsäkauriista on lakisääteinen
ilmoitusvelvollisuus OmaRiistaan. Ilmoita myös nollasaalisilmoitus.
Pienpetokampanja on edelleen käynnissä ja talvikokouksessa arvotaan pienpetopyyntiin liittyvät palkinnot kaikkien
saalisilmoituksensa tehneiden ja pienpetokilpailuun saalista ilmoittaneiden kesken. Myös varislinnut osana pienpetokisaa.
Kuortaneen metsästysseura osallistuu karhujahtiin uuden yhteislupa-alueen (Alajärvi, Lapua, Seinäjoki, Peräseinäjoki, Jalasjärvi,
Kuortane) osana. Kaikki ilmoittautumiset toivotaan ennen jahdin alkua jahtipäälliköille; Heikki Kallioniemelle 040-8443182 tai
Petri Möykkymäelle 0400-907004. Karhumaksu on 5 euroa ja maksu toivotaan tasarahana.
Vieraskortit/päiväkortit saatavilla johtokunnan jäseniltä ja Arto Peuralalta. Vieraalla oltava seuran jäsen isäntänä jahdissa, joka
vastaa vieraansa tekemisistä, paitsi sorsastuksessa. Vieraan saaliit menee isännän kiintiöstä.
SEURAN JOHTOKUNNAN JÄSENET 2020 ja YHTEYSTIEDOT
Puheenjohtaja: Heikki Kallioniemi gsm 040-8443182, heikki_kallioniemi@hotmail.com
Sihteeri: Harri Kuhalampi gsm 0400-449091, harri.kuhalampi@gmail.com
Muut johtokunnan jäsenet: Petri Möykkymäki vpj, Erkki Viitanen rahastonhoitaja, Asko Ala-Kokkila, Arto Säntti, Jari Leppämäki
Koirakokeisiin maastot varataan/tiedustellaan maastomestarilta: Harri Kuhalampi 0400-449091
Seuran alueella 2022 järjestettävät kokeet: hirvihaukku; 17.9. ja 5.11., kettu; 10.12. jänis; 12.11.2021 dreeveri; 9.10.

