SYYSTIEDOTE 2021
Alla kesäkokouksen 18.8.2021 ja hallituksen tekemiä päätöksiä, jotka tulee ottaa huomioon
metsästyksessä kaudella 2021-2022.

Saaliskiintiöt:
Kolme kanalintua, joista yksi voi olla musta metso.
Pyy ja kyyhky ovat vapaat rajoituksesta.
Muut riistalajit ovat kiintiöistä vapaat.
Noudatetaan riistakeskuksen antamia metsästysaikoja.

Vierailevat metsästäjät ja vierasmaksun suuruus:
Käytettävissä 10 vieraspäivää, enintään kaksi vierasta kerrallaan mukana. Vieraan saalis menee
isännän kiintiöön. Vierasmaksu 10 €/vieras. Maksu on maksettava etukäteen. Jokaisesta vieraasta
menee vieraspäivä. Vieraslupakäytäntö koskee kaikkia riistalajeja, paitsi pienpetoja.
Kaikki vierasmaksut on maksettava seuramme omalle tilille: FI74 1037 3000 1271 17.
Huomaa, että tämä tilinumero on eri tilinumero, kuin mille jäsenmaksu maksetaan. Jäsenmaksujen
maksatuksessa käytämme Metsästäjäliiton jäsenmaksupalvelua.
Viestikenttään isännän nimi, vieraan tiedot ja metsästyspäivämäärä.
Metsästys- ja kalastussääntömme mukaan alle 20-vuotiaita omia perillisiä ja avio- tai avopuolisoa
saa käyttää metsällä ilman vierasmaksua.

Koemaastot
Kesäkokouksen päättämä koemaastoluettelo on viestin liitteenä.

Oma riista aluetunnus:
Metsästyskauden vaihtuessa vaihtui myös Oma riistan aluetunnus. Se on: 62J4YVNNDJ.
Jos haluat metsästysmaiden näkyvän myös Oma Riistassa palvelussa, sihteerin pitää lisätä
sinut Oma Riistassa Joukahaisen pienriista -ryhmään. Lisäyksen jälkeen sinun pitää
hyväksyä seura Oma riista selain versiossa omissa tiedoissasi. Sen jälkeen vuokramaat
alkavat näkymään Oma riistassa.
Jotta sinut voidaan lisätä Oma riistassa Joukahaisen pienriistaryhmän, niin siihen tarvitaan
metsästäjänumerosi. Saat sen Oma riistasta omista tiedoistasi. Ilmoita siis
metsästäjänumerosi samassa sähköpostissa, jossa pyydät lisäystä Joukahaisen
pienriistaryhmään.

Vuokra-alueet
Emme jaa vuokra-alueita paperilla tai muistitikuilla, vaan sähköisesti. Saat vuokra-alueet
näkyviin useissa mobiilisovelluksissa. Käytä aina viimeisintä Oma riistan aluetunnusta.
Silloin saat mobiilikarttaasi viimeisimmän tiedon metsästysalueista. Tällekin kaudelle on
tullut yksi isompi ja useampia pieniä muutoksia.
Leppävirran kunnassa tila Kalliokumpu rekno: 420-401-6-7 ei kuulu enää
metsästysvuokra-alueisiimme. Siellä ei saa enää metsästää. Tila sijaitsee Leppävirran
Haapamäessä.
Jos sinulla on epätietoisuutta, mikä olisi sinulle paras tapa saada kartat mobiiliin, niin ole
yhteydessä. Selvitellään sitten sinulle sopivinta vaihtoehtoa. Oma riistan mobiilisovelluksen
käyttö on yksi maksuton ja vaivaton tapa saada kartat mobiiliin.

Rauhoitusalueet
Ei rauhoitusalueita kaudella 2021-2022.

Uudet jäsenet
Seuran johtokunta valitsi uusiksi jäseniksi:
Mikko Heiskanen
Marko Lasanen
Vesa Miettinen
Niko Kärkkäinen
Jukka Kinnunen

Tiedottaminen
Seuramme päätiedotuskanava on kotisivumme osoitteessa

www.metsastysjoukahainen.com
Sieltä löydät esim hallituksen jäsenten yhteystiedot ja tämän tiedotteen.

Seuraa sivujamme!!

Hyvää metsästyskautta 2021 – 2022!

