LANNEVEDEN JAHTI RY
JÄSENTIEDOTE 2/2016
Seuran kesäkokous pidettiin Särkipuron kodalla 18.8.2015. Paikalle oli saapunut 16
seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sami Väänänen ja sihteerinä Emma
Väänänen. Kokouksessa päätettiin metsästyksen järjestämistämisestä kaudelle 20162017 seuraavaa:
- Rauhoitusalue:
Pidetään rauhoitusalueena edelleen Tarvaalan Satosuon, Metsäkalliontien
pohjoispuoli. Kuitenkin jänistä voi ajattaa ja metsästää kunhan jäsenet tuntevat
alueen metsästysoikeudet ja kauriit jätetään rauhaan.
- Metsästysajat:
Metsästyksessä noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja.
- Saaliskiintiöt:
Pyy rauhoitettu, jänis vapaa, 1 metso tai 1 teeri, koppelo rauhoitettu
- Vieraskortit:
Vieraskortin hinta pidetään 10 eurossa, myynti tapahtuu ainoastaan netin kautta
suoraan seuran tilille FI68 4766 1020 0047 54. Kuitti mukaan metsälle. Metsästys
tapahtuu aina jäsenen mukana.
Tehtaitten vieraskortti on 15 euroa/vuosi. Maksetaan suoraan Tehtaitten
metsästysseuran tilille: FI19 5543 0140 003545.
- Peuranmetsästys:
Peuraa metsästetään Jukka Huttusen johdolla pääasiassa ajavalla koiralla.
Hirvimerkki oltava suoritettuna. Halukkaat voivat ilmoittautua Jukalle
numeroon: 040 5960920
- Kauriinmetsästys:
Kauriin metsästys pidetään vapaana, kuitenkin vain 2 kaurista/henkilö.
Seurakohtainen kiintiö on 6. Kiintiön täyttyessä siitä ilmoitetaan sähköpostilla
seuran jäsenille. Kaadoista ilmoitetaan puheenjohtaja Sami Väänäselle numeroon:
050 3021730
- Hirvenmetsästys:
Jahtivoutina Jarmo Perus. Lupia myönnettiin 8. Palaveri lahtivajalla 27.8. klo 18.
Jonka jälkeen järjestetään kaikille seuran jäsenille avoimet hirvikävelyt n. klo 19
Honkamäen pellolla.
- Ilveksenmetsästys:
Osallistutaan ilveksen yhteislupametsästykseen. Riihinmäki hakee luvat. Oman
seuran yhteyshenkilönä Sami Väänänen.
- Ketunmetsästys:
Jatketaan ketunmetsästystä ajavalla koiralla yhteistyönä Uuraisten Erämiesten,
Pajupuron Erämiesten ja Sahrajärven Metsästysseuran kanssa. Kiinnostuneet

voivat kysellä lisätietoja Sami Väänäseltä tai Mika Hurskaiselta 040 7646701.
- Karhunmetsästys:
Jahti osallistuu karhunmetsästykseen Erkki Lintusen johdolla. Jahdin alueet
kuuluvat Lauri Kinnusen yhteislupaan, jolle on myönnetty 2 kaatolupaa.
Jokainen joka aikoo osallistua karhunmetsästykseen, on ammuttava karhumerkki ja
allekirjoitettava sitoumus metsästyksen sääntöjen saamisesta sekä niiden
noudattamisesta. Lisätietoja Erkiltä numerosta:040 8361803.
- Kala-altaat:
Muistutuksena seuran jäsenille, kala-altailla tapahtuvaan metsästykseen tarvitaan
aina altaitten omistajan lupa, vaikka sijaitsevatkin seuran alueella.
- Koemaastot:
Seuran kokouksessa hyväksyttiin seuraavat koemaastot:
Ajokokeita: 1.10 PM-karsinta, 2.10 PM-karsinta, 9.10 PM-koe, 5.11 naisten
kilpa, 26.11 Vastinki ajot, 27.11 Pimun malja, 6.12 Keski-Suomen kaulanauha, 17.12
Keski-Suomen Cup finaali, 8.1 yleine koe, 4.2 yleinen koe, 25.2 yleinen koe.
Beagle ajokokeita: 22.10 ja 29.10
Linnunhaukkukokeita: 3.9 ja 17.9.
Seuran sivuille päivitetään ensi viikon aikana ajantasalla olevat kartat. Muutoksia tullut
varsinkin kanalintujen metsästykseen. Sihteeriltä saa tunnukset.
Ilmoitathan seuran sihteerille toimivan sähköpostin, jos et ole saanut viimeisen kahden
kk ajalta postia sihteeriltä. Sihteerin sähköposti: haverinenemma@gmail.com puh. 040
7047735.

