Outokummun metsästysyhdistys Ry:n jäsentiedote 2/ 2012

Seuran kesäkokous pidettiin 29.7.2012 ja siinä päätettiin seuraavaa:
METSÄSTYSKIINTIÖT JA RAUHOITUKSET:
-

Koppelo ja riekko rauhoitetaan OMY: n alueella

-

Ukkometso 4 pistettä/ 1 ruokakuntaa kohti

-

Teeri 4 pistettä

-

Pyy 1 piste

Metsäjänis ja rusakko vapautetaan kiintiöstä.
Metsäkaurista saa metsästää lain mukaisesti, paitsi Herneahon ruokintapaikan
ympäristö on rauhoitettu.
Jokaisella jäsenellä on käytössä 10 pistettä, vieraan saama saalis vähennetään
isännän kiintiöstä.
Sorsastus aloitus asetuksen mukaisesti 20.8.2012 klo.12.00, ei viikko rauhoitusta.
VIERASKORTTIEN HINNAT JA MYYNTIPAIKAT:
Kesport Kontkanen, Neste, ABC Outokumpu, Seuran tili 226818-19482
Sorsastus Sysmäjärvellä:
 Aloitusvuorokausi 20.8.2012 20€
 Vuorokausilupa

10€

 Viikko

25€

 Kausikortti

50€

Muu pienriistan metsästys jäsenen mukana 10€ /päivä
RAUHOITUSALUEET JA PAIKAT:
Metsäkauris rauhoitetaan Lösmäntie- Suvisrannantie- Herneahontie- Pienkuusjärventien
viereinen peltotie sisään jäävältä alueelta.
Lösmäntien pohjoispuolen alueet rauhoitetaan pienriistalta.
Vesilinnustus on kielletty lintutorneilta 75m etäisyydeltä ja seuraavissa lampivesissä:
Särkiselkä, Muikku, Valkeinen, Päälampi, Kolmikanta, Lietukka ja Väärälampi.
Sysmäjärvellä luotiaseella ampuminen on kielletty, samoin metsästys klo 23.00 – 04.00
välisenä aikana.
Lemetinniementie rauhoitetaan pienriistalta 200m etäisyydeltä tien molemmin puolin.

MAJAHANKE 2012
Toimintakeskus valmistuu hyvää vauhtia, nyt on vuorossa putkistojen veto ja lattian valu.
Ikkunoiden asennus, seinien panelointi ja muut sisätyöt ovat seuraavina vuorossa.
Jäseniltä toivotaan aktiivisuutta talkoisiin, pienikin apu on tarpeen. Majatalkoisiin voi
ilmoittautua Kyösti Voutilaiselle(p.0400-607154).
Riistan ruokintaa harjoitetaan koko toiminta-alueen kattavasti. Kauraa ja nuolukiviä on
saatavilla Sörjälän varastosta, heinää tulee myöhemmin syksyllä.
UUDET JÄSENET JA KOEJÄSENET
Seuran jäseneksi hyväksyttiin Antti Keinänen
Seuran koejäseniksi valittiin Timo Voutilainen, Sami Hirvonen ja Juha Mertanen
MUUT ASIAT
Vuoden 2012 hirvikiintiö OMY ry:llä 7 aikuista ja 7 vasaa
Hirvijahdin johtajaksi valittiin Jukka Aspelund ja varajohtajaksi Jari Airakjsinen
Hirvi- ja karhujahtiin ilmoittautuminen Martti Törröselle 15.8.2012 mennessä (p. 0503214999).
Hirviporukan palaveri pidetään 16.8.2012 Sörjälässä klo.18.
Hirvimiesten talkoot 1.9 ja 8.9.2012 alkaen klo 9.00 Sörjälässä.
Vuoden 2012 hirvilaskennan suorittaa rhy lentolaskentana.
Hirvenmetsästäjien koulutustilaisuus Erä- Okun majalla Ma 19.9.2012 klo.18.00.
(Koulutus on suunnattu uusille ja myös vanhoille hirvimiehille sekä hirvijohtajille).
Hirvenhaukkukokeita järjestetään OMY:n alueella seuraavasti: 1.9.2012(oma koe), 19.9.,
26.9., 19.10., 7.11., 24.11.(oma koe), 1.12., 29.12.2012(oma koe). Muun riistan
metsästäjä, katsothan, että koekoiralle taataan rauhallinen haku- ja työskentely ympäristö
ja vältetään kyseisinä päivinä koealueella metsästystä!
AMMUNNAT
12.8 klo 10.00 hirvimerkkiammunnat Salmijärven ampumaradalla.
19.8 seuran trap- mestaruus ammunnat alkaen klo 12.00.
3.9. klo 17.00 seuran luodikko ja hirvimestaruusottelu, samalla voi ampua myös
vaadittavan hirvinäytön.
10.9. Hirvinäyttöammunnat alkaen klo 17.00.
-Muistathan vaalia rehtiä erähenkeä ja hyviä käytöstapoja seuran alueella esim.
tulenteko vain maanomistajan luvalla.
Hyvää alkavaa jahtisyksyä kaikille OMY Ry:n jäsenille
Jukka Aspelund

