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Närsäkkälän Erä ry

Jäsentiedote kesä/2020
HYVÄ METSÄSTYSSEURAN JÄSEN!
SEURAN KESÄKOKOUS
Seuramme sääntömääräinen kesäkokous pidettiin Su 09.08. klo. 12.00 seuran metsästysmajalla. Kokoukseen osallistui 22 jäsentä. Ennen kokousta pidettiin seuran jäsenten pienoishirviammuntakilpailut. Vuoden 2019 Metsästäjäksi valittiin Jukka Laurikainen.

Hirviluvat on jo jaettu luvan haku vaiheessa.
Osuudet:
______
Rokkala / Riihijärvi
5+4
Juurikka
2+3
Närsäkkälä
4+5
Kontiola
1+1
Pankki
0+1
KOIRIEN KOULUTUS SEURAN ALUEELLA
Koirien kouluttaminen on sallittua seuran täysivaltaiselle jäsenelle.

RIISTAKIINTIÖT
Kanalintujen osalta metsästysajat ja mahdolliset rauhoitukset tarkentuvat, kunhan ministeriö antaa lopullisen asetuksen asiasta. Mikäli metsästys on sallittua, päätettiin riistakiintiöiksi seuraavaa: teeri 2 kpl, metso
1 kpl ja metsäkauris rauhoitetaan. Mahdollinen metsäkanalintujen talvimetsästys menee samasta kiintiöstä.
Mahdollisista rajoituksista ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostilla.

METSÄSTYSALUEET KARTTAOHJELMIIN
Halutessasi voit ladata metsästysalueet karttaohjelmiin seuraavilla koodeilla (toimii ainakin Trackerissa):
Hirvialue 2020: 92TBHFTB4L
Pienriista 2020: 6QEUJPMP5F
Petoeläimet 2020: C6DG28B22J

RAUHOITUSALUEET
Rauhoitusalueiksi päätettiin Otralampi ja Pyhäjärven Suolahden alue (Putronniemi - Selkäsaari - Laihaniemi - Närhikivi - Huonokkaanniemi - Suolahden kanava 100 metriä) vesilintujen metsästykseltä koko
metsästyskauden 31.12 saakka.

TALKOOASIAT
Syksyllä viehkotaan Kajoo-Parkkosenmäentie, Otravaara, Suolahti ja Hepomäentie. Viehkoja tarvitaan
noin 2000 kpl. 300kpl viehkoja tai 1kpl riistalavoja vastaa yhtä talkoopäivää (viehkojen toimitus majalle
50kpl/nippu). Mikäli toimitat viehkoja majalle, ilmoita toimitettu määrä seuran sihteerille, ettei kenenkään
tarvitse tehdä turhaan ylimääräisiä viehkoja. Talkoista ilmoitetaan seuran WhatsApp ryhmässä ja toisinaan
myös sähköpostilla. Mikäli olet WhatsAppissa ja et vielä ole kyseisessä ryhmässä, ilmoita puhelinnumerosi
seuran sihteerille.
Grillikodan rakentamiseen liittyvistä talkoista ilmoitetaan seuran WhatsApp ryhmässä.
03.10.2020 klo. 08:00 talkoot metsästysmajalla

VIERASKORTTI
10 € / vrk.
50 € / kausi.
Kausikortteja voi hankkia 1 kpl/jäsen/vuosi ja kausikortilla voi pitää yhtä vierasta päivässä mukana
(toisesta vieraasta voi maksaa päiväkohtaisen vieraskortin). Vieraskortin lunastaa seuran jäsen ja on
mukana metsästyksessä jahti-isäntänä. Mahdollinen saalis menee isännän kiintiöstä. Pienpetojahdissa
yhteislupa-alueen seurojen jäsenet ovat vapautettu vieraskortista vastavuoroisuusperiaatteella. Jahdin on
tapahduttava seuran jäsenen pyynnöstä ja valvonnan alla. Suurpeto- ja hirvijahdissa yhteislupa-alueen
seurojen jäsenet ovat vapautettu vieraskortista vastavuoroisuus periaatteella. Yhteislupa-alueen yhteiset
jänis- ja pienpetojahdit edellyttävät muilta kuin yhteislupa-alueen metsästäjiltä vieraskorttia. (Maksetaan
tilille FI77 5153 0440 0600 71).
SUURPETOSEURUEASIAT
Suurpetometsästyksenjohtaja vuonna 2020 on Jani Laurikainen. Riittävä määrä varajohtajia valitaan
seurueen karhupalaverissa. Karhupalaveri metsästysmajalla 19.08.2020 klo. 18.00. Palaverissa käydään
läpi yhteislupa-alueen karhunmetsästyssäännöt, sekä muut jahtiin liittyvät asiat. Karhunmetsästykseen
ilmoittaudutaan suurpetometsästyksenjohtajalle ennen jahtikauden alkua. Mahdollisessa ilves tai susijahdissa on samat johtajat. Jahdeista ilmoitetaan seuran WhatsAppissa.
HIRVISEURUEASIAT
Hirvenmetsästyksenjohtajaksi kokouksessa valittiin Jani Laurikainen. Varajohtajat, sihteerin ja rahastonhoitajan hirviseurue valitsee keskuudestaan. Hirviseurueen palaveri pidetään metsästysmajalla
03.10.2020 klo. 12.00. Hirvenmetsästys aloitetaan 10.10.2020.
Hirvilupia on haettu/myönnetty yhteislupaan 19 kpl.

Jos haluat suorittaa riistanhoitovelvoitteen muutoin kuin yleisissä talkoissa, voit tiedustella viehkontaurakoita sihteeriltä (0503445108).
HIRVENMETSÄSTYSSOPIMUS
Närsäkkälän Erä ja Kontiolan Metsästäjät tekevät tulevan syksyn yhteistyötä varten hirvenmetsästyssopimuksen, joka hyväksyttiin kokouksessa. Tarkoituksena on syventää yhteistyötä seurojen välillä ja metsästää hirveä porukassa.
MUUT ASIAT
Kokouksessa päätettiin laittaa kartta nylkykatoksen seinälle, johon jokainen merkkaa ruokintapaikkansa ja
viemänsä nuolukivet. Kartan viereen laitetaan lista, johon merkataan kyseisen ruokinnan/nuolukiven
yhteyshenkilö.

Hyvää syksyn jatkoa!
Terveisin,
Johtokunta

