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Hirvilupia on haettu/myönnetty yhteislupaan 14 kpl.

Närsäkkälän Erä ry

Jäsentiedote kesä/2016
HYVÄ METSÄSTYSSEURAN JÄSEN !
SEURAN KESÄKOKOUS
Seuramme sääntömääräinen kesäkokous pidettiin Su 31.7 klo. 14.00 seuran metsästysmajalla.
Kokoukseen osallistui 22 jäsentä. Ennen kokousta pidettiin seuran jäsenten pienoishirviammuntakilpailut, parhaan tuloksen 75 ampui Aarni Havukainen, hänet palkittiin seuran kiertopalkinnolla.
RIISTAKIINTIÖT
Riistakiintiöiksi päätettiin
metso 1 kpl, teeri 2 kpl, metsäkauris rauhoitetaan
RAUHOITUSALUEET
Rauhoitusalueiksi päätettiin Otralampi ja Pyhäjärven Suolahden alue
(Putronniemi - Selkäsaari - Laihaniemi - Närhikivi - Huonokkaanniemi - Suolahden kanava
100 metriä) vesilintujen metsästykseltä koko metsästyskauden 31.12 saakka.
VIERASKORTIT
Vieraskortin hinnat 7 € / vrk tai 30 € / 5 vrk.
Vieraskortin lunastaa seuran jäsen ja on mukana metsästyksessä jahti-isäntänä.
Mahdollinen saalis menee isännän kiintiöstä.
Kettu- ja supijahtiin ei tarvita vieraskorttia yhteislupa-alueen seurojen jäseniltä vastavuoroisuus
periaatteella, mutta jahti on tapahduttava seuran jäsenen pyynnöstä ja valvonnan alla.
Suurpeto- ja hirvijahdissa yhteislupa-alueen seurojen jäsenet ovat vapautettu vieraskortista
vastavuoroisuus periaatteella.
KARHUSEURUEASIAT
Karhunmetsästyksenjohtaja vuonna 2016 on Hannu Laurikainen.
Riittävä määrä varajohtajia valitaan seurueen karhupalaverissa.
Karhupalaveri metsästysmajalla 14.8 klo. 12.00. Palaverissa käydään läpi yhteislupa-alueen
karhunmetsästyssäännöt sekä muut jahtiin liittyvät asiat.
Karhunmetsästykseen ilmoittaudutaan karhunmetsästyksen johtajalle ennen jahtikauden alkua.
HIRVISEURUEASIAT
Hirvenmetsästyksenjohtajaksi kokouksessa valittiin Kari Tiittanen. Varajohtajat, sihteerin ja
rahastonhoitajan hirviseurue valitsee keskuudestaan.
Hirviseurueen palaveri pidetään metsästysmajalla 10.9 klo. 12.00.
Hirvenmetsästys aloitetaan syyskuun viimeisenä viikonloppuna.

Hirviluvat on jo jaettu luvan haku vaiheessa. Pankissa koko yhteislupa-alueella on 4 vasan
lupaa.
Osuudet:
Rokkala / Riihijärvi
3+3
Juurikka
1+2
Närsäkkälä
3+3
Kontiola
1+0
SUUR-RIISTAVIERAILUT
Kokouksessa päätettiin hyväksyä tuleviksi syksyiksi mahdollinen vieraan/vieraiden metsästäjien
tuomisen varainkeruu tarkoituksessa hirvi ja karhu jahteihin ennalta sovituille viikonlopuille.
Johtokunnan tehtäväksi jäi tarkentaa talvikokoukselle hinnasto ja säännöt.
KOIRIEN KOULUTUS SEURAN ALUEELLA
Päätetään edellisen vuoden tapaan rajoittaa koirien koulutusta niin että se turvaa Hirven metsästyksen aloituksen ja jahdin onnistumisen.

Seuran täysivaltaisella jäsenellä on oikeus kouluttaa omistamaa metsästyskoiraa Närsäkkälän Erä ry:n vuokraamilla metsästysalueilla maanvuokrasopimusten ehtojen ja
voimassa olevien lakien mukaisesti.
Kuitenkin niin että Koirankoulutus on kielletty hirven osalta kokonaan seuran alueella
1 viikon ajan ennen hirven metsästyksen alkamisesta samoin hirven metsästyksen ajan
viikolla ke-su.
Ulkopuolisten koirien ja henkilöiden käyttö koirankoulutuksessa on kielletty seuran
alueella, koskien hirveä ja karhua.
Karhun taipumiskoe sekä hirven haukuntakoe ovat sallittuja seuran alueella johtokunnan erillisellä luvalla. Karhun koulutusluvat ovat niillä seuran jäsenillä jotka ovat ilmoittautuneet kirjallisesti karhun koulutuslupaan.
Rajoitus koskee pysäyttävän ja ajavankoiran (Mäyräkoira) kouluttamista hirvieläimellä on kokonaan kielletty yllämainittuna ajankohtana.
TALKOOASIAT
Syksyllä viehkotaan Kajoo-Parkkosenmäentie, Otravaara, Suolahti Hepomäentie sekä Ruokovaarantie. Viehkoja tarvitaan noin 2000 kpl.
300kpl viehkoja tai 1kpl riistalavoja vastaa yhtä talkoopäivää.
(viehkat toimitus majalle 50kpl/nippu)
14.08.2016 talkoot majalla klo 08.00 alkaen.
Jos haluat suorittaa riistanhoitovelvoitteen muutoin kuin yleisissä talkoissa, voit tiedustella
viehkonta urakoita sihteeriltä (0503445108).
Hyvää syksyn jatkoa!
Terveisin,
Johtokunta

