
JÄMIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY 

 JÄSENTIEDOTE  2016 - 2017 

Metsästysseuran rajoitukset ja rauhoitukset 

Kanalintu metso (yksi uros) ja teeri (yksi uros/suositus) Metsästysaika 10.9.- 
10.10.2016 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti. 
(riista.fi.metsästysajat). 

Kauris 1.9.2016 – 31.1.2017, kiintiö 5 + 3 (vasa + aikuinen), 15.10.2016 – 31.1.2017, 
kiintiö 5 + 3 (vasa + aikuinen) . Seuran sivuille päivitetään jäljellä olevat kiintiöt. 
Kauriin kaatoilmoitukset omariistan kautta Suomen Riistakeskukselle. Ilmoitukset 
myös puheenjohtajalle sekä sihteerille. 

Muuten valtion luvan mukaan 

jäsen kiintiö 1 kpl 

Ei ”pukin” kesäjahtia 

Kun lähdet jahtiin, niin selvitä puheenjohtajalta tai sihteeriltä, onko 
kiintiötä jäljellä. 

Haulikolla ”kyttäystä” tulee välttää!!! 

 Ilmoita myös välittömästi saaliisi. 

Seurueena tai koiralla metsästettäessä ota yhteyttä hirvijaoston 
jahtipäällikköön päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

Vieraskortilla sekä vuosikortilla kauriin metsästys on kielletty 

Kauriin metsästys ”hirvirajoilla” (sopimuksien mukaan) 

Huom!  Vältä sukukypsän naaraan ja reviiripukin ampumista 

 

Rauhoitusalueet: 

Niemelänperä: Kauppilantie – Koivulan Jussin menevä tie – Jämijärvi – Ikaalistentie 
(kauriilta). 

Ruupanperä: Saarenpää- Kannosto- Lauttakangas- Turvetie (kanalintu) 
Korvenkylä: Matti Harrin tilan(päärakennus) läheisyydessä olevat pellot  

Alueet joita ei ole vuorattu pienriistalle. 



Pienpetokilpailu metsästyskaudelle 2016 – 2017  

Kettu, supi, mäyrä, minkki ja näätä jokainen ”peto” on pisteen arvoinen, 
kokonaispotti on 500€, joka jaetaan metsästäjien kesken lahjakortteina.  

Ilmoitukset Harri Mäki, Jari Sillanpää, Timo Koivunen 

Sekä kymmenelle ensimmäiselle kauriin kaatajalle ruokintapaikan 
velvoitehoito kaudelle 2016 – 2017.   
  
    

Muuta: 

 Maastoliikennelaki (Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä 

saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa) 

Metsästyslaki (aseen kuljettaminen moottoriajoneuvolla maastossa on kielletty ) 
 - muista rauhoitusalueet 

 - muista ampumaetäisyydet 

- ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa ei 
metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on 
korjattu tai koottu 

 - älä jätä roskia tai ”metsästysjätteitä” vesi- tai maa-alueille 

 - varovaisuutta asuinrakennusten ja kesämökkien läheisyydessä 

- älä mene ilman lupaa jahtiin toisen riistapelloille tai                   
ruokintapaikoille (ympärivuotisessa ruokinnassa) omena läjä tai 
vastaava pellon kulmassa ei ole ruokintapaikka   

- palauttakaa riistakortit sihteerille tai kaavakkeella seuran 
sähköpostiosoitteeseen 

 - seuralle hankitaan pienpetopyydyksiä  (varaukset Jukka Saloniemi) 

- aktiivisuutta metsästysalueiden vuokraukseen lisätietoja: Jouni 
Salmela, Jukka Saloniemi ja Juha Leppänen 

- vieraskortteja myyvät: Jouni Salmela, Jukka Saloniemi ja Jari Sillanpää  

- ilmoitus osoitteen muutoksista sihteerille 



- Metsästyskaudella järjestetään yhteisiä kettujahteja (ilmoitus tulee 
jäsensivuille) 

 

TURVALLISTA METSÄSTYSKAUTTA TOIVOTTAEN 

 

pj. Jouni Salmela  siht. Jukka Saloniemi 

Järvilehdontie 40  Saloniementie 149 

38800 Jämijärvi  38800 Jämijärvi 

puh. 040 7493214  puh. 0400 130 799  


