
 
 

                      LANNEVEDEN JAHTI RY  

                       JÄSENTIEDOTE 2/2019 

 

Seuran kesäkokous pidettiin Särkipuron kodalla 2.8. Paikalla oli 12 

jäsentä. Kokouksessa päätettiin metsästyksen järjestämisestä kaudelle 2019-20 seuraavaa: 

 

-Rauhoitusalue: 
Tarvaalan Satosuo, Metsäkalliontien pohj.-puoli. Jänistä voi metsästää ja ajattaa, kunhan 

kauriit jätetään rauhaan. Myös pienpetoja voi jahdata, kunhan asutukselle ei koidu häiriötä. 

 

-Metsästysajat ja saaliskiintiöt: 
Valtakunnalliset metsästysajat. 1 metso, 2 teertä, pyy vapaa. Pienpedon pyytäjälle 1 bonus 

lintu. 
 

Riistakolmio laskenta suoritettiin 30.7.2019 tuloksella: Teeri 2kpl, pyy 8kpl, Lehtokurppa 4kpl 

ja jänis 1kpl. Kanalintukannoissa havaittavissa pientä piristystä, mutta pidetään vielä maltti 

matkassa. 

 

-Vieraskortit: 
Hinta 10e/pv seuran tilille FI68 4766 1020 0047 54. Metsästys tapahtuu jäsenen mukana ja 

isännän kiintiöstä. 

Tehtaitten metsästysseuran kausikortti 15e/vuosi. FI19 5543 0140 0035 45. 218ha Metsä-

Gropin maita, näkyy Reviiri-karttaohjelmassa. 

 

-Peura: 
Peurapomona Sami Väänänen 050-302 1730. Hirvimerkki oltava voimassa, 6 lupaa.  

Jahtitapa etupäässä mäyräkoiralla ajattamista.  

 

-Kauris: 
Seuran kiintiö 10 kaurista (viime kauden saalis 6kpl). Kaadosta lakisääteinen ilmoitus 

Riistakeskukselle viikon kuluessa. 

 

-Hirvenmetsästys: 
alkaa la 12.10. lupia 12,5, voutina Otso Huttunen 050-5966716. Viimeinen ilmoittautuminen 

hirvipalaverissa pe 16.8. klo 18.00 lahtivajalla. Hirvikävely heti perään noin klo 19.00 

Honkamäessä. 

 

-Ilves: 
Osallistutaan yhteislupajahtiin, mikäli kaatolupa myönnetään. Yhteyshenkilönä Sami. 

 

-Kettu: 
Jatketaan ketunhätistystä ajokoirilla yhteistyönä Uuraisten Erämiesten, Pajupuron Erämiesten 

ja Sahrajärven Ms:n kanssa. Lisätietoja Mika Hurskainen 040-764 6701. Pienpetojahteihin ei 

tarvitse lunastaa vieraskorttia. 

 

-Karhu: 
Yhteisluvassa kaatolupa kahdelle kontiolle. Karhunmetsästykseen osallistuvilta vaaditaan 

karhumerkki.  Otso Huttunen 050-5966716  lisätietoja ja metsästyksen pelisäännöt. 
 

-Kala-altaat: 
Muistutuksena vielä että kala-altailla tapahtuvaan metsästykseen tarvitaan aina omistajan lupa. 



 

 

 

-Koemaastot: 
Keski-Suomen ajokoirayhdistys 29.9  5.10  ja  23.11 

Ala-Keiteleen kennelkerho Ry 28.9  7.12  ja  25.1 

Lisäkokeita vielä tulossa. Seuran yhteyshenkilö tai opas muistuttaa jäseniä tapahtumasta 

tarkemmin päivää-paria ennen koetta. 

 

-Muut asiat: 

Seuraamme valittiin uusi jäsen Vilja Turppa Tollon tilalta, Tervetuloa joukkoon hurjaan! 

 

-Reviiri-karttaohjelma: 
Seuran metsästysalueita päivitetään sitä mukaan kun vuokrasopimuksia syntyy tai muutoksia 

tulee, joten kannattaa aina välillä käydä katsomassa ajantasalla olevia karttoja. 

 

Jos tämä posti tuli Sinulle kirjeenä ja käytössäsi on sähköposti, niin lähetäpä se sihteerille jotta 

pääset ajan tasalle. 

 

 

Jahtimieltä ja harkittuja laukauksia!! 

 

Sihteeri Kimmo Tapper 

kimmo.tapper@saarijarvi.fi 

mailto:kimmo.tapper@saarijarvi.fi

