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RAUHOITUSALUEENA jatkaa Tarvaalan 
Satosuo, Metsäkalliontien pohjoispuoli.  

Rauhoitusalueella sallitaan pienriistan metsäs-
tys jousella. 
Vesilintujen metsästys kala-altailla on sallittua 
vain maanomistajan luvalla.   
  
METSÄSTYSAJAT: 
Noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja. 
Riistalle joulurauha 24.–25.12.  
 
SAALISKIINTIÖ: 
Saaliskiintiö kanalinnuilla 15 p, jota verottaa 
metso 12 p ja teeri 3 p. Edellisvuonna metsäs-
tetyt pienpedot lisäävät saaliskiintiötä kolmella 
pisteellä/petoeläin.  
 
VIERASKORTIT: 
Vieraskortin hinta on 10 €/päivä, myynti tapah-
tuu ainoastaan netin kautta suoraan seuran ti-
lille 476610-24754. Kuitti mukana metsällä. 
Vieraat metsästävät isännän saaliskiintiöstä ja 
isäntä vastaa vieraidensa tekemisistä. Luola-
koiran omistajalta ei peritä maksua pienpeto-
jahdista.  
Vieraskorttia ei tarvitse seurojenvälisessä 
suurpetometsästyksessä, eikä seurojenväli-
sessä ketunmetsästyksessä. 
 
KAURIINMETSÄSTYS: 
Jahdin seurakohtainen kiintiö on 4 aikuista ja 
4 vasaa, kuitenkin vain yksi kauris / metsästä-
jä. Yhdyshenkilönä toimii Sami Väänänen, 
hänelle ilmoitus kaadosta puh. 050 302 1730.  
 
HIRVENMETSÄSTYS: 
Seuralla on 7.5 hirven kaatolupaa, johtajana 
toimii Sami Väänänen. 
 
ILVEKSENMETSÄSTYS:  
Osallistutaan ilveksen yhteislupametsästyk-
seen. 
 
KETUNMETSÄSTYS: 
Jatketaan ketunmetsästystä ajavalla koiralla 
yhteistyönä Uuraisten Erämiesten, Pajupuron 
Erämiesten ja Sahrajärven Metsästysseuran 
kanssa. 
 

 
KARHUNMETSÄSTYS: 

Jahti osallistuu karhunmetsästykseen Erkki Lin-
tusen johdolla. Jahdin alueet kuuluvat Mikko Kal-
lion yhteislupa-alueeseen, johon on myönnetty 
kaatolupa kahdelle karhulle. Jokaisen joka ai-
koo metsästykseen osallistua, on ammuttava 
karhumerkki.  
 
SUURPETOHAVAINNOT: 
Ilmoitukset Jussi Såg; 040 592 9277 tai 
Paavo Lähteinen; 050 323 7839      
  
MAANVUOKRAUS: 

Uuskorkean yhteismetsän osakaskunnan alueel-
le 729–874-2-1 on suullinen lupa jäniksen met-
sästykseen.     
 
KOIRAKOKEIDEN maastoja: Ajokokeita Kor-
kealan maastossa 6-7.10, 13.10, 20.10, 27.10,  
3.11, 1.12, 16.12,  ja 29.12. 
Ketunajokokeet: 17.11 ja 16.12. 
Linnunhaukkukokeet: 25.8, 22.9 ja 25.11. 
Lisäksi tulossa hirvenhaukkukokeita, joiden päi-
vämäärät ei ole vielä tiedossa. Ilmoitetaan kun 
koepäivät on tiedossa. 
 
UUSI JÄSEN: 
Seuran uudeksi jäseneksi johtokunta hyväksyi 
Teemu Länkisen. 
 
KOIRAKURI: 
Koirien koulutus on luvallista 20.8. alkaen, ei ai-
kaisemmin. Koirien irtipäästäminen aikaisemmin 
on metsästysrikos, josta seurauksena metsästä-
jällä on metsästyskortin menetys. 
 
Sihteeri: Antero Kuitunen, Ryöppäläntie 75, 

43130 Tarvaala, puh. 0400 244 855 
antero.kuitunen@pp1.inet.fi 
 
Lanneveden Jahdin kotisivut:  
http://www.lannevedenjahti.net 
 
Kestävän metsästyksen periaatteella.  
Hyvää syksyä harrastuksen parissa! 
 
Antero 
 
 

KESÄKOKOUS 2012
Kesäkokous pidettiin Tarvaalassa 12.8. Paikalla oli 13 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Jukka Nikkilä ja sihteerinä Antero Kuitunen. Ohessa kokouksen päätöksiä: 
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