Hyvä Lohtajan Metsästysseura ry:n jäsen!
Tästä kirjeestä löydät ajankohtaista tietoa seuran asioista ja metsästyksestä. Liitteenä myös jäsenmaksulasku
maksaville jäsenille. Tietoja löytyy myös seuran nettisivuilta: lohtajanmetsastysseura.fi sekä seuran facebook ryhmästä ”Lohtajanmetsästysseuran jäsenet”, johon seuran jäsenet voivat liittyä. Näistä löytyy ajankohtaista tietoja
seuran toiminnasta.
Puheenjohtaja:
Jorma Pottala 050 528 9987, jorma.pottala@jpkonsultointi.fi
Jäsensihteeri/rahastonhoitaja: Johanna Valo 045 238 8897, johanna.valo@yahoo.com
Sihteeri:
Aija Kinnunen 050 536 5656, aija.kinnunen@gmail.com
Kämppäisäntä:
Ympäristövastaava:
Metsästyksen johtajat
Hirvi:
Kauris ja Valkohäntäpeura:
Karhu ym. petopyynnit:

Erkki Palola 040-0839035, palolaerkki@gmail.com
Joni Palola 050-5963072
Mikko Erkkilä, 0405568770, mikko.erkkila@kotinet.com
Lauri Yli-Hukka, 050-3447055, lauri.ylihukka@gmail.com
Rami Pentti, 0503781900, pentti.rami@gmail.com

Puheenjohtajan tervehdys:
Houraatissa rakennetaan
Mennyt metsästysvuosi on sujunut hyvin ja turvallisesti. Metsälintujen kanta on hieman vahvistunut ja hirvieläinkanta
on melko hyvällä tasolla. Pienpetoja on pyydetty innokkaasti mikä selittänee osaltaan lintukannan nousua.
Viimeisen jäsenkirjeen jälkeistä aikaa on leimannut uuden lahtiliiterin suunnittelu ja rahoituksen hankkiminen. Nyt
asiat on saatu ratkaistua ja rakentaminen on alkanut. Rakennusprojekti jatkuu ensi kesän alkuun ja vaatii myös paljon
talkootyötä meiltä jäseniltä. Talkoista saa tietoa seuran nettisivuilta, ilmoitustaululta jne.
Nautitaan harrastuksestamme luonnossa ja verotetaan riistakantoja niin, että hyvä kehitys jatkuu myös tulevina
vuosina.
Turvallista jahtia alkavalle metsästyskaudelle!
Jorma Pottala LMS pj.

Ajankohtaisia tiedotusasioita:
Jäsenasiaa: Seurassamme on otettu käyttöön uusi Yhdistysavaimen tarjoama jäsenrekisteri. Rekisterin kautta
lähetämme jäsenkirjeet ja laskutamme jäsenmaksut, joissa käytetään nyt viitenumeroa. Käytä maksaessasi viitettä,
jätä viestikenttä tyhjäksi. Näin maksusi kohdistuu suoraan rekisteriin oikealle jäsenelle. Maksettavan summan näet
omasta laskustasi. Maanomistajajäsenille ei lähetetä laskua. Mikäli saamassasi jäsenmaksulaskussa on väärä summa,
ota yhteyttä jäsensihteeriin. Jäsenmaksut vuodelle 2019 ovat: liittymismaksu 100e, jäsenmaksu varsinainen maksava
jäsen 65e ja ampujajäsen 80,- ja sopimusjäsen 85e.
Kotisivuilla, lohtajanmetsastysseura.fi, on jäsenille varattu Jäsensivu, jossa tullaan julkaisemaan vain jäsenille kuuluvia
asioita, kuten kokousten pöytäkirjat. Myös omat yhteystiedot pääset päivittämään kirjautuessasi sivulle.
Jäsenrekisteriin tallennettu sähköpostiosoitteesi toimii käyttäjätunnuksena. Mikäli et pääse luomaan salasanaa,
puuttuu sähköpostiosoitteesi todennäköisesti rekisteristä. Ilmoita se jäsensihteerille, yhteystiedot yllä.

Rauhoitusalueet ja muut rauhoitukset:
Metsäpellon alue, Lohtajan joki Hekkasen sillan ja Salmisillan välinen alue. Pentinjärven alue (Kuntoradan alue),
Alaviirteen saaret lukuun ottamatta Ruohokaria ja Kuusiluotoa. Alaviirteen saarten osalta rauhoitus on voimassa
jääkeleihin saakka - rauhoitus ei koske vesilinnustusta, eikä pienpetopyyntiä. Kaikki metsäkanalinnut on rauhoitettu
seuran metsähallitukselta vuokratuilla soidensuojelualueilla (Lehdonjärven alue).
Sorsastuksen aloituspäivänä 20.8 on kaikki ampuminen kielletty seuran alueella ja ampumaradalla klo 12 saakka,
lukuun ottamatta karhunpyyntiä. Joulurauha kaikella riistalla 24.-25.12.2019. Meri- ja kanadanhanhen peltopyynnissä
käytetään aloituspäivänä turvallisuussyistä vain haulikkoa.
Saaliskiintiöt: 3 metsäkanalintua, joista yksi voi olla ukkometso. Pois lukien metsäpyy, jolla ei kiintiötä. Sen lisäksi,
mitä metsästyslaki ja -asetus määrää; koppelo ja peltopyy on rauhoitettu koko seuran alueella. Vieraan saalis
vähennetään isännän kiintiöstä.
VIERASKORTTIEN MYYNTI 2019
Huom! käytäntö vieraskorttien myynnissä on muuttunut:
Vieraspyynneissä on aina oltava seuran jäsen isäntänä pyynnissä mukana. Isäntä maksaa vieraskortin seuran tilille
ennen metsästystä ja merkitsee viestikenttään: Vieraan nimi, vieraskortin laatu, pyynnin pvm. Kuitti on voitava esittää
metsästyksenvalvojalle.
Seuran tilinumero:
FI56 5237 0040 0021 43
Huom: Meri- ja kanadanhanhen 10.8. alkavaan peltopyyntiin ei myydä vieraslupia ennen 20.8. Hanhen peltopyynnissä
käytetään aloituspäivänä turvallisuussyistä vain haulikkoa.
Vieraskorttien hinnat:
Sorsanpyynnin kausikortti 150 €, sisältää myös sorsanpyynnin aloituksen.
Sorsanpyynnin aloitus 50 €, sisältää aloituspäivän ja seuraavan vuorokauden.
Sorsanpyynnin iltalento 10 €, alkaen pyynti-iltana klo 18:00.
Pienriista päiväkortti 15 €
Kauriinpyynti 20 €
Hirvenpyynti 50 € + kaatomaksut
Pienpetopyynnin kausilupa 40 €
Hirvenmetsästys: Hirvilupia on seuralle myönnetty 120 kpl. Hirvikokouksen ajankohta ilmoitetaan seuran kotisivuilla,
Keskipohjanmaa -lehdessä, fb-ryhmässä sekä Houraatin ilmoitustaululla.
Kauriin- ja valkohäntäpeuran metsästys: Valkohäntäpeuran kaatolupia on seuralle myönnetty 4 kpl.
Valkohäntäpeuran- ja kauriin metsästyksen käytännön järjestelyistä päätetään valkohäntä-/kauris kokouksessa 26.8.
klo 19:00 vanhalla majalla. Ajankohta ilmoitetaan myös seuran kotisivuilla, Keskipohjanmaa –lehdessä, fb-ryhmässä
sekä Houraatin ilmoitustaululla.
Karhunpyynti: yksi lupa yhteislupa-alueelle Toholampi-Kannus-Himanka-Lohtaja. Karhukokous 9.8. klo 18:00
Houraatissa vanhalla majalla. Ilmoittaudu karhunpyyntiin 16.8. mennessä joko tekstiviestillä tai whatsapp-viestillä
numeroon 050-3781 900/Rami Pentti tai GTE:llä olevaan listaan.
Ympäristöluvan mukaiset ammunta-ajat ovat kaikilla radoilla ovat:
ma, ke, pe ja la klo 8:00-18:00
ti ja to klo 8:00- 21:00
su klo 8:00-19:00
Hyvää pyyntikautta kaikille!

