Hailuodon Metsästysseura Ry
Hailuodon metsästysseura ry vuosikokouksessa 26.3.2018 päätti ottaa käyttöön talkoopisteytyksen.
Talkoopisteitä kerätään aina seuraavalle vuodelle eli vuonna 2018 kerätyt talkoopisteet huomioidaan
vuoden 2019 jäsenmaksussa. Talkoopisteitä tulee olla kerättynä 20. Talkoopisteiden keräystä voi
suorittaa mm. metsästysseuran järjestämissä talkoissa, riistapeltoja tekemällä, riistaruokintaa tekemällä
ym. Talkoopisteluettelo löytyy tämän tiedotteen liitteenä. Koejäsenet ovat velvoitettuja osallistumaan
talkoisiin. Talkoopisteet ilmoitetaan seuran sihteerille Marjo Lukkarilalle.
Kevätkokouksessa on päätetty seuraavat rajoitukset metsästyskaudelle 2019-2020.
Vesilintujahti
Rauhoitusalueet:
*Lauttalaiturin ja Sysiperän sekä Koninnokan ja Kyrönperän väliset alueet, takarajana Luovontie.
*Vilkinoja Kirkkosalmen ja Kittiläntien välillä.
*Isomatala kareineen rauhoitettu 28.8.-12.10. välisen ajan.
*Pökön alue vierasmetsästäjiltä.
*Kaaran nokka mulliaitaa myöten
*Kirkkosalmen Kirkonkarit
*Metsähallituksen maat Patelanselkä-Kirkkosalmi alueella. Rauhoitusalueesta on karttoja
Kirkkosalmen ympäristössä.
*Ympäristökeskuksen ja Hailuodon jakokunnan sopimuksen perusteella
Patelanselkä-Kirkkosalmi, Kaara, Ontonperä ja Kengänkari.
Metsästysseura suorittaa kauden aikana metsästyksen valvontaa yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Tarkemmat alueet löytyvät seuran nettisivuilta.

Muut rajoitukset vesilintujahtiin:
Tukkasotka on rauhoitettu 10.9.2019 saakka.
Luodikon käyttökielto 10.-22.8.2019. Peltoalueilla metsästettäessä on kivääriä käytettävä erityistä
varovaisuutta noudattaen.
Kiinteiden ampumasuojien teko avoveteen ja niittoalueille on kielletty sekä muutoinkin metsästyksen
loputtua suojat ja välineet kerättävä maastosta pois.
Vesa Isolan ja Tuomo Isolan Saaren pelloilla, Rauno Heikkalan Kyrönperän pelloilla, Erkki Leinon
Yrjölän pellolla, Jussi Vuotikan Kopsan ja Vähäkarin pelloilla, Päivi Hentun Ruohokarin pelolla,
Jaakko Havanan Lahdenperän ja Ossi Suomelan Ryöppään palstalla vesilinnustus kielletty. Jaakko
Havanan Koljatin palstalla kaikki metsästys kielletty.
ELY-keskus rauhoittaa vesilinnustuksen Jouni Marjaniemen Ryöppään palstoilla 30:28 ja 90:3.
Sirpa Kartimo-Pramilan palstalla (15:89) Viinikantiestä Viinikanlahden puoleisella osalla on
vesilinnustus kielletty.
Kanadanhanhen ja merihanhen metsästys on sallittu 10.8.2019 alkaen pelloilla. Vain jäsenet voivat
metsästää hanhia pelloilta 10.8. alkaen, lukuun ottamatta maanomistajan vieraita. Jäsenellä täytyy olla
kirjallinen lupa peltometsästykseen viljelijältä 10.-22.8.2019 välisenä aikana. Maanomistaja voi tuoda
vieraansa metsästämään 10.-24.8.2019 omistamilleen pelloille, tällöin luvan hinta on 35€/vrk 20.8.
saakka. (21.8./ 25 euroa, 22.8. alk. 15 euroa). Maksu on sama kuin normaali vesilintulupa ja metsästys
tapahtuu maanomistajan suostumuksella, joka tulee olla merkittynä kirjallisesti luvan taakse
maanomistajan allekirjoituksella varmennettuna. Mikäli maanomistaja on vuokrannut pellot
viljelyskäyttöön, on suostumus saatava myös viljelijältä. Kymmenen euron maanomistajan
vierasluvalla voi tuoda vieraan 25.8.2019 alkaen pelloilleen.
Vieraslupa vesilintujahdissa oikeuttaa enintään 10 linnun metsästykseen vuorokaudessa.
Huomioi valtakunnalliset vesilintujen pyyntirajoitukset sivuilta www.riista.fi.

Muun riistan metsästys
Metso, pyy, riekko ja peltopyy on rauhoitettu kokonaan.
Fasaani on rauhoitettu, mutta on sallittu rajoitetusti seuran järjestämässä seuruepyynnissä.
Teerikiintiö on kolme (3) lintua metsästäjää kohden.
Paikallinen jouhisorsakanta on taantunut usean vuoden ajan ja johtokunta suosittelee
vesilinnustustilanteissa jouhisorsan säästämistä mahdollisuuksien mukaan.
Metsäkauris on rauhoitettu Hailuodossa kokonaan.
Hirvenmetsästys alkaa 12.10.2019 hirvijaoston esityksen mukaan, jolloin muun maariistan metsästys
kielletty turvallisuussyistä 12-13.10.2019. Kaikkien hirvijahtiin osallistuvien on suoritettava
hirviammuntamerkki tai hyväksytty suoritus. Seuran merkin voi myös suorittaa ampumajaoston
järjestämien kivääriammuntojen yhteyksissä. Lahtivajan liittymismaksu 250 € on oltava maksettuna,
liittymismaksua ei ole alle 18 vuotiaille.
Ajokoirakokeet ovat 16.11.2019. Hirvenhaukkukokeet ovat 23.9.2019 (seuran mestaruuskoe karsinta),
24.9.2019 (seuran mestaruuskoe karsinta) ja 28.9.2019 (seuran mestaruuskoe).
Pohjois-Suomen mäyräkoirien piirinmestaruuskoe on 21.9.2019. Pyydetään välttämään metsästystä
kyseisenä päivänä!
Kiinteistöyhtymä Esteen 72-402-34-24 (Seppo Haapala) Valkjärven ja Kurajärven välisellä palstalla on
hirven metsästys kielletty. Saman palstan Valkjärven rannan puolella ja Kurajärven kylän puolella on
kaikki metsästys kielletty. Palsta on merkitty kieltokyltein teiden kohdalla. Ossi Suomelan ryöppään
palstalla sallittu ainoastaan hirven metsästys. Jouni Mirtin palstalla Santosessa (64:9) kaikki metsästys

on kielletty. Jouni Marjaniemen Ryöppään palstoilla jäniksen metsästys sallittu 1.11. alkaen.
Maanvuokraaja voi tuoda vieraan metsästämään pienriistaa kahdeksi vuorokaudeksi, pois lukien
vesilinnustuksen aloituspäivät 20-24.8.2019. Lupa lunastetaan K-Market Marjakkaasta, hinta on 10
euroa metsästyspäivältä.
Pienpetoja ja haittalintuja voi vieras käydä pyytämässä ilmaiseksi metsästysseuran jäsenen
valvonnassa. Jäsenelle maksettava pyyntipalkkio ketusta, supista, näädästä tai minkistä on 40€.
Pienpeto on esitettävä tarkastajalle Mika Vuoriselle (puh. 040 504 9454) heti, viimeistään seuraavana
päivänä. Pisteet merkitään saaliin kaatajalle. Lisäksi harakoista ja variksista maksetaan 20 euroa
jokaisesta 50 pisteen rajan täyttymisestä (yksi harakka tai yksi varis on 3 pistettä).

Muuta tiedotettavaa
Hailuodon Metsästysseuran johtokunnan kokoonpano:
puheenjohtaja Hannu Viitaluoma (puh 040-5378 018)
varapuheenjohtaja Panu Pesonen (puh 050-3777 751)
Muut jäsenet ovat Arto Sipilä, Juha Sauvola, Niko Nurro,
ja Janne Kuusisto. Varajäsenet: Jouni Laurila ja Matti Piekkola.
Sihteeri-rahastonhoitaja Marjo Lukkarila (puh 040-7242340)
Seuran sääntöjen mukaisesti jäsenten on noudatettava hyviä metsästystapoja. Jotta säilytämme
tulevaisuudessakin yhtenäiset metsästysmaat, on todella tärkeää käyttäytyä toisten mailla asiallisesti.
Seura muistuttaa, ettei moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuljeta viljelyksillä syksyllä eikä talvellakaan
ilman maanomistajan suostumusta! Yritetään yhdessä pitää kiinni nykyisistä metsästysmaistamme.
Lisäksi seura muistuttaa, että roskat pitää viedä maastosta ja rannoilta pois!
Kunnioitathan muiden metsästäjien vaivalla ylläpitämiä ruokintoja, kosteikkoja, loukkuja ja muita
petoeläinhaaskoja.
Metsästysseura tulee suorittamaan kauden aikana metsästyksen valvontaa viranomaisten kanssa.
Jäseniltä toivomme omatoimista valvontaa, jotta metsästys tapahtuisi luvallisin keinoin ja luvallisilla
paikoilla.
Internetsivuilta kannattaa aina silloin tällöin tarkistaa ajankohtaiset asiat ja sivujen kehitystoiveita
otetaan vastaan mielellään tai jos sinulla on hyviä kuvia metsästysharrastukseen liittyen, voit tarjota
niitä seuran sivuille. Sivun netti osoite on: www.hailuodonmetsastysseura.fi.
Seuran sähköinen keskustelukanava löytyy osoitteesta www.facebook.com ja sieltä ryhmä ”Hailuodon
metsästysseura”.
Sähköpostiosoite seuralle on posti@hailuodonmetsastysseura.fi.
Seuratuotteita mm. lippalakkeja ja pipoja on myynnissä Luovon Puikkarissa ja Luovon Puojissa. Myös
sihteeriltä voit kysyä tuotteita.
Mikäli vieraasi tarvitsee metsästyslupaa jänikselle, on vuorokausiluvan hinta 25 euroa. Jäniksen
vieraslupa koko kaudelle on 250 euroa. Jos johtokunta päättää, että vieraiden jänislupamyynti
keskeytetään, niin myös tällöin kausilupaoikeus päättyy. Luvan kausimaksua ei tällöin palauteta. Luvan
voi lunastaa Hailuodon lauttarannan kioskista tai K-Market Marjakkaasta. Luvan voi myös maksaa
suoraan Hailuodon metsästysseuran osuuspankin pankkitilille FI19 5030 0740 0024 91. Viesti kenttään
täytyy kirjoittaa ”jänislupa” sekä metsästyspäivämäärä ja metsästäjän nimi. Maksusta täytyy olla kuitti
sekä kuvallinen henkilökortti metsällä mukana. Jänislupien ostajien pyydetään myös ilmoittamaan
saalistietonsa esim. seuran sähköpostiin. Johtokunta suosittelee myös jäsenistölle, että jäniksiä
ammutaan yksi jänis / metsästäjä / metsästysreissu.

Seura tarkoituksena on mm. harjoittaa riistanhoitoa. Lisäksi seura omistaa kaksi isohkoa kiinteistöä.
Kiinteistöjen ja ampumapaikkojen kunnossa pidossa ja riistanhoidollisiin tehtäviin liittyen on seuralla
useita talkoita vuoden aikana. Talkoista ilmoitamme mm. nettisivujen ajankohtaisissa tiedotteissa,
Facebookin keskustelukanavassa sekä kauppojen seinillä.
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleeksi tärkeään talkootoimintaan. Rohkeasti vaan
mukaan!
TALKOOPISTEET
Talkoopisteiden avulla voi vaikuttaa seuran kevätkokouksen määrittelemän talkoomaksun suuruuteen.
Maksimi pistemäärä on 20 pistettä. Yksi piste vastaa yhtä (1) euroa. Kaksikymmentä pistettä tai yli
ansainneet maksavat 20€. Alle 20 talkoopistettä keränneet maksavat lisäksi talkoomaksun, josta he
voivat vähentää suorittamansa talkoopisteet euroina. Esimerkki: Jäsenmaksu 40€, talkoomaksu 20€.
Suoritettuja talkoopisteitä 15. Maksetaan 20€ + 20€-15p = 25€.
Talkoopisteitä kerätään aina seuraavalle kalenterivuodelle, esim. vuonna 2018 kerätyt pisteet
vähennetään vuoden 2019 maksettavasta jäsenmaksusta. Pistekertymä nollautuu vuoden päättyessä
31.12. Yli meneviä pisteitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Koejäsenet velvoitetaan suorittamaan
kaikki talkoopisteet. Talkoovelvoite astuu voimaan sinä vuonna, kun jäsen täyttää 15-vuotta ja siitä
vapautetaan sinä vuonna, kun jäsen täyttää 70-vuotta.
Pisteytys:
- 3 h tai yli kestävät talkoot 15 p.
- alle 3 h talkoot 10 p.
- Vuosikokous tai syyskokous osallistuminen 2 p.
- Saalisilmoituksen palautus 5 p.
- Seuran ja jaostojen järjestämien tapahtumien järjestelyihin osallistuminen 10 p.
- Seuran järjestämissä koirakokeissa palkintotuomarina toimiminen, haukkuluvissa maasto-oppaana
toiminta 5 p.
- Seuran järjestämissä ampumakilpailuissa toimitsijana toimiminen 5 p.
- Osallistuminen seuran ampumatoiminnan järjestämiin kisoihin, harjoitteluihin, merkkiammuntojen
jälkeen pidettäviin harjoitteluihin 2 p.
- Riistapellon teko 10 p.
- Riistanhoidollisen ruokintapaikan teko ja ylläpito 10 p. (ei metsästyskäyttöön, esim. sorsien ja
kyyhkyjen ammuttavaksi houkutteluun)
- Nuolukiven vienti 2 p.
- Virallisiin riistalaskentoihin osallistuminen (kolmiolaskennat, hirvilaskenta) 15 p
- Traktorityö, konetyö talkoissa 20 p.
- Kaikki muut seuralaisille tarkoitetut yleishyödylliset tilaisuudet tai seuran eteen tehty työ pisteytetään
etukäteen johtokunnan harkinnalla, kuitenkin max. 15 p. Johtokunta vastaa jatkossa pisteluettelon
ylläpidosta ja päivityksestä.
Talkoilla tarkoitetaan tilaisuuksia, joista on ilmoitettu etukäteen ja joihin kaikilla jäsenillä on
mahdollisuus osallistua. Riistapelto, ruokintapaikat, nuolukivet yms. pisteet, joista ei ole
osallistujaluetteloa, ilmoitetaan sihteerille esim. saalisilmoituksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään
28.2. Jaostojen johtajat ja tilaisuuksien järjestäjät toimittavat osallistujaluettelon kirjallisesti viikon
kuluessa seuran sihteerille tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Saalisilmoitus metsästyskaudelta 2019-2020
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti jäsenten velvoitteena on saalisilmoituksen tekeminen
jahtikauden päätyttyä – käytännössä jänisjahdin jälkeen maaliskuun alussa.
Ohessa tavallisimpien metsästettävien eläinten nimet lokeroissa, joihin on tarkoitus ”tukkimiehen”
kirjanpidolla merkitä saaliit heti jahtireissulta tultua. Alla on yhteenvetoliuska, joka palautetaan jäniskauden päätyttyä K-Market Marjakkaan seinällä olevaan metsästysseuran valkoiseen postilaatikkoon.
Saalisilmoituksen voi lähettää myös sihteerille, sähköpostitse posti@hailuodonmetsastysseura.fi
8.3.2020 mennessä saalisilmoituksen palauttaneiden kesken arvotaan 50 euron arvoinen lahjakortti
johtokunnan päättämään kohteeseen.
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HYVÄÄ JAHTISYKSYÄ!
JOHTOKUNTA

………………. …….. …………... …….. ……………... …….. ……………. …….. ………… …….. ………………..
Jäsennumero:_________ tai nimi:________________________

Palauta K-Market Marjakkaan seinällä olevaan seuran laatikkoon.
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