
OUTOKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N 

JÄSENTIEDOTE 2 / 2016 

 

Seuran kesäkokous pidettiin 03.07.2016  Sörjälässä. Paikalla oli 18 seuran jäsentä. 

 

METSÄSTYSKIINTIÖT JA RAUHOITUKSET: 

 Koppelo ja akkateeri rauhoitetaan Omyn alueella. 

 Ukkometso  4 pistettä  / 1 jäsentä kohti 

 Teeri             4 pistettä / 1 jäsentä kohti 

 Pyy                1 piste 

 Metsäjänis  2 pistettä   

 Rusakko       2 pistettä  

 Kanalintujen maakunnalliset metsästysajat ja rauhoitukset päätetään riistakolmiolaskentojen 

perusteella elokuun alkupuolella. Tarkista ne osoitteesta: http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/ 

 

SORSASTUS SYSMÄJÄRVELLÄ JA VIERASKORTIT: 

 Sysmäjärvellä on luotiaseella ampuminen kielletty, samoin metsästys klo 23.00 – 04.00 välisenä 

aikana. 

 Lintutornien ympäristö on 75 metrin etäisyydellä rauhoitettu vesilinnustukselta. 

 Sysmäjärvi rauhoitetaan vesilinnustukselta 21.8. klo 23 – 26.8. klo 18. 

 Aloitusvuorokausi 20.08.2016  20e 

 Vuorokausilupa   10e 

 Viikkolupa             25e 

 Kausilupa              50e 

 Muu pienriistan metsästys jäsenen mukana 10e /vrk. Isännän nimi pitää näkyä vieraskortissa. Saalis 

vähennetään isännän kiintiöstä.  

 Vieraskortteja myy Shell Outokumpu tai kortin voi maksaa seuran tilille OP  FI1651970320084660. 

 

RAUHOITUSALUEET: 

 Lösmäntien pohjoispuolen alueet rauhoitetaan pienriistalta. 

 Sysmäjärvi 21.8. klo 23 – 26.8. klo 18. 

 Louhipurontien molemmin puolin on 50 metrin rauhoitusalue. 

 Lemetinniementie rauhoitetaan pienriistalta 200 metriä tien molemmin puolin. 

 Maanomistajien toivomuksesta maa-alueita on poistettu metsästykseltä.  

 Muista tarkistaa rauhoitusalueet kartasta. Uudet kartat tulevat seuran sivuille ennen 

kyyhkynmetsästyksen alkua.  

 Vesilinnustus on kielletty lintutorneilta 75m etäisyydeltä ja seuraavissa lampivesissä. 

Särkiselkä, Muikku, Valkeinen, Päälampi, Kolmikanta, Lietukka ja Väärälampi. 

 



 

HIRVENMETSÄSTYS: 

Ilmoittautuminen 15.08.2016 mennessä Tuomo Poutiaiselle  050-4021066 

Maksu 50e suoraan hirviporukan tilille, viitteeksi oma nimi. 

Hirviporukan talkoot lauantaina 27.8 ja lauantaina 3.9 klo 9.00  Sörjälässä   

Hirviporukan palaveri perjantaina 23.9  klo 17.00  Sörjälässä. 

Hirvenmetsästyksen aloitetaan lauantaina 8.10.2016 

 

AMMUNNAT SALMIJÄRVEN AMPUMARADALLA:  

Omyn luodikko-, hirviammunta- ja trap-kilpailut pidetään 29.8. klo 18 

Maanantaina 5.9 on hirviporukan näyttöammunnat klo 16.00. 

 

MUUTA: 

Uudet koejäsenet: Juha Humppi 

Erotettuja jäseniä oli 5 maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. 

Muistathan vaalia rehtiä erähenkeä ja hyviä käytöstapoja seuran alueella, esim. tulenteko vain 

maanomistajan luvalla.  

Riistaa ruokitaan koko toiminta-alueella ja kauraa, heinää ja nuolukiviä on saatavilla Sörjälän varastossa. 

 

Hyvää alkavaa jahtisyksyä OMY ry:n jäsenille 

 

Jukka Aspelund 

 

 

 

 

 

  


