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Vuosikokous pidettiin 25.1.2019, Tervatuvalla klo 19:00 alkaen. Paikalla oli 17 seuran 

jäsentä. 

 

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Veli Eromäki ja seuran sihteeriksi Vesa Mustajärvi. 

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Pekka Hiedanpää ja Timo Mansikkaviita. 

 

Hallitus vuonna 2019 Hannu Alkkiomäki, Arttu Alvari, Raine Kallioniemi, Risto Luusalo, 

Janne Mustakoski ja Tomi Hauskamaa. 

 

Jahtipäällikköksi tänä vuonna valittiin Jari Kannisto, metsästyksiin liittyen lisätietoa: 

puh. 040 558 5750 

 

Jäsenmaksu kaudelle 2019-2020 on 35€, sisältäen Metsästäjäliiton jäsenmaksun. 

 

Liittymismaksuissa on eri jäsenmaksu luokkia. Tarkemmin asia on esitelty seuran 

nettisivuilla seuran säännöt liite 2.  

http://www.koillis-karvianms.net/16 

 

Kesäkokous pidettiin perjantaina 18.8.2019 Tervatuvalla. Paikalle saapui 20 seuran 

jäsentä. 

 

Saaliskiintiöt metsästyskaudelle 2019-2020: 

Saaliskiintiöiksi päätettiin seuraavaa: Riistakeskuksen päätöksen ehtojen mukaan 

metso rauhoitettu, teeri 2 kpl, pelto- ja turvetuotantoalueella, sekä niiden 

välittömässä läheisyydessä pyynti kielletty metsäkanalintujen osalta. Metsäkauris 

1kpl/seuran jäsen, vasasuositus, kevätpukki rauhoitus, kaadosta tehtävä ilmoitus 

jahtipäällikölle, lisätietoja ja ilmoitukset puh. 040 558 5750. Peurametsällä kauriille 

porukkakohtainen kiintiö 3kpl. Sepelkyyhkyä, metsäjänistä ja rusakkoa ja ym. saa 

metsästää valtion asetuksen mukaan. Pienpetoja kuten kettua, supia, näätää ja minkkiä 

saa metsästää ilman vieraskorttia, jos seuran jäsen on mukana. 

 

Vieraskortit: 

Päiväkortti 10€/vrk, kausikortti 50€/v. Metsäkanalinnulle 30€/vrk saaliskiintiö 1kpl 

teeri. Seuran jäsenen oltava vieraiden mukana. 

 

 

http://www.koillis-karvianms.net/16


 

 

 

Saalisilmoitukset: 

Saalisilmoituksen palautuksiin toivotaan edelleen parannusta. Seuran nettisivuilla on 

valmiiksi sähköinen lomake, jota toivotaan käytettävän mahdollisuuksien mukaan tai 

sitten voi ilmoittaa seuran sihteerille puhelimitse tai tekstiviestillä. 

 http://www.koillis-karvianms.net/lomake.html?id=1 

Saalisilmoitukset pyydetään jättämään 3.1.2020 mennessä. Jos ei ole esimerkiksi 

saanut mitään saalista, sekin olisi hyvä ilmoittaa  

 

Metsästyksessä toivotaan, että jäsenet muistavat ottaa turvallisuus näkökohdat 

huomioon sekä ampuma etäisyydet asuntoihin (vähintään 150 m) ja muutenkin 

noudattaa hyviä metsästys tapoja ja ohjeita. Erityisesti välttää 

metsästystoimenpiteitä (passi ajo jne.) asuntojen läheisyydessä ja myös hyvää 

harkintaa käyttäen yksityisteiden, reittien ja latujen läheisyydessä. Yksikin 

”törttöily” pilaa koko porukan maineen. Huomioikaa myös rauhoitusalueet: Ala-Karvian 

Eskon kotometsä ja peltoalue. 

 
  

Seuran Internetsivut: 

Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.koillis-karvianms.net/ 

Sivuille tulee tietoa yhteisistä tulevista tapahtumista ja ajankohtaista osiota 

päivitämme parhaamme mukaan. Sivuilta löytyvät mm. tietoa metsästyksestä, 

Tervatuvan varauskalenteri, historiasta, pöytäkirjat, seuran säännöt ja kennel ja 

koiratoiminnasta. 

 

Tervatupa: 

Tervatuvan varaustilanne, on hyvä, kesäviikonloput ovat olleet huhtikuusta lähtien 

varatut elokuun loppuun. Muistakaa, että jäsenillä on 40% alennus vuokrahinnoista ja 

se on henkilökohtainen. Ohessa linkki vuokrahinnoista http://www.koillis-

karvianms.net/13 

 

 

Tervatuvan varaukset ja jäsenasiat Veli Eromäki puh. 0500 952551 tai 040 176 00 38   

Metsästysasiat Jari Kannisto puh. 040 558 5750 

Jäsenasiat (jäsentodistukset aselupa) Vesa Mustajärvi puh. 0400 220841  

 

Hyvää alkanutta metsästyskautta toivottaen 

 
    

 

puheenjohtaja Veli Eromäki sihteeri Vesa Mustajärvi 
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