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Tervehdys!
Seuratiedote jäsenmaksuineen lähetettiin tänä vuonna totuttua aiemmin, johon on syynä kassan pinnan vajoaminen liian matalalle. Toimintaa
Näätämajalla on nyt talvikaudella ollut lähes jokaisena päivänä, jonka vuoksi lämmityskustannukset näyttelevät suurta osaa menoissamme.
Tästä johtuen päätimme talvikokouksessa nostaa jäsenmaksuja 5€ jotta asiat saataisiin balanssiin. Tiedotteen lopussa on myös sihteerin
toive saada sähköpostiosoitteenne tallennettua systeemiin, jotta vältyttäisiin tulevaisuudessa kalliin kirjepostin lähettelyltä, eli kirjeen sijasta
saatte tiedotteen laskuineen sähköpostiinne.
SimWay simulaattori on ollut aktiivisessa käytössä, ja sitä on käynyt kokeilemassa niin lapset kuin varttuneemmatkin kuluneen talven aikana.
Myös illanviettoporukoille laitetta on vuokrattu. Joten jos suunnittelet esim. TYKY-päivää ampumaradalla, kannattaa liittää siihen
simulaattoriammunta vaikkapa myöhempää iltatilaisuutta ajatellen. Simulaattoria tulee aina käyttämään, ja ammunnassa opastamaan siihen
koulutettu henkilö. Tämän vuoksi varaukset on hyvä tehdä hyvissä ajoin, jotta ammuttaja saadaan järjestettyä paikalle.
Tulevana syksynä kiintiöt ilmoitetaan seuran nettisivuilla, Facebookissa sekä JP-kunnallissanomissa, joten seuraa kyseisiä kanavia
jahtikauden alun kynnyksellä. Kiintiöt lähetetään myös ryhmäsähköpostiviestillä. Tästäkin syystä on tärkeää että kaikkien osoitteet olisivat
sihteerin tiedossa.
Huomaa, että Riistakeskus voi päätöksillään rajoittaa metsäkanalintujen metsästystä. Sen vuoksi on syytä tarkastaa ennen kanalintujahdin
alkua Riistakeskuksen internetsivuilta tai Metsästäjä-lehdestä kanalintujahtiin liittyvät rajoitukset alueellamme. www.riista.fi
Hyvää kesää!
Juhana Virtanen
Psjms johtokunta:

Psjms jaostot:

Pj Juhana Virtanen Myllyniementie 24, 60640 Isokoski
Puh. 040 187 2559 @. puheenjohtaja@psjms.fi
Siht. Jyrki Toivonen, Pitkärannantie 72, 61120 Louko
Puh. 040 363 9997 @. sihteeri@psjms.fi
Rah.hoitaja Simo Simppala puh. 0400-664824
Vars. Eero Siltala puh. 0400-789855
vara Jukka Katila puh. 0400-979392
Vars Jari Holma puh. 050-342 9846
Varaj. Aarno Kiviniemi Puh. 0500-241556
Vars. Jari Hietaranta puh. 040-667 1888
Varaj. Teemu Vehkakoski puh. 040-706 1790
Vars. Matti Ala-Kujala Puh. 0400-264050
Varaj. Kari Viitasaari Puh. 040 483 8002
Vars. Tuomas Aho Puh. 050-4019191
Varaj. Ismo Ilomäki Puh. 050-3142852
Vars. Seppo Soini Puh. 0400-795571
Varaj. Petri Ollinkoski Puh. 0400-163508

Ajokoirajaosto: Pj. Jari Holma 050-342 9846
Hirvikoirajaosto: Pj. Markku Peltola 040-868 0651
Pienajokoirajaosto: Pj. Jorma Talvitie 045-3271784
Riistamaalijaosto: Pj. Eero Haapala 050-4419577
Pistoolijaosto: Pj. Aaro Holm 0400-797137
Haulikkojaosto: Pj. Vesa Hautakorpi 0400-477772
Tekninen jaosto: Pj. Ismo Ilomäki 050-3142852
Riistanhoitojaosto: Pj. Eero Siltala 0400-789855
Kanakoirajaosto: Pj. Veli-Pekka Mattila 040-7151941
Hirvijaosto: Pj. Ismo Ilomäki 050-3142852
Peura/Kaurisjaosto: Pj. Pentti Hautakorpi 0400-169248
Maanvuokrajaosto: Pj. Petri Ollinkoski 0400-163508
Rataisäntä luoti: Aaro Holm 0400-797137
Rataisäntä hauli: Vesa Hautakorpi 0400-477772
Majan vuokraus: Reijo Ilomäki 040-5740286
Maastovastaava: Jari Holma puh. 050-342 9846

PSJMS Nettisivujen osoite: www.psjms.fi Sivuilla tarkemmin rauhoitusalueet, jaostojen toiminta, Rhy:n toiminta ym.
Peräseinäjoen riistanhoitoyhdistys
Toiminnanohjaaja Henri Honkala
Gustafinkatu 16, 60200 Seinäjoki p. 040 827 7100 peraseinajoki@rhy.riista.fi
Puheenjohtaja Matti Riihioja p. 040 587 8832
Riistanhoitoyhdistyksen muut yhteys- ja tapahtumatiedot löydät: https://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku
Petoyhdysmiehet joille kaikki suurpetohavainnot
Arvo Siltala 0400-260659
Juha Koliini 0500-943812
Kari Viitasaari 040-4838002

Markus Haapala 050-3854146
Keijo Toivonen 040-7631325

Pentti Hautakorpi 0400-169248
Matti-Pekka Pihlajamäki 0400-160058

RAUHOITUSALUEET
1. Hietalahti 2. Kasarminkytö-Viitalanpalo 3. Savitie 4. Pihlajaperä 5. Pasto 6. Vapo 1
Lisäksi: Sorsastukselta rauhoitetaan Voimalaitos-Tuomi – välinen alue. Haukinevan tehtaiden lauhdealtaat. Valkeajärvi kokonaan. Vapon
alueet mm. Amerikannevalla.
Pienriistan metsästykseltä rauhoitetaan kylillä sijaitsevat pururadat ja niiden välitön lähiympäristö.
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PIENRIISTAN METSÄSTYS
Pienriistan metsästys on sallittua metsästyslain puitteissa ja valtion ajoin, ellei muuta mainintaa.
•
Kiintiöt ja muut rajoitukset
Kiintiöistä ilmoitetaan myöhemmin viimeistään 1.8.2019 mennessä. Nämä tulee nähtäväksi seuran nettisivuille,
facebookiin ja JP -Kunnallissanomiin.
Metsästyksessä huomioitavaa!
- Huomaa että riistakeskus voi lisäksi rajoittaa joidenkin lajien metsästystä. Tarkista mahdollinen rajoitus www.riista.fi
- Etäisyys lähimpään taloon väh. 150 m
- Hylsyt talteen – ei pelloille !
- Viljapeltojen tallaaminen on kielletty
- Heinämailla ajaminen on kielletty ilman maanomistajan lupaa.
- Yksityis- ja peltoteiden käyttöä tulee välttää, jos käytöstä aiheutuu vaurioita.
- Vältetään kuvilta / pelloilta kanalintujen pyyntiä
- Muista: Eläin on tunnistettava ennen laukausta.
• Koirakokeista
-Kennelpiirin järjestämiin pitkiin kokeisiin ei maastoja rauhoiteta eikä varata. Normaalikokeita pidettäessä ei maastoihin
aseteta erillisiä rauhoitus kylttejä.
KILPAILUT
•

•
•
•
•
•
•

Tuhoeläinten vähentämiskilpailu
Kilpailu alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Pienpetojen saalismäärät jätettävä sihteerille kirjallisena tammikuun loppuun mennessä.
Haittalintujen osalta (varis, harakka, naakka) vuoden kokonaissaalis ilmoitettava 31.12.2019 mennessä.
Mahdollisesti vuodeksi 2020 saatavan haittalintujen poikkeusluvan (tarkistettava voimassaolo) aikana (tarkistettava) saadut saaliit
ilmoitettava seuran sihteerille sihteeri@psjms.fi viimeistään 1.8.2020.
Varislintujen vähentämiskilpailu (tarkista lupa-ajat) palkinnot: 1 p 100 €, 2 p 80 € , 3 p 60 €
Pienpetojen vähentämiskilpailu palkinnot: 1 p 250 €, 2 p 200 €, 3 p 150 €, 4 p 100 €, 5 p 50 €.
Kilpailuun hyväksyttävät tuhoeläimet: näätä, kettu, minkki, supi, mäyrä.
Luolakoirakilpailu 1 p 100 €, 2 p 80 €, 3 p 60 €.

Palkinnot jaetaan talvikokouksessa. Tulokset ilmoitetaan myös SML:n Pohjanmaan piirin pienpetokilpailuun.
JÄSENASIAA
Huomaathan, että seuran vuotuinen jäsenmaksu tulee maksaa, vaikket metsästäisikään. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on samalla
myös päätös erota seurasta. Jos et halua enää kuulua metsästysseuraan, ilmoitathan siitä kuitenkin sihteerille, säästäen näin aikaa, vaivaa
ja rahaa. Kiitos.
Pyrimme tehostamaan sähköisiä palveluja ja haluaisimme lisätä esim. jäsenmaksujen lähettämistä sähköpostilla. Tähän kaivattaisiin teidän
jäsenten apua. Eli heillä, joilla on käytössä sähköpostiosoite ja ei sitä muista ilmoittaneensa seuralle, ilmoittaisitteko sen sihteerille
sihteeri@psjms.fi. Näin saisimme laskut ja tiedotteet nopeammin ja kustannustehokkaammin perille.
PÄIVÄKORTIT
•
Hinta 20€ /päivä.
Kanalintujen metsästykseen ei myydä. Sorsastus; seuran jäsen isäntänä, vieraiden määrää ei rajoiteta. Vieraalla saa olla oma koira.
Kyyhkyn metsästys: seuran jäsen isäntänä, vieraiden määrää ei rajoiteta. Vieraalla saa olla oma koira. Jänis: seuran jäsen isäntänä,
vieraiden määrää ei rajoiteta. Vieraalla saa olla oma koira. Rajoitus 1 jänis/päivä, ei pois isännän kiintiöstä. Vieraalla sama kiintiö kuin
isännällä. Rusakko: seuran jäsen isäntänä, vieraiden määrää ei rajoiteta. Vieraalla saa olla oma koira. Ei kiintiötä. Fasaani ja peltopyy
luvat myydään koirien koulutukseen metsästysaikana. Pj:n luvalla pudotus hintaan 30€. Seuran jäsen isäntänä. Pudotus mahdollista
viimeisen KAER -kokeen jälkeen. Pienpedot: seuran jäsen isäntänä, vieraiden määrää ei rajoiteta. Vieraalla saa olla oma koira. Ei kiintiötä.
Myös koirien koulutus vaatii päiväkortin lunastamisen. Päiväkortteja myy Neste Peräseinäjoki. Päiväkortin voi maksaa myös nettipankissa
seuran tilille FI57 5338 0220 012589 Viestiksi päiväkortti.
Seuralla tarjolla myös pienpetovuosikortti. Vuosikortilla saa metsästää vain pienpetoja, 60€/vuosi. Myönnetään anomuksesta johtokunnalle.
Hakijalla oltava vastuu henkilö seuran jäsenistä. Voi metsästää itsenäisesti, kun vastuu henkilö tietää. Jäsenyys uusittava kalenterivuosittain.
HIRVENMETSÄSTYS
Peräseinäjoen metsästysseuran hirvenmetsästystä harjoittaa Näätämajan (joht. Ismo Ilomäki) ja Sammatin (joht. Petri Ollinkoski) porukat.
Tiedotteen kirjoitushetkellä ei ollut vielä tietoa lupamääristä, mutta lupia haettiin 93 kpl ja nähtäväksi jää, minkä verran riistakeskus lupia
myöntää. Hirvimetsään ilmoittautuminen ja osanottomaksut kerätään kunkin porukan majalla 14.9 klo 9:00 pidettävässä kokouksessa/
talkoissa. Työkaluja mukaan.
Tänä syksynä varsinainen hirvijahti alkaa lauantaina 12.10. klo: 7:00. Hirvi- ja peurametsälle kiväärillä aikovan on ammuttava radalla
vähintään 150p (4 paikalleen + 6 liikkuvaan) hirveen lain mukaisella aseella. Mahdollisuus osallistua myös pelkästään peurajahtiin.
PEURAJAHTIIN haulikolla osallistuvan metsästäjän on harjoiteltava 50 laukausta (2kierrosta) kiekkoradalla kesän aikana. Kuittaus
harjoittelutodistukseen ammunnanvalvojalta. Peurametsään osallistuvat, jotka eivät ole hirviporukassa, myös harjoitusammuntojen
valvojiksi tulevana harjoituskautena. Tarkemmat tiedot Pentti Hautakorpi 0400-169248. Hirvipäivälliset järjestetään 23.11.
Peurametsään ilmoittautuminen ja osanottomaksut kerätään kummankin porukan osalta Näätämajalla la 24.8.2019 klo 12.00.

