
 

 

LAIHIAN ERÄNKÄVIJÄT RY:N METSÄSTÄJÄT 

 
 
RAUHOITUSALUEET KAIKELTA METSÄSTYKSELTÄ:  
1) Hepomäki, 2) Laihianjoki Rudolta Kylänpään Korven taloon asti 3) Manun luontotila 4) Kuivilanmäki,  
5) Lakiannevan saari, 6) Suorttila-Perälä, 7) Kumaalan – Päkin tien risteys rek.nro. 1:42 uomaan asti. 8) Santaloukko-
Myräjä, 9) Levanevan soidensuojelualue (ainoastaan hirvenmetsästys sallittua), 10) Mastonmäki (silakkarinki) - 
Laitalanlakia (ainoastaan hirvieläimien metsästys sallittua) 
 
SORSAN METSÄSTYKSELTÄ:  

- Hiekkamontut Jokisalon ja Tuurintien varrelta. 
- Huitun lammet    

 
METSÄSTYS- JA RAUHOITUSAJAT 1.8.2021–31.7.2022  
Valtion määräämät ajan seuraavin lisäyksin: 

- Peltopyy on kokonaan rahoitettu. Kanakoirakokeissa pudotus on sallittu. 
- Koppelo on kokonaan rauhoitettu  
- Metsäkanalintujen metsästys pelloilta on kielletty  
- huom! Tarkista metsäkanalintujen valtionaika riista.fi sivuilta ennen jahtia. 

 
SAALISKIINTIÖT:  

- Urosmetso 1 kpl / metsästyskausi  
- Teeri 4 kpl / metsästyskausi. 1 kpl / päivä / seurue  
- Metsäjänistä 5 kpl / metsästyskausi. 1 kpl / päivä  
- Fasaani 5 kpl / fasaanikortti. Yksi kortti / jäsen / kausi. (Koskee vain seuran jäseniä) 
- Metsäkauris: Metsästäjäkohtainen kiintiö 5 kpl/kausi.  

o Kaadosta ilmoitusvelvollisuus hallituksen jäsenelle sekä Riista.fi (Huom! Ilmoittamatta jättäminen 
Riista.fi sivuilla on metsästysrikos) 

- Hallituksella mahdollisuus muuttaa em. kiintiöitä, niin kokonais- kuin metsästäjäkohtaista kiintiötä ja 
metsästysaikaa kauden aikana. Tarkista kiintiö ja ajat seuran nettisivuilta ennen jahtia.  
 

PIENPETO-KILPAILU 1.8.2021-31.5.2022 
Seuran pienpetokilpailu ajalle 1.8.2021-31.5.2022. Pienpetokortti, missä pisteytykset, on seuran nettisivuilta 
tulostettavissa. Pienpetokortti on henkilökohtainen. Näädän kannustusraha maksetaan em. korttia vastaan. Kortin 
palautus hallituksen jäsenelle 15.6.2022 mennessä. 

 
KORTTIEN HINNAT: 
Päiväkortti 20 €, Päiväkortti fasaanille 40€ (sis. 1kpl fasaani). Vesilinnustuksen kausikortti allasalueelle 50 €/kausi. 
Pienpetokortti 20 €/kausi. Fasaanikortti jäsenelle 10 € / 5 kpl/kausi. Seuran jäsen ja valtion kortti oltava mukana 
metsällä. Kortteja myyvät hallituksen jäsenet. 
 
HALLITUKSEN JÄSENET: 
pj. Sauli Tuomela 050-5937623, vpj. Vesa Peltoniemi 050-3782179, siht. Jari Kinnari 050-3039744, Santtu Karjala 
040-8318604, Vesa Mattila 050-3483011, Jani Kinnari 040-8510388, Vesa Taivalmäki 0400-867181, Tuomas Kamila 
045-451310893 ja Anssi Poti 044-0660226.  
Jäsen- ja maanvuokrarekisteri Jani Kinnari 040-8510388. 
 
PETOYHDYSMIEHET: 
Seppo Hanka 040-0160346, Vesa Mattila 050-3483011, Kari Viianen 040-5529305, Jari Kinnari 050-3039744 ja 
Marko Kantola 040-5856827 

 
HUOM!!! 

 Korjaamattomien viljapeltojen vahingoittaminen on kielletty.  
 Pienpetojen alta otto: paikka on ennallistettava jahdin jälkeen. Huomioi Maanomistajan lupa alta otossa. 
 Pienpetohaaskan pitämiselle vaaditaan myös maanomistajan lupa. Pidä haaska siistinä ja siivoa jäljet kauden 

päätyttyä.  
 Metsästäjällä tulee olla voimassa olevat kortit ja aseenkantolupa mukana metsällä ja noudatettava 

metsästyslakia ja hyviä tapoja.  



 

 

 Lintu- ja kanakoirien kouluttaminen metsästysajan ulkopuolella on sallittua 51. pykälän mukaan, lukuun 
ottamatta pesintäaikaa.   

 Luotiaseen käyttöön suurta harkintaa peltometsästyksessä asuinalueiden läheisyydessä.  
 Esim. Sorsa/hanhi kaaveiden jättäminen maastoon metsästysalueen varaus tarkoituksessa ei ole sallittua.  
 Muista hyvät metsästäjätavat, erityisesti asumusten lähettyvillä metsästäessä. Älä valottele asumusten 

ikkunoihin, sekä kunnioita ihmisten yksityisalueita välttämällä ajoa pihateille ja -alueille metsästyksen ja 
jäljityksen yhteydessä. Siivoa jälkesi maastosta jahdin jälkeen, vie roskat, hylsyt jne mukanasi asialliseen 
jäteastiaan/kierrätykseen. 

 Kauriin kaatoilmoituksen jättämättä tekeminen hallituksen jäsenelle ja/tai omariistaan, sekä pelloilla 
luvatta ajelu johtaa jäsenen kuulemiseen hallituksessa ja sanktiona jäsenyyden hyllytys määräajaksi.  

 
 
TIEDOTUS 
www.laihianerankavijat.net 
 
LAIHIAN ERÄNKÄVIJÄT RY, HALLITUS 


