
Vehniän Eräveikot ry 
JÄSENTIEDOTE  2/2020 
 

 

Kesäkokous pidettiin Eräkämpällä 8.8.2020. Kokoukseen osallistui 18 Vehniän Eräveikkojen jäsentä. Kokousta johti 

Ari Tolmunen ja sihteerinä toimi Jouni Rautio. Kokouksessa tehtiin perinteiseen tapaan jokaista jäsentä sitovia, 

alkavaa metsästyskautta koskevia päätöksiä. 

 

Vieraskortit 
 

Vieraskortteja päätettiin myöntää edellisten vuosien tapaan jäsenten haluama määrä. Vieraskortin hinta on 5 € (sama 

kuin ed. vuonna). Vieraan ampuma saalis vähennetään isännän kiintiöstä ja isännän on ehdottomasti oltava mukana 

metsällä. Isännän on ilmoitettava myös vieraansa saama saalis tehdessään vuodenvaihteessa oman saalisilmoituksensa. 

Vieraskortit myös pienpeto metsästykseen! 

Pienpetometsästyksen kausikortti vieraille 25€. 

Vieraskorttien myyjinä toimivat kaikki johtokunnan jäsenet sekä Jarmo Kirvesoja, Seppo Tarvainen ja Keijo Salonen. 

 

Saaliskiintiöt 
 

Saaliskiintiöksi päätettiin kanalintujen osalta yksi (1) urosmetso ja kaksi (2) teertä jäsentä kohti. Pyiden metsästys 

tapahtuu metsästyslain puitteissa ilman kiintiöitä.  

 

Metsäkauriin osalta päätettiin, että kaatomäärä Vehniän Eräveikkojen alueilla on kymmenen (10) aikuista kaurista.  Jos 

edellä mainitun kaatomäärän täytyttyä todetaan kauriiden vielä aiheuttavan vahinkoja maanomistajille, voi johtokunta 

antaa luvan vahinkoa aiheuttavien yksilöiden kaatoon. 

Metsästäjäkohtainen kiintiö on yksi (1) aikuinen tai kaksi (2) vasaa. Yhdyshenkilönä toimii Mikko Nissinen, puh. 044 

2952127. Metsästäjän on ilmoittauduttava tekstiviestillä yhteyshenkilölle ennen jahtikauden alkua.  Ilmoittautuminen 

on voimassa koko kauden tai kaatokiintiön täyttymiseen asti.  Saalis on ilmoitettava välittömästi yhdyshenkilölle (ja  

Riistakeskukseen). Tämä sen vuoksi, että yhdyshenkilö pysyy kaatomäärien suhteen tilanteen tasalla ja voi puolestaan 

informoida muita jahtiin lähteviä. 

Toisten ruokintapaikkojen läheisyydessä ei ilman ruokintapaikan pitäjän lupaa ei saa metsästää. 

. 

Muiden riistalajien metsästys tapahtuu metsästyslain puitteissa ilman rajoituksia. Vesilintujen kohdalla on kuitenkin 

syytä muistaa, että Vehniän kalastuskunta on rauhoittanut vesialueensa. Valkolan kalastuskunnan osalta meillä on 

vesilintujen metsästysoikeus kaikkiin niihin vesiin, joihin seuramme metsästysmaat rajoittuvat. 

Muista: hyvään metsästäjätapaan eivät haavakot kuulu, mutta jos niitä tulee, ne luetaan kiintiöön. 

 

Rauhoitusalueet 
 

Pienriistan osalta rauhoitusalueena on alue lentoasemalta Korpelaan, Jussilaan, Järvenpäähän, siitä Himman kautta 

nelostielle ja nelostietä lentoasemalle. Samoin Hurrinmutka (pokelantien ja nelostien välinen alue Siltalasta Isoon-

Takalaan) pidetään rauhoitusalueena. 1/645 maa-alue rauhoitetaan metsäkanalinnuilta metsästyskaudella 2020-2021. 

Pienpetojen pyynti on kuitenkin sallittua myös rauhoitusalueilla. Myös rusakoiden metsästys rauhoitusalueilla on 

sallittua, jos ne aiheuttavat vahinkoa. Metsästys tapahtuu siis tapauskohtaisesti, maanomistajan pyynnöstä.   
 

Rauhoitusajat 
 

Varmistakaa ennen metsästystä metsästysajat. 

 

Päätettiin, että kodan maastossa järjestetään Su 20.12.2020 klo 15 alkaen “Erätuli“ -tapahtuma, jossa julistetaan 

kaikkea riistaa koskeva joulurauha, joka alkaa Jouluaaton aamuna ja päättyy Joulupäivän iltaan.  

Erätulien järjestämisestä vastaa johtokunta ja koejäsenet. Joulurauhan julistaa vuoden eräveikko, hänet julkistetaan 

riistajuhlassa (hirvikeitolla). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hirvijahti 
 

Kaatolupia on hirville 18 kpl. Kaikkien hirvijahtiin aikovien, sekä uusien, että vanhojen tulee ilmoittautua jahtivouti 

Jarkko Liukkoselle 31.8.2019 mennessä. Myös osallistumismaksu tulee maksaa kyseiseen ajankohtaan mennessä.   

 

Kilpailuasiat 
 

Pidetyt kilpailut/pidettävät kilpailut 

Rhy:n haulikko metsästystrap pidettiin su 2.9 klo 12.00 Konneveden radalla. 

Rhy:n kilpailut pidettiin 9.8. alkaen klo 12. Lajit luodikko ja hirvi. 

Seuran ampumakilpailut pidetään 3.9 rajamäellä. 

Vehniä-Valkola haulikkokisat pidettiin 23.7 

 

Muuta 

  

Kesäkokouksessa käsiteltiin jäsenasioita. 

 
Metsästettäessä on tiedettävä kenen maalla ollaan ja onko meillä kyseistä maata ja riistaa koskeva metsästysoikeus. 

Ajan tasalla olevan luettelon sopimuksista saat Veikko Wackerilta (puh.050-305 9033). Vertaamalla karttaa ja 

maanvuokraajaluetteloa tiedät missä ja minkä laatuinen metsästysoikeus sinulla on. Käytä uutta, ajan tasalla olevaa 

karttaa.   

 

Jokaiselle pitää olla selvää, että tehtyjä sopimuksia kunnioitetaan ja metsästetään vain siellä missä siihen on lupa. 

 

Eräkämppä on jatkuvasti jäsenten ja kyläläisten käytettävissä. Avaimen saa Seppo Tarvaiselta, Marjatta Orraiselta, 

Risto Tarvaiselta, Keijo Saloselta, Markku Autiolta tai Ari Tolmuselta. Kun käytät kämppää / saunaa / kotaa, 

muistathan siivota jälkesi.

 

Saalisilmoituksen tekeminen on jokaisen jäsenen velvollisuus, vaikka saalista ei saisikaan. Se tehdään sähköisesti 

Eräveikkojen nettisivuilla tai lomakkeella, joka palautetaan johtokunnan jäsenille tai sihteerille viimeistään 3.1.2021 

mennessä. 

 

Rantasen Reinon suunnittelemia seuran hienoja hihamerkkejä saa Risto Tarvaiselta hintaan 5 € / kpl.  

      

Mukavia hetkiä hyvän harrastuksen parissa           

Jahtiterveisin  Jouni Rautio             

   sihteeri 

PS 1. Onhan jäsenmaksu maksettu?  Entä riistanhoitomaksu? 

PS 2. Ilmoita muuttunut osoitteesi sihteerille puh. 040-5799316, sähköpostilla jouni.rautio77@elisanet.fi tai kortilla os. 

Jouni Rautio, Jokiraitti 10, 41140 Kuikka. 

PS 3. Eräveikon kotisivut netissä.  http://www.vehnianeraveikot.net/ 
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Vehniän Eräveikot ry 

TOIMINTAPISTEET 2020 

  
 Maanvuokraus ( min. 5 ha) ……………………………… 30   pistettä 

Kokoukset ja edustukset  .. ................... ............……….     5   pistettä / kerta 

Osallistuminen valistustilaisuuksiin ...............................…    5        "           " 

Kilpailijana omanseuran kilpailut.............................……..    5        "           " 

Kilpailijana seuraa edustanut (esim. Rhy)……………….. 10        ”           ” 

Johtokunnan toimeksiannosta kilpailu- 

tai näyttelytoimitsijana................................................……. 10        "           " 

Jaoston vetäjänä toiminen...........................................……. 10  pistettä / vuosi 

Talkoot, seuran järjestämänä.................  .......................….  10        "     / kerta

 Ruokintapaikan teko ja hoito yli talven jäniksille, kana-  

linnuille tai hirvieläimille………………………………… 17        "     / kausi                 

 Riistapellon teko ja hoito........................................…… 17        "     /    ” 

Viljan hankinta ja ruokintapaikalle kuljetus, n. 50 kg ...….   17        " 

Riistakolmiolaskentaan osallistuminen......................…. 10        “     /  kerta 

Koirakokeiden järjestäjänä tai tuomarina toimiminen...….. 10        "     / päivä 

Koirakokeissa oppaana toiminen ................................…… 10        "          " 

Koiranäyttelyn talkoossa toiminen ......................…. 15        ”         ”       

 Vahinkoeläinten hävittäminen: Kettu.................................. 20        ”      /yksilö 

         Näätä, villiminkki,  15        ”      /yksilö   

         Supikoira  10        ”      /yksilö 

         Mäyrä ................................   5        ”     /yksilö

 Varis, harakka........................................................... ...……     1    piste    / yksilö 

 

 

 

 

 
 
 
 
Huom!    Kun ilmoitat riistaruokinta tai riistapellosta toimintapisteet. 
 Toivottavasti ruokinta paikka on oikeasti olemassa, eikä vain kynällä ilmoitettu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vehniän Eräveikot ry        
  
TOIMINTA- JA SAALISILMOITUS 2020  Nimi: _____________________________________________________  
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti      

   olen osallistunut toimintaan seuraavasti:    Saalista olen saanut seuraavasti:                             Ei saalista     

                 

Toimintamuoto a´ Osall. Pist.  Laji Seuran Muu- 
alta 

Laji Seuran Muu- 
alta 

 Pist. Kert. Yht.   alueelta   alueelta  

Kokoukset ja edustukset 5    Metso   Lehtokurppa   
Osallistuminen valistustilaisuuksiin 5    Teeri   Taivaanvuohi   

Kilpailut; omanseuran kilpailijana 5    Pyy   Metsäjänis   
Kilpailut ;edustanut omaa seuraa 

kilpailijana (esim. Rhy)   
10          

Johtokunnan toimeksiannosta 
kilpailu- tai näyttely  toimitsijana 

10    Riekko   Rusakko   

Koiranäyttelyn talkoossa toimiminen 15    Peltopyy   Kettu   
Jaoston vetäjänä 10    Fasaani   Mäyrä   

Talkoot, seuran / jaoston järjestämät 10    Kyyhkyt   Supikoira   
Ruokintapaikan teko ja hoito pienriist. 17    Hanhet   Näätä   

Ruokintapelto, teko ja hoito 17    Haapana   Minkki   
Viljan hankinta ruokintaan n 50 kg 17    Sinisorsa   Hilleri   

Riistakolmiolaskenta 10    Tavit   Kärppä   
Koirakokeissa tuomarina tai oppaana 10    Sotkat   Orava   
Vahinkoeläinten hävittäminen: Kettu 20    Haahka   Piisami   

Näätä, villiminkki    15    Alli   Villisika   
Supikoira 10    Telkkä   Varislinnut   

Mäyrä 5    Koskelot   Lokit   
Varis, harakka      1    Muut vesilinnut   Muut   

  Yht.   pistettä           

                

 
Palautettava 3.1.2021  mennessä johtokunnan jäsenelle tai sihteerille.      
 

 
 
 
Jouni Rautio, Jokiraitti 10, 41140 Kuikka 


