Kimolan riistamiehet ry
Vieraskorttikäytäntö
Kausi: 2020-2021
Perustuu kesäkokouksen päätökseen 26.7.2020

YLEISTÄ
Tässä esitellään Kimolan Riistamiehet Ry:n (jatkossa Krm) metsästysalueella
käytössä olevat vieraskorttivaihtoehdot, niiden hinnat, luvan haltijan oikeudet ja
velvollisuudet.
Isännällä tarkoitetaan Krm:n jäsentä, joka on vastuussa vieraistaan jahdin aikana.
Isäntä tulee olla nimetty lupaa tilille maksaessa, katso kohta maksutiedot.
Vieraana Krm:n alueella voi toimia kuka tahansa luvan lunastanut henkilö,
toimiessaan ohjeiden mukaisesti.
Vieraiden määrää ja kertoja ei rajoiteta.

MAKSUTIEDOT
Vieraskortti ja Pienriistalupa maksetaan seuran tilille: FI03 5752 0240 0152 39
Viestiksi:
- Vieraskortti TAI Pienriistalupa
- Luvan haltijan nimi
- Isännän nimi
- Vieraskortin kohdalla päivämäärä jolloin lupa käytetään.

MUUTA
Jollei vieraskorttilainen tai pienriistaluvan haltija noudata annettuja ohjeita ja
velvollisuuksia, voidaan metsästyslupa evätä metsästyskauden loppuun, eikä rahoja
palauteta.
Pienpetojahdissa vieraalta ei peritä maksua. Pienpetojahdissakin isännän oltava
kuitenkin mukana.
Vieraalla oltava jahtiin tarvittavat luvat ja velvollisuudet hoidettuna, esimerkiksi
hirvijahdissa hirvikoe suoritettuna.
Vieraalle pätevät samat yleiset metsästykseen liittyvät velvollisuudet sekä seuran
asettamat säännöt ja päätökset, kuin seuran jäsenelle.
Lisätietoja vierasluvalla metsästyksestä antaa sihteeri: Petri Tuominen 050 347 3437

Vieraskortti 1 vrk / 10e
- Nimetty isäntä vastaa, että vieraansa toimii annettujen ohjeiden ja
velvollisuuksien mukaisesti
- Jahdissa oltava maksussa nimetty isäntä mukana
- Ei oikeutta tuoda omia metsästäviä vieraita
- Metsästys maksussa nimetyn isännän kiintiöstä.
Isännän kiintiö kaudella 2020-2021
• 1 uros metso, koppelo rauhoitettu
• 2 teertä
• 3 metsäjänistä
• Kauris vain Krm seuran järjestetyssä yhteisjahdissa.
- Vieraan saalisilmoitus isännälle vaaditaan

Pienriistalupa kausi 2020-2021 / 60e
- Nimetty isäntä vastaa, että vieraansa toimii annettujen ohjeiden ja
velvollisuuksien mukaisesti
- Jahdissa oltava maksussa nimetty isäntä tai joku Krm seuran jäsen mukana
- Pienriistaluvan haltijat tulee ilmoittaa sihteerille: Petri Tuominen 050 347 3437
- Ei oikeutta tuoda omia metsästäviä vieraita
- Metsästys maksussa nimetyn isännän kiintiöstä.
Isännän kiintiö kaudella 2020-2021
• 1 uros metso, koppelo rauhoitettu
• 2 teertä
• 3 metsäjänistä
• Kauris vain Krm seuran järjestetyssä yhteisjahdissa.
- Vieraan saalisilmoitus isännälle vaaditaan

Hirvieläinjahti 2020-2021
- Jäsen voi tuoda vieraita viikonloppuisin, kuitenkin niin, ettei sama vieras voi
tulla peräkkäisinä viikonloppuina.
- Vieras voi olla vieraana joka toisena viikonloppuna tai jahtipäällikön kutsusta
muulloinkin.
- Sama koskee peura- ja kaurisjahtia.
- Vieraalla oltava jahdissa isäntä mukana.

