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Jurvan Metsästysseura ry:n kesäkokouksen 5.8.2015 päätöksiä: 
 

METSÄSTYAJAT, LAJIKOHTAISET RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT: 
- Sepelkyyhky: 10.8 - 31.10.2015 

- Sorsalinnut: 20.8.2015 klo 12.00 - 31.12.2015 

- Nokikana, lehtokurppa: 20.8.2015 - 31.12.2015 

- Metsäjänis: 1.9. - 31.11.2015, kiintiö 1 kpl.  

- Rusakko: 1.9. - 28.2.2016  

- Teeriuros, pyy: 10.9.2015 - 31.10.2015. Kiintiö: 1 kpl/kausi. 

o Metsäkanalintujen ajat voivat muuttua! Katso www.riista.fi 

- Naarasteeri, riekko, metso ja koppelo rauhoitettu. 

- Kanadanhanhi 20.8.2015 - 9.9.2015 (rauhoitusaika) 

- Metsähanhi rauhoitettu 

- Kauris rauhoitettu 

- Peltopyy: 10.9. - 31.10.2015 

- Fasaaniuros: 1.9. - 28.2.2016  

- Fasaaninaaras rauhoitetaan peltopyyn luvan loppuessa 31.10.2015 

- Muuten valtion ajat. 

 

ERILLISKORTIT JA SAALISKIINTIÖT 

- Jäsenellä mahdollisuus ostaa 5 peltokanalintukorttia, kiintiö 2 peltopyytä/kortti. 

- Vieraskortit (päiväkortit ja peltokanalintukortit) EIVÄT koske metsäkanalintujen, metsäjäniksen eikä 

peltopyyn metsästystä. 

- Vieras voi ostaa 2 peltokanalintukorttia, jolloin kiintiö on 2 fasaania/kortti metsästyskauden aikana. Lisäksi 

oltava päiväkortti (huomioi myös seuraava kohta). 

- Päiväkortilla metsästettäessä seuran jäsenen on oltava mukana. Saalis on pois jäsenen kiintiöstä.  

- Peltokanalintukortti on voimassa 2 päivää sekä jäsenten että vierasten osalta. 

- Vieras voi kouluttaa koiraansa vain seuran jäsenen läsnä ollessa. 

 

RAUHOITUSALUEET: 
- Kaikki pienriista rauhoitettu pienpetoja lukuun ottamatta: 

o Sotkalampi/tie - Joupinalue - Säläisjärvi, Porontausta ja Pekka Lehtisen taloalue. 

o Wiikintausta: Kyyhky ja sorsa sallittu. 

o Hautausmaantausta Likuluomaa pitkin Teuvantielle. 

- Koivuportaantie ja Kasintien alue kaikelta metsästykseltä. 

- Peltoalueet rauhoitettu metsäkanalinnuilta. 

- Teeren osalta ovat rauhoitettuja seuraavat alueet: 

o Rauhaneva ja Soinin turvesuo (Sahanhaudassa) 

o Ruottinpuolentie - Marttilan linja - Botniaoja Varankoskelle - Täyttökanava - Koskenkorvantie  

Ruottinpuolentielle    

o Järvenrantametsikkö Ruottinpuolentien vastapuolella Marttilan linjan tasalle 

- Kanakoirien kenttäkoe: 27.9.2015 

- Hirvenhaukut: 3. - 4.10.2015 

- Ketunajokokeet: 12.12.2015 

- Mööpeliajojen vuoksi kaikelta metsästykseltä helmikuulla 16. - 17.2.2016 

- Joulurauha kaikelle metsästykselle 24. - 26.12 2015 pois lukien Tapaninhaukut.   

 
Hirvi- sekä kettukokeissa metsästys sallittu pelto- sekä vesialueilla, kanakoirakokeissa metsästys sallittu 

metsä- sekä vesialueilla. 

 

VIERASKORTTIEN MYYJÄT: 
Jurvan Kirjakauppa ja Kemikalio, Esko Laitala, Rainer Raitala, Raimo Pihlajamäki. 

Nettimaksujen viitetietoihin lisättävä vastuullisen seuranjäsenen nimi. 

Muista kerätä tyhjät hylsyt mukaan. 

 

Metsästyslain 25§: Ilman alueen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa riistaeläintä ei saa etsiä pihasta tai 

puutarhasta eikä metsästystarkoituksessa saa kulkea viljelyksillä ennen kuin sato on korjattu. 

Siis: PUIMATTOMILLA PELLOILLA METSÄSTYS ON METSÄSTYSLAIN VASTAISTA. 


