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Jurvan Metsästysseura ry:n kokouspäätöksiä 5.8.2021 
 

METSÄSTYSAJAT, LAJIKOHTAISET RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT: 

- Sepelkyyhky: 10.8.21 - 31.10.2021 

- Sorsalinnut + nokikana + lehtokurppa: 20.8.2021 klo 12.00 - 31.12.2021 

 

- Metsäjänis: 1.9.2021 - 28.2.2022, kiintiö 3 kpl 

- Rusakko: 1.9.2021 - 28.2.2022 

- Teeri, pyy: 10.9.2021 - 10.12.2021, kiintiö yht. 2 kpl. Metsäkanalintujen ajat muuttuneet! 

Katso https://riista.fi/ 

- Riekko, peltopyy, koppelo ja metso rauhoitettu. 

- Kauris 1.9.2021 - 15.2.2022. Ajavalla koiralla 25.9.2021 - 31.1.2022. 

Kiintiö 10 aikuista + 20 vasaa, saalis päivitetään seuran kotisivuille. Riistakeskuksen 

saalisilmoituksen lisäksi siis ilmoitusvelvollisuus kaadosta myös Jannelle (0503581020). 

Metsästys JMS hirvieläinalueilla. 

- Fasaaniuros 1.9.2021 - 28.2.2022 

- Fasaaninaaras rauhoitetaan 31.10.2021 alkaen. 

- Muuten valtion ajat. 

 

ERILLISKORTIT: 

- Jäsenellä mahdollisuus ostaa fasaanikortteja, kiintiö 4 lintua kausi. 

- Vieraskortit (päiväkortit ja fasaanikortit) eivät koske metsäkanalintujen, metsäjäniksen ja 

kauriin metsästystä 

- Vieras-/vuosikorttilainen voi ostaa yhden fasaanikortin/kausi. Kiintiö 2 fasaania/kortti, 

lisäksi oltava päiväkortti. 

- Fasaanikortti voimassa jäsenillä koko kauden ja vierailla 2 perättäistä päivää. 

- Vieras voi kouluttaa koiraansa vain seuran jäsenen läsnä ollessa. 

 

RAUHOITUSALUEET: 

- Kaikelta metsästykseltä: Koivuportaantie. 

- Kaikki pienriista rauhoitettu pienpetoja lukuun ottamatta: 

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

Tarkkasen laidunalueet + Majaniemi Tainuskylässä. 

o Hautausmaantausta Likuluomaa pitkin Teuvantielle. 

 

- Peltoalueet rauhoitettu metsäkanalinnuilta. 

 

 

- Teeren osalta rauhoitettuja ovat seuraavat alueet: 

o Rauhaneva 

o Pukanneva: Koivuportaan tieltä täyttökanavaa Allastielle - Laskukanavan välinen 

maasto. 

o Ruottinpuolen tie - Marttilan linjaa Botniaojalle - Botniaojaa - Varainkoskelle - 

Täyttökanava - Koskenkorvantietä - Ruottinpuolen tielle. 

o Järvenrantametsikkö Ruottinpuolen tien vastapuolella Marttilan linjan tasalle. 

  

https://riista.fi/
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- Koirakokeille rauhoitetut koemaastot ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24.12.21 - 25.12.2021 

 

Vieraskorttien myyjät: Esko Laitala, Rainer Raitala, Raimo Pihlajamäki sekä seuran nettisivusto. 

Hinnat: päiväkortti 15 €, fasaanikortti 20 €, sorsastus 45 € koko kausi. 

Nettimaksujen viitetietoihin lisättävä vastuullisen seuranjäsenen nimi. 

 

Metsästyslain 25§: Ilman alueen omistajan tai haltijan 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. 

 

LISÄKSI MOOTTORIAJONEUVOILLA PELLOILLE AJAMINEN EHDOTTOMASTI 

KIELLETTY!! 


