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I     VESILINNUN PYYNTI : sorsalinnut ja hanhi, valtion aika ja rauhoitukset

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Kiinteiden kotusten (keinopuskien) teko vesialueelle ja pelloille on kielletty. 
Kelluvat kotukset on tuotava rantaan päivittäin pyynnin loputtua kyseiseltä päivältä.  
LUOTIASEEN käyttö vesialueella on KIELLETTY turvallisuussyistä.
Merihanhenpyynnissä peltoalueeksi lasketaan yleiskarttaan pelloksi merkityt alueet. Pellolla kulkemiseen tulee
olla maanomistajan lupa mikäli rehu- tai viljasato on vielä korjaamatta.

II    METSÄPIENRIISTAN PYYNTI
1. KYYHKYN PYYNTI

Valtion aika.

2. METSÄLINNUNPYYNTI  
Metso 1 kpl/jäsen, teeri 2 kpl/jäsen, metsäpyy ja fasaani ei rajoitusta.  Riekko ja peltopyy rauhoitetaan. 
Metsäkanalintujen pyynti peltoalueilta kielletty. Huomioikaa mahdolliset riistakeskuksen rajoitukset.

3. JÄNIKSEN JA RUSAKON PYYNTI
Valtion aika eikä rajoituksia.

4. KAURIIN PYYNTI
13 aikuista, 7 vasaa, yksi / jäsen. Ilmoitus sihteerille kaadoista. Pyyntiaika alkaa 1.10, muutoin valtion 
aika.

III   VIERASLUVAT 
Jäniksen pyynnissä JÄSEN voi käyttää vieraita lunastamalla 10€ päiväluvan tai 40€ kausiluvan. Jäniksen 
kausilupa sisältää pienpetojen pyyntiluvan pyyntikaudelle. Vieras saa käyttää omaa koiraansa. Vieras ei 
saa olla ilman jäsenen läsnäoloa pyynnissä.
Pienpetojen pyynnissä JÄSEN voi käyttää vieraita, hinta 10 € / kausi. Vieras ei saa käyttää omaa 
koiraansa. Vieras ei saa olla ilman jäsenen läsnäoloa pyynnissä.
Vesilinnun pyynti: kausilupa 80€ ja vuorokausilupa 30€. Vuorokausilupa hyvitetään mikäli sama vieras 
ostaa myöhemmin kausiluvan. Vesilinnun vieraslupa ei oikeuta luotiaseen käyttöön. Vieras saa käyttää 
omaa koiraansa. Vieraslupa oikeuttaa pyyntiin vain vesi- ja ranta-alueella 30.9 saakka, minkä jälkeen 
pyynti on sallittu myös peltoalueilla maantie 813—Varjakantien meren puoleisella alueella
Maanomistajalla on oikeus käyttää vieraita omistamillaan ja hallitsemillaan mailla vesilinnun sekä 
kyyhkyn (10€/vrk) pyynnissä. Maanomistaja/haltija on oltava mukana pyynnissä. 

Vesilinnun lupien myynti: Sirkka Kyrö, verkkokauppa ja Sale Lumijoki.
Muut vierasluvat: Juha Meskus ja Pekka Alalauri.
Vieraslupa tulee olla lunastettuna ennen pyynnin aloitusta.

IV KOIRAKOKEET
Tarkista ajantasainen koirakoetilanne yhdistyksen kotisivulta.

     
MUITA TIEDOTUKSIA JÄSENILLE

       Ajoväylät tulee jättää täysin auki kun autoja parkkeerataan niiden viereen.
Pelloille ajo kielletty ilman maanomistajan lupaa. 

Naakka luokitellaan nykyisin vahinkolinnuksi. 

Kaikki saalisilmoitukset OmaRiistaan. Tämä on tulossa muutaman vuoden sisällä pakolliseksi, joten 
otetaan käyttöön jo nyt.
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