LUMIJOEN METSÄSTYSYHDISTYS RY
puh.joht. Sirkka Kyrö
040 5753591
sähköposti sirkka.kyro@dnainternet.net
KESÄKOKOUS 30.7.2014
I VESILINNUN PYYNTI : sorsalinnut ja hanhi
PYYNTIAJAT: valtion aika, aloitus 20.8.2014 klo 12.00
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Kiinteiden kotusten (keinopuskien) teko vesialueelle ja pelloille on kielletty.
Kelluvat kotukset on tuotava rantaan päivittäin pyynnin loputtua kyseiseltä päivältä.
LUOTIASEEN KÄYTTÖ RANTA JA VESIALUEELLA KIELLETTY TURVALLISUUS SYISTÄ.
II METSÄPIENRIISTAN PYYNTI
1.
2.

3.
4.

KYYHKYN PYYNTI
Valtion aika seuraavalla lisäyksellä: Maantie 813- ja Varjakantien rannanpuoli aloitus 20.8.2014 klo 12.
METSÄLINNUNPYYNTI
Metso 1 kpl/jäsen, Teeri 4 kpl/jäsen, Metsäpyy ja fasaani ei rajoitusta. Riekko ja peltopyy rauhoitetaan.
Teeren kuvapyyntiä ei suositella. Jäsenet noudattakaa kesäkokouksen päätöksiä.
JÄNIKSEN JA RUSAKON PYYNTI.
Valtion aika eikä rajoituksia.
KAURIIN PYYNTI
kauriin pyynti 3 aikuista ja 3 vasaa , aloitus 1.11.2014 . Kysy kaatotilanne Sirkalta ennen jahtiin
menoa, ja ilmoita kaadosta myös Sirkalle.

III VIERASLUVAT
Jäniksen pyynnissä JÄSEN voi käyttää vieraita lunastamalla 10€ päiväluvan tai 30€ kausiluvan. Jäniksen
kausilupa sisältää pienpetojen pyyntiluvan pyyntikaudelle.
Pienpetojen pyynnissä JÄSEN voi käyttää vieraita, vierasluvan hinta 10 € / kausi.
Lupa on oltava maksettuna ennen pyynnin aloittamista. Luvan voi maksaa Sirkka Kyrölle, Juha
Meskukselle tai Pekka Alalaurille.
Vesilinnun pyynti: kausilupa 80€ , vrk lupa 30€ Vuorokausilupa hyvitetään mikäli sama vieras ostaa
myöhemmin kausiluvan.
Vesilinnun vieraslupa ei oikeuta luotiaseen käyttöön.
Vieraslupa oikeuttaa pyyntiin vain vesi- ja ranta-alueella 15.9 saakka, minkä jälkeen pyynti on sallittu
myös peltoalueilla maantie 813—Varjakantien meren puoleisella alueella
Vesilinnun lupien myynti: Sirkka Kyrö ja sähköinen myynti.
IV KOIRAKOKEET
Vesi- ja jälkityökokeet: 26.8., 2.9, 8.9.16.9.
Kanakoirien erikoiskokeet: 9.9, 31.10., 1.11., 2.11. 3.11.
DRAJ: 23.8 Koealueista ja pienriistarauhoituksista ilmoitetaan Rantalakeus-lehdessä seuratoiminta
palstalla ja seinäilmoituksilla sekä seuran nettisivuilla..
MUITA TIEDOTUKSIA JÄSENILLE
Maanomistajalla on oikeus käyttää vieraita omistamillaan ja hallitsemillaan mailla vesilinnun
pyynnissä. Vieraalla on oltava vieraslupa lunastettuna ja maanomistaja/haltija mukana pyynnissä.
Pelloille ajo kielletty ilman maanomistajan lupaa.
Hylsyt ja roskat kerätään pois, ei jätetä luontoon roskia.
Pienpetokilpailu jatkuu edellisten vuosien tapaan.
Jäsenet ilmoittakaa osoitteenmuutokset puheenjohtajalle jäsenrekisterin ylläpitoa varten.
AMPUMAKILPAILUT JA KOKEET
perj. 15.8.klo 18 luodikkokilpailu, Urheilutalon ampumarata
perj 5.9. klo 18 seuran hirvimerkkiammunnat, urheilutalon ampumarata
Huom! to14.8 klo 18-20 ja su. 24.8 ja 7.9. klo 12-14. valtion hirvimerkkiammunnat urheilutalon
ampumaradalla.
METSÄSTÄJÄT NOUDATETAAN METSÄSTYSLAKIA JA -ASETUSTA!

