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KESÄKOKOUS 29.7.2021 PÄÄTÖKSET
I

VESILINNUN PYYNTI :
- 10.8.2021 — 20.8.2021 klo 12. Valtion säännöt. Merihanhi. Vain pelloilta. Kahden merihanhen
metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö. Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö on kielletty
peltometsästyksessä. Kielto koskee myös tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia
peltoja, joita ei saa hyödyntää metsästyksessä.
- 20.8 klo 12:00 jälkeen. Valtion aika ja rajoitukset sekä lisäksi:
o Saalisilmoitus heinätavi, haapana, jouhisorsa, lapasorsa, tukkasotka, nokikana, alli, isokoskelo
o Kiinteiden kotusten (keinopuskien) teko vesialueelle ja pelloille on kielletty.
o Kelluvat kotukset on tuotava rantaan päivittäin pyynnin loputtua kyseiseltä päivältä.
o LUOTIASEEN käyttö vesialueella on KIELLETTY turvallisuussyistä.
- Jakokunnan ranta-alueilla on lintujen ruokinta kokonaan kielletty omalla päätöksellään.

II METSÄPIENRIISTAN PYYNTI
1. KYYHKYN PYYNTI
Valtion aika.
2.

METSÄLINNUNPYYNTI
Metsäkanalinnut ja peltopyy rauhoitettu Lumijoen alueella. Kärsämänkylän alueella valtion aika.
Fasaani valtion aika, ei rajoitusta.

3.

JÄNIKSEN JA RUSAKON PYYNTI
Valtion aika eikä rajoituksia.

4.

KAURIIN PYYNTI
2 kaurista / jäsen 15.2.2022 saakka ja lisäksi kevätpyynti 1/ jäsen. Ilmoitus kaadoista Omariistaan ja
sihteerille. Pyyntiaika 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 15.9 saakka, minkä jälkeen
pyynti on sallittu myös peltoalueilla maantie 813—Varjakantien meren puoleisella alueella
Jäsen voi käyttää vieraita peltoalueella maanomistajan ja viljelijän luvalla vesilinnun sekä kyyhkyn
(10€/vrk) pyynnissä.
Vesilinnun lupien myynti: Sirkka Kyrö, Jukka Ylilauri, verkkokauppa ja Sale Lumijoki.
Muut vierasluvat: Jukka Ylilauri ja Sirkka Kyrö.
Vieraslupa tulee olla lunastettuna ennen pyynnin aloitusta.
Koirien haukkukokeiden “pitkässä kokeessa” vieraalta 30€:n maksu. Koetta valvova jäsen huolehtii
maksun suorituksesta ennen kokeen aloitusta
IV KOIRAKOKEET
Tarkista ajantasainen koirakoe tilanne yhdistyksen kotisivulta.
MUITA TIEDOTUKSIA JÄSENILLE
Jäsenrekisterin oikeellisuuden varmistamiseksi ilmoitathan syntymäaikasi/ sähköpostiosoitteesi
sihteerille tai puheenjohtajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla.
Järjestämme Hirvenjuoksun SM-kilpailut 2022, talkooväkeä tarvitaan, ilmoita halukkuutesi mukaan Eero
Murtomäelle.
Kaikki saalisilmoitukset OmaRiistaan. Ilmoitusten perusteella tehdään johtopäätöksiä riistakantojen koosta

