
JURVAN METSÄSTYSSEURA RY:N SYYSKOKOUS 5.8.2013 
 
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. 
Eli: PUIMATTOMILLA PELLOILLA METSÄSTYS ON METSÄSTYSLAIN VASTAISTA. 
 
METSÄSTYAJAT, LAJIKOHTAISET RAUHOITUKSET JA SAALISKIINTIÖT: 
 
Seuraavat ajat ovat valtion ajat. Muiden riistaeläimien osalta metsästysajat löytyvät em. netti-
osoitteesta. 

- Sepelkyyhky: 10.8 - 31.10.2013 
- Sorsalinnut, nokikana, meri- ja kanadanhanhi sekä lehtokurppa 20.8. klo 12 - 

31.12.2013. 
- Metsähanhi: 10.10. - 31.12.2013 
- Metsäjänis: 1.9. - 28.2.2013, kiintiö 3 kpl. 
- Rusakko: 1.9.2013 - 28.2.2014 
- Metso ja urosteeri: 10.9. - 31.10.2013, kiintiö 3 metsäkanalintua, joista yksi metso 

metsästyskautena. 
- Naarasteeri, riekko ja koppelo: Rauhoitettu. 
- Kauris: Rauhoitettu. 
- Peltokanalintuja 2 kpl/kortti. 
- Jäsenellä mahdollisuus ostaa 5 peltolintukorttia, kahden peltopyyn kiintiö per kausi. 
- Vieraskortti voimassa 2 päivää. Vieraskorttilaisen mukana on oltava varsinainen jäsen 

ja vieraskortin käyttö verottaa jäsenen kiintiötä. 
 
RAUHOITUSALUEET: 
Metsäkanalinnut rauhoitettu peltoalueilla. 
Teeri rauhoitettu: Rauhaneva - Soinin turvesuo (Sahanhaudassa). 
Lisäksi Mustanmäentönkkä - Ruottinpuolen tie - Marttilan linjaa Botniaojalle - Botniaojaa 
Varainkoskelle - Täyttökanava - Koskenkorvantie - Ruottinpuolen tie. 
Kaikki pienriista rauhoitettu pienpetoja lukuunottamatta: 

- Sotkalampi, Joupinalue, Säläisjärvi, Porontausta, Wiikintausta, Pekka Lehtisen 
taloalue, Tikkalan pellot Koskimäen taloalueella. 

- Hautausmaantausta Likuluomaa pitkin Teuvantielle. 
- Hirvikoirakokeiden vuoksi 14.9.2013 metsäalueet rauhoitettu. 
- Kettukokeiden vuoksi 21.12.2013 metsäalueet rauhoitettu. 
- Mööpeliajojen vuoksi 15. - 16.2.2014 kaikelta metsästykseltä. 

Peltoalueet rauhoitettu 15.9.2013 kanakoirien kenttäkokeen vuoksi [asia oli epähuomiossa 
jäänyt kokouksen esityslistalta] 
Joulurauha kaikelle metsästykselle 24.- 26.12.2013 (poislukien Tapaninhaukut) 
 
VIERASKORTTIEN MYYJÄT: 
Jurvan Kirjakauppa ja Kemikalio, Esko Laitala, Reijo Jussila, Rainer Raitala, Raimo 
Pihlajamäki. 
 
MUUTA: 

- Nettimaksujen viitetietoihin lisättävä vastuullisen seuranjäsenen nimi. 
- Metsäjänis, teeri, metso: Seuran jäsen oltava mukana ja ammuttu saalis vähennetään 

jäsenen kiintiöstä. 
- Peltokanalintukortti: Vieras voi ostaa yhden kortin metsästyskauden aikana sekä lisäksi 

oltava päiväkortti. Seuran jäsenen on oltava mukana.  
- Vieras voi kouluttaa koiraansa vain seuran jäsenen ollessa läsnä. 

 
Metsästäjä! Muista kerätä tyhjät hylsyt mukaan. 

http://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

