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Jäsenmaksulaskut on postitettu ja eräpäivä on 21.8.2017. Maksamaton jäsenmaksu 
tarkoittaa käytännössä yhdistyksestä eroamista. Mikäli et halua enää olla seuramme 
jäsen, ilmoita sihteerille asia välittömästi laskun saatuasi, jotta jäsenyytesi päätetään ja 
lasku kuitataan pois. 

 

Päiväkohtainen vieraskortti maksetaan edelleenkin suoraan seuran tilille 
FI5853170340001533. Hinta 10€/hlö/vrk. JÄSEN maksaa vieraskortin tilille ja laittaa 
viitteeksi vierailijansa nimen, saalis pois isännän saaliskiintiöstä. 

Kausikortteja voi tiedustella sihteeriltä. Kausikortin hinta kaudelle 10.8.2016–31.7.2017 
on 100€ ja se maksetaan viitteellisellä laskulla. 

Jäsenen ja koejäsenen velvollisuus on osallistua seuran toimintaan, joita ovat mm. talvi- 
ja kesäkokous sekä erilaiset talkoot. 

 

Kiintiöt kaudelle 2017–2018:  

Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitettu. 

Metso 1kpl, teeri 2kpl, peltokyttäyspyynti ja pyynti turvetuotantoalueilla kielletty. 

Pyy, jänis ja rusakko ja vesilinnut ei kiintiöitä 

 

Metsäkauris 5kpl aikuinen ja 5kpl vasa. Pyynnin vastuuhenkilö Tuomo Junttila p.           
0505691418 Soita Tuomolle ennen pyyntiin menoa, niin sieltä saat ohjeita. Jokainen           
jäsen saa ampua vain yhden kauriin kiintiön sisällä. Kauriin kevätpyynti sallittua, mikäli            
kiintiötä vielä jäljellä. 

Pienriistan rauhoitusalueet  

Ruukissa : Kyläkeskuksen eteläpuolella radanvarren montut vesilinnustukselta klo 22. 
jälkeen Siikajoen eteläpuoli Katinhäntään asti, Siikajoen pohjoispuoli savimontuilta 
Hanhiojaan asti täysrauhoitus 

Paavolassa: Hemminkangas – 86 tie – Siikajoki välinen alue täysrauhoitus 

Kyntökankaan alue (jossa menee kuntorata), vain hirven ajopyynti sallittu. 

Saarikoskella: Kitinoja- Saarikoskentie - Jokikyläntie - Pesuanoja - Siikajoki alue ,  
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Karjonevan kosteikkoalue ja Laurinjärventien peltoaukeat täysrauhoitus 

Rauhoitusalueiden rusakkopyynti vain porukkapyyntinä erikseen hankittavalla luvalla!  

 

Seuraa nettisivuja, joiden kautta tiedotetaan tulevista yhteisjahdeista. Metsästysajoissa, 
kiintiöissä ja rauhoituksissa noudatamme Suomen Riistakeskuksen suosituksia ja 

määräyksiä, mikäli ne poikkeavat kokouksessamme päätetyistä. 

 

Joulurauha metsästykseltä 24- 25.12.2017 

 

Haulikkorata Haulikkoradalla järjestetään ammuntoja keskiviikkoiltaisin kello 18.00 
alkaen, kierroksen hinta 5€. Lisäksi voi tiedustella aikoja Antti Ahosola puh. 045 127 
1883 

Johtokunnan jäsenet 2017: Joni Halonen pj., Jussi Pietarila siht., Tuomo Junttila vpj., 
Juho Piirainen, Kari Mustonen, Vesa Pietilä, Kimmo Kemppinen ja Urpo Mustonen. 

 

Seuraa seuran nettisivuja, sieltä löytyy paljon tarpeellista ja ajankohtaista tietoa!  

www.paavolanmetsastysseura.com 

Saalisilmoitukset helmikuun loppuun mennessä. MUISTA: TERÄSHAULEJA EI SAA 
KÄYTTÄÄ! 

 

 

KERÄÄ KAIKKI HYLSYT POIS MAASTOSTA! 
KÄYTTÄYDY ASIALLISESTI, NOUDATTAEN LAKEJA, 
ASETUKSIA JA SEURAN SÄÄNTÖJÄ! 
TIELLÄ JA AUTON PARKEERAUKSESSA HUOMIOI 
MUUT LIIKKUJAT! 

http://www.paavolanmetsastysseura.com/

