


Kiintiöt ja rajoitukset
Jänis, rusakko, pyy, vesilinnut ei kiintiötä.
Teeri 4 kpl, Metso 1 kpl, 
Peltopyy, koppelo ja riekko rauhoitettu.

Metsäkanalintujen peltokyttäys ja turvetuotantoalueilta pyynti
kielletty.

Metsäkauris 7 aik + 7 kpl vasa, kiintiön sisällä 1 kpl/jäsen.
Kauriinpyynnin vastuuhenkilö: Junttila Tuomo p. 050-5691418.
Soita Tuomolle ennen pyyntiin menoa ja sieltä saat ohjeet.
Jokainen jäsen saa ampua vain yhden kauriin kiintiön sisällä.
Kauriin kevätpyynti sallittua.

Teräshaulien käyttö kielletään koko seuran alueella.

Joulurauha metsästykseltä 24- 25.12.2022

Rauhoitusalueiden rusakkopyynti vain porukkapyyntinä
erikseen hankittavalla luvalla!

Metsästysajoissa, kiintiöissä ja rauhoituksissa noudatamme
Suomen Riistakeskuksen suosituksia ja määräyksiä, mikäli ne
poikkeavat kokouksessamme päätetyistä.

Päiväkohtainen vieraskortti maksetaan edelleenkin suoraan
seuran tilille: 
FI58 5317 0340 0015 33. Hinta 10€/hlö/vrk. JÄSEN maksaa
vieraskortin tilille ja laittaa viitteeksi vierailijan nimen, saalis
pois isännän saaliskiintiöstä. Kausikortteja voi tiedustella
sihteeriltä. Kausikortin hinta kaudelle 09.08.2022–31.7.2023
on 100€ ja se maksetaan viitteellisellä laskulla.

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



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 ja sekä Karjonevan kosteikkoalue: täysrauhoitus.
Pienpetojen osalta Karjunevalla pyynnistä voi sopia erikseen
Pekka Auvisen kanssa. Myös Karjonevan kosteikko alueen
(vanhan turvetuotanto alueen) vieressä sijaitseva
Kaakkurinlampi on rauhoitettu vesilinnustukselta toistaiseksi.   
Remeksentie, Luohuanjoki ja Saarikoskentien välinen alue:
pienpeto- ja kauriinpyynniltä rauhoitusalue. Laurinjärventien
varressa oleva Tila: Väisänen (tilanumero: 2-66) Laurinjärven
laskukanava, Laurinjärventie, (Väisäsen tilan  piha- alue +
kotisuon peltoaukeat) alueella sallittu vain hirvenpyynti.
Myllyahon kotikangas: täysrauhoitus.



Tapahtumakalenteri
Riistakolmiolaskenta pidetään 31.7.2022, (7.8.2022 varalla)
Vetäjänä: Matti Halonen, 040 557 2781
Lähtöpaikkana tuohimaanperän metsästysvaja.
Kaikki jäsenet ja koejäsenet tervetuloa!

3.8.2022 17.00 alkaen siivoustalkoot paukkulassa.
Kaikki jäsenet ja koejäsenet tervetuloa!

Sähköinen jäsenrekisteri
https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/

Jokaisen jäsenen tulee huolehtia, että omat tiedot ovat
ajantasalla jäsenrekisterissä.

Kirjautumistunnukset OmaMetsoon saa klikkaamalla ”Tilaa
uusi salasana” OmaMetson kirjautumissivulla. Salasanan
asettamiseksi vaaditaan, että henkilöllä on MetsoRekisterissä
sähköpostiosoite omissa tiedoissaan. Mikäli sähköpostiosoite
puuttuu tiedoistasi, ole yhteydessä oman seuran
jäsenrekisterin ylläpitäjään (useimmiten seuran sihteeri).
Ylläpitäjä lisää jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteen, jonka
jälkeen salasanan tilaamista voi yrittää uudelleen.

Poikkeustapauksissa voitte ottaa yhteyttä myös
MetsoRekisterin asiakaspalveluun sml@kehatieto.fi tai arkisin
klo 8-16 puhelimitse 010 325 5959 ja pyytää sähköpostin
asettamista. Asiakaspalvelu kysyy jäsennumeroa, joka löytyy
jäsenkortista tai Jahti-lehden takakannesta (Jäsennumero on
maksimissaan 7-numeroinen. Riistakeskuksen
metsästäjänumero on eri asia, se on 8-numeroinen.).
Kirjautumistunnukset ovat henkilökohtaiset, joten niitä ei saa
luovuttaa muille.



Johtokunnan jäsenet 2022
Puheenjohtaja Joni Halonen
Vpj Marko Karvonen
Sihteeri Jussi Pietarila
Johtokunnan jäsenet: Kari Mustonen, Mikko Rehula, Juha
Rajala, Timo Fingerroos ja Miska Nikkinen

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

www.paavolanmetsastysseura.com. 

Paavolan Metsästysseuran pienriista-aluekarttaa voi kysellä
Joni Haloselta.

Tiedoksi jäsenille
Muistetaan pitää luonto siistinä ja käyttäydytään maastossa
hyvien tapojen mukaisesti. Muistetaan kerätä mukaan kaikki
sinne tuodut roskat ja muut sinne kuulumattomat asiat.
Yhteisillä teoilla pidetään riistasta ja maastoista huolta, jotta
ne säilyvät metsästyskelpoisina tulevillekkin sukupolville.

Pehkolan Osakaskunnan vesistöalueille myydän
sorsastuslupia Ruukin Teboililta 
20€ +kirjoituspalkkio/ kausi. Lupa tarvitaan seuran alueella
oleville vesistöille. (Pois lukien Hangasnevan kosteikko.)

Seura ei maksa sorsan jyvien hankintaa tälle vuotta.

Terveisin Paavolan metsästysseuran johtokunta

Hyvää jahtikautta!


