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Hyvä jäsen !
Seuran kesäkokous pidettiin Kuuselassa 29.8. Paikalla oli 20 jäsentä. Kokouksessa
päätettiin muun muassa:
Pienriistan saaliskiintiöt ja rauhoitukset metsästyskaudella 2013 – 14
Saaliskiintiöt ovat 2 urosteertä, 4 pyytä, 2 metsäjänistä. Metso ja naarasteeri kokonaan
rauhoitettu. Iso-Otava rauhoitettu metsästykseltä pienpetoja ja hirveä lukuunottamatta.
Samoin Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen aidan sisäpuolinen alue rauhoitettu hirveä
lukuun ottamatta. Joulurauha on 23.- 26.12.
Kauriinmetsästyksen säännöt:
Seuran kauriskiintiöksi päätettiin 12 kaurista. Johtokunnalla on oikeus tehdä päätös
kaurisjahdin keskeyttämisestä, mikäli kauriskanta jahdin aikana osoittautuu pieneksi.
- Kaurisjahti alkaa 1.9. Ei kevätmetsästystä
- yhdyshenkilönä Kari Sampela, jolle ampuja tekee ilmoituksen kaadosta. Ilmoita myös
kaatamasi kauriin sukupuoli sekä oliko kyseessä vasa vai aikuinen
- Kari laittaa Ylöjärven Uutisten seurapalstalle ilmoituksen kun 12 kaurista on kaadettu.
- ampuja tekee ilmoituksen myös Rh-piirille. Kaavake löytyy seuran kotisivuilta ja esim.
Metsästäjä –lehdestä
- jos ammutaan muulla kuin haulikolla on oltava ampumakoe suoritettuna
- toisen metsästäjän ruokintapaikalta ei saa ilman ruokintapaikan pitäjän lupaa kaataa
kaurista
- lihaosuus on yksi kauris/mies. Seurueelle voi silti ampua useamman kauriin
- ampujan pitää jollain tavalla osallistua kauriin ruokintaan
- rikkomukset käsitellään johtokunnassa
Vieraskortti on 15 € ja se on maksettava ennen metsästystä. Pienpetolupa muille kuin
seuran jäsenille 20 €. Sekä vieraskorttia että pienpetolupaa käytettäessä on seuran
jäsenen oltava mukana metsästyksessä. Varisjahdissa saa olla seuran jäsenen mukana
ilmaiseksi.
Pienpetokilpailun 2012 kolme parasta olivat: 1. Tero Kangasniemi, 2. Mika Kujala, 3.
Ilpo Huvio ja Esko Koponen
Toimintapistekilpailun 2012 parhaat olivat: 1. Jorma Pietilä, 2. Tero Kangasniemi 3.
Mauno Kangasniemi.
Seuran jäsentenvälisen hirviammuntakilpailun 2012 parhaat:
- alle 50 v: 1. Timo Lepola 2. Jari Erkkilä 3. Aleksi Joenniemi
- yli 50 v: 1. Kalle Kujala 2.Ilpo Huvio 3. Mikko Ahde
Kuusela: Kuuselan kiinteistö on liittymässä alueelle rakennettavaan viemäriverkkoon.
Liittymismaksu rahoitetaan pankkilainalla, jonka järjestelyihin kesäkokous antoi
valtuudet seuran nimenkirjoitusoikeuden omaaville henkilöille (puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja)

Tappikangas
Rataa on tulevan käytön turvaamiseksi syytä edelleenkin käyttää vain sallittuina aikoina:
Arkisin
9.00-20.00
Lauantaisin
10.00-15.00
Sunnuntaisin
12.00-15.00
15.12-15.3 välisenä aikana sallittu vain viikonloppuisin ylläilmoitettuina aikoina
Jouluaattona ja Joulunpyhinä ei sallittu. Pääsiäispyhinä ja pääsiäislauantaina ei sallittu.
Helatorstaina, Äitienpäivänä, Pyhäinpäivänä, Juhannuksena ja Juhannusaattona ei
sallittu.
Jokaisen käyttäjän on syytä pitää omalta osaltaan huolta alueen ja ampumapaikkojen
siisteydestä.
Kesäkokous keskusteli Tappikankaan ampumaradan avainten mahdollisesta vaihdosta ja
totesi että asia kuuluu Tappikankaan ratayhdistyksen päätettäväksi.
Hirvikokous pidetään Kuuselassa torstaina 12.9. klo 18.00.
Osoitteenmuutokset
Jotta seuran posti, Jahti –lehti ja muu info tavoittaisi Sinut, ilmoita mahdollinen
osoitteenmuutoksesi jäsenkirjurille, Mikko Tyrkölle (040 839 1302) tai sihteerille, Matti
Mikkolalle (040 562 9158)
Seuran sisäinen viestintä
Seuran sisäisestä viestinnästä tullaan hoitamaan yhä enenevässä määrin ns.
ryhmätekstiviestien avulla. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi kokouskutsujen,
talkookutsujen yms. lähettämisessä.
Jäsenmaksuja on vielä maksamatta. Kevään jäsenkirje, jossa maksuohjeet olivat, tuli
Nordea-pankin kirjekuoressa. Näin voi olla jatkossakin.
Ajankohtaisinta ja tuoreinta tietoa seuran toiminnasta saat kotisivuilta
www.ylojarveneramiehet.com
Antoisaa metsästysvuotta kaikille !

Johtokunta

