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Hyvä jäsen ! 
Seuran kesäkokous pidettiin Kuuselassa 12.8. Paikalla oli 17 jäsentä. Kokouksessa 
päätettiin muun muassa: 
 
Pienriistan saaliskiintiöt ja rauhoitukset metsästyskaudella 2015 – 16 

- metsästäjäkohtainen kiintiö: 2 urosteertä, 4 pyytä ja 2 metsäjänistä. 
- lisäksi metson metsästys seuraavasti: koko seuran kiintiö 3 metsoa, enintään 
1/metsästäjä.   Metsästysaika 20.9-30.9. Saalisilmoitus välittömästi Raimo 
Mäensivulle, joka päivittää tilanteen seuran kotisivuille ja lähettää 
ryhmätekstiviestin metsästäville jäsenille mikäli kiintiö täynnä ennen 30.9 
- Iso-Otava rauhoitetaan 31.12.2015 asti lukuunottamatta pienpetoja ja 
hirvieläimiä. Joulurauha kaikelle riistalle 23.12 - 26.12 
- koppelo ja naarasteeri rauhoitettuja  

 
Kauriinmetsästyksen säännöt: 
Seuran kauriskiintiöksi päätettiin 12 kaurista.  
- Kaurisjahti alkaa 1.9.  Mahdollisesta kevätmetsästyksestä päätetään talvikokouksessa. 
- 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 
ja Raimo Mäensivu lähettää ryhmätekstiviestin metsästäville jäsenille. Tiedot päivittyvät 
myös seuran kotisivuille.  
- 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 
 
Muut kuin seuran jäsenet:  
Vieraskortti on 15 € ja se on maksettava ennen metsästystä.  
Pienpetoluvan maksullisuus poistettiin. Sekä vieraskorttia käytettäessä että  
pienpetojahdissa on seuran jäsenen oltava mukana metsästyksessä.  
 
Pienpetokilpailun parhaat 2014: 
Tero Kangasniemi 132 ( 1 kettu, 8 supia, 32 varista), Mika Kujala (4  kettua, 2 supia, 30 
varista), Liimola Sampsa 42 (2 kettua, 2 varista) 
Toimintapistekilpailun parhaat 2014: Tero Kangasniemi 933, Mauno Kangasniemi 537, 
Esko Koponen 399 
 
Jäsentenvälisen hirviammunnan parhaat: 

-Alle 50 v: 1.Timo Lepola 159, 2. Teemu Koponen 147, 3. Mika Kujala 147 
 
-yli 50 v: 1. Esko Koponen 165, 2. Mikko Ahde 144, 3.Ilpo Huvio 141 

 
 



 
 
Tappikangas 
Ratayhdistyksen jäsenten käyttöajat 16.3. - 14.12. 
    Arkisin klo 9:00 - 20:00 
    Lauantaisin klo 10:00 - 15:00 
    Sunnuntaisin klo 12:00 - 15:00 
Rata on suljettu heinäkuun viikonloppuina perjantain klo 14:00 ja maanantain klo 9:00 
välisenä aikana. 
 
Ratayhdistyksen jäsenten käyttöajat 15.12. - 15.3.  
    Lauantaisin klo 10:00 - 15:00 
    Sunnuntaisin klo 12:00 - 15:00 
 
Rata ei ole avoinna pääsiäispyhinä, pääsiäislauantaina, helatorstaina, äitienpäivänä, 
juhannusaattona, juhannuksena, pyhäinpäivänä, jouluaattona eikä joulunpyhinä. 
Jokaisen käyttäjän on syytä pitää omalta osaltaan huolta alueen ja ampumapaikkojen 
siisteydestä. 
 
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). 
 
Jos tämä kirje tulee sinulle paperipostina,  mutta käytössäsi on sähköpostiosoite, ilmoita 
se sihteerille (Matti Mikkola) niin seura säästää postituskuluissa. 
 
Ajankohtaisinta ja tuoreinta tietoa seuran toiminnasta saat kotisivuilta  
www.ylojarveneramiehet.com 
 
 
Antoisaa metsästysvuotta kaikille ! 
 
 
 

Johtokunta 

http://www.ylojarveneramiehet.com/

