Ylöjärven erämiehet ry

Jäsenkirje 2/2017

Hyvä jäsen !
Seuran kesäkokous pidettiin Kuuselassa 24.8. Paikalla oli 15 jäsentä. Kokouksessa
päätettiin muun muassa:
Pienriistan saaliskiintiöt ja rauhoitukset metsästyskaudella 2017 – 18
- metsästäjäkohtainen kiintiö: 2 urosteertä, 4 pyytä ja 2 metsäjänistä.
- Seuran metsokiintiöksi päätettiin 3 urosmetsoa. Metsästäjäkohtainen kiintiö 1
metso. Metsästysaika noudattaa valtakunnallisesti vahvistettua metsästysaikaa.
Saalisilmoitus välittömästi Raimo Mäensivulle, joka päivittää tilanteen seuran
kotisivuille ja lähettää ryhmätekstiviestin metsästäville jäsenille jos kiintiö on
täynnä ennen vahvistetun metsästysajan loppua.
- Iso-Otava rauhoitetaan 30.10.2017 asti lukuunottamatta pienpetoja ja
hirvieläimiä. Joulurauha kaikelle riistalle 23.12 - 26.12
- koppelo ja naarasteeri rauhoitettuja
Kauriinmetsästyksen säännöt:
Seuran kauriskiintiöksi päätettiin 15 kaurista.
- Jos jahdin aikana huomataan, että kanta on huono, johtokunta voi pienentää kiintiötä.
Jos kanta havaitaan vahvaksi, johtokunta voi suurentaa kiintiötä.
- kauriin syysjahti alkaa 1.9, (mahdollisesta kevätjahdista päätetään talvikokouksessa)
- yhdyshenkilönä Kari Sampela, jolle ampuja tekee ilmoituksen kaadosta. Myös kauriin
sukupuoli sekä oliko kyseessä vasa/aikuinen ja paikka, missä kauris kaadettiin, on
ilmoitettava. Kari Sampela laittaa ilmoituksen Ylöjärven Uutisten seurapalstalle kun
kauriit on kaadettu ja Raimo Mäensivu lähettää ryhmätekstiviestin metsästäville
jäsenille. Raimo Mäensivu päivittää kaatotilannetta seuran kotisivuilla.
- ampuja tekee ilmoituksen myös Rh-piirille. Kaavake löytyy seuran kotisivuilta ja esim.
Metsästäjä –lehdestä.
- jos ammutaan muulla kuin haulikolla on oltava kauriskoe 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
-

HUOM: Kauriinruokintapaikkoja ei pidä laittaa liian lähelle maanteitä tai
rautateitä. Viime kuukausina on sattunut poikkeuksellisen paljon
kauriskolareita.

Villisian metsästys: Villisian uskotaan leviävän Erämiesten maille jo syksyn 2017 aikana.
Villisikaa saa ampua jos on suoritettuna hirvikoe. Aseelle ja patruunalle on samat
vaatimukset kuin hirvenmetsästyksessä. Emakko, jolla on porsaita on rauhoitettu 1.3.31.7. Kaadetusta villisiasta on otettava näyte. Näytepussi ohjeineen löytyy Mauno
Kangasniemeltä. Villisian ruhoa ei saa käsitellä samassa tilassa kuin kaadettuja hirviä.
Vieraskortti muilta kuin seuran jäseniltä on 15 € ja se on maksettava ennen
metsästystä.

- Pienpetokilpailu 2016: Mika Kujala 280 (7 kettua, 10 supia, 30 varista, 1 näätä),
Tero Kangasniemi 212 ( 5 kettua, 8 supia, 32 varista), Esko Koponen 91 (9 supia, 1 varis),
-Toimintapistekilpailu 2016: Tero Kangasniemi 1328, Esko Koponen 763, Mauno
Kangasniemi 585
Hirviammunnat: Sarja alle 50:

Sarja yli 50:

1. Mika Kujala 156
2. Matti Ollila 155
3. Teemu Koponen 119
1. Timo Lepola 158
2. Esko Koponen 146
3. Esko Myllymäki 144

Ylöjärven Erämiehet on mukana kansainvälisen koiranäyttelyn järjestelyissä
Tampereella 5.-6.5.2018. Talvikokouksessa 2018 asetetaan jäseniä koskeva
talkoovelvoite, jotta järjestelyt saadaan hoidettua ja seura saa työstään tuottoa
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

