
Hyvät Ylöjärven Erämiesten jäsenet, koejäsenet ja kilpailevat jäsenet. 
 
Toimintavuosi on päättymässä.  Palauta oheinen toiminta- ja saalisilmoitus 
vuodelta 2018 15.1.2019 mennessä seuran sihteerille, (Matti Mikkola, 
Teivontie 2 B 10, 33430 Vuorentausta).  Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille 
lomake on lähtenyt sähköisesti.  Toimintapiste- ja saalisilmoituksen voit 
tulostaa myös seuran kotisivuilta.  
 
Vuosikokouksen päätösten mukaan varsinaisilla ja koejäsenillä sekä 
kilpailevilla kannatusjäsenillä – myös jäsenmaksusta vapautetuilla -  on ollut 
40 toimintapisteen toimintavelvoite vuonna 2018. Yli 75-vuotiailla velvoite 
on ollut 20 pistettä.  
 
Kesäkokous 2016 päätti, että pienpedoilla osallistutaan jatkossa vain 
pienpetokilpailuun eikä enää toimintapistekilpailuun. 
 

Puuttuvat pisteet laskutetaan seuran jäsenmaksun yhteydessä 1,5  €/piste.   
 
Jos sinulla ei ole toimintaa, voit varmistaa asian ylimääräisten muisteluitten ja  arvailujen 
välttämiseksi myös tekstiviestillä   (040 562 9158) tai sähköpostilla: 
sihteeri(at)ylojarveneramiehet.com   
 

Palauttamaton toimintapistekaavake joudutaan tulkitsemaan puuttuvaksi 
toiminnaksi.  Viime vuonna palautusprosentti oli hyvä. Kiitos aktiivisuudesta. 
 
 
Saalistilasto 1.1. – 31.12. 2018 (Seuran alueelta saadut) : 
 
Metsäkauris____, Teeri ___,  Pyy___,  Metsäjänis___,  Rusakko___,  Kyyhky___, 
Heinäsorsa ___, Telkkä ___, Tavi___, muu vesilintu___ 
 
Varis (1)__,  Naakka (1)___, Harakka (1)__, Kettu (20)__, Näätä (10)___, Supi (10) ___, 
Villiminkki (10) ___ 
(suluissa oleva numero tarkoittaa ko. saaliin arvoa seuran pienpetokilpailussa) 
 
muut riistaeläimet __________________________________. 
 
 
Työtodistus: 
Ylöjärven Erämiehet Ry:n jäsen ______________________________ on tehnyt 
allekirjoittaneelle yhden talkoopäivän  (vähintään 4 tuntia)  ___.___.2018 
 
Isännän allekirjoitus_____________________ 
 
Lisäselvityksiä:___________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Täytäthän osoitetietosi kääntöpuolelle toimintapisteilmoitukseen ! 



Toimintapisteilmoitus 2018 
 
Toimintavelvoite koskee kaikkia metsästykseen osallistuvia jäseniä (myös jäsenmaksusta 
vapautettuja)  sekä kilpailevia kannatusjäseniä. Merkitse puhelinnumero -kohtaan 
kännykkänumerosi seuran ryhmätekstiviestien vuoksi. Jos käytät sähköpostia,siihen 
voidaan jatkossa lähettää esim. jäsenkirjeitä postituskulujen välttämiseksi. 
 
Nimi: ___________________          Syntymäaika: __________   
Puh: ___________________ 
Osoite:___________________________               Postinro: _____________    
Postitoimipaikka:__________ 
Sähköposti:_____________________________________  
 
Toimintapistekohteet                           Paikka ja aika                 P.arvo       kpl      yht     
 
1.  Maanomistajalle tehty talkoopäivä                                            10 p.            ___   ___ 
2.  Osallistuminen kilpailuun jäsentev./edustukset                                                  3 p.             ___   ___ 
3.  Toimitsijana kilpailussa tai virallisissa harjoituksissa                                         15 p./3 h.  ___  ___ 
4.  Osallistuminen kokouksiin                       5 p.             ___  ___ 
5.  Osallistuminen talkoisiin. Vähintään 3 h.                    15 p/3 h      ___  ___ 
6.  Vanhan maanvuokrasop. uusiminen                        5 p              ___  ___ 
7.  Uuden maanvuokrasop. tekeminen                        2 p/ha      ___  ___ 
8.  Riistanlaskenta                         5 p             ___  ___ 
9.  Riistapellon teko ja hoito   (ks. ohje)                      20 p/a        ___  ___ 
10. Ruokintapaikan teko ja hoito yli talven (seuran alueella)                    20 p            ___  ___ 
11. Ruokintapaikalla kulunut viljaa                        1p/2 kg     ___  ___ 
12. Ruokintapaikalla kulunut juurikkaita ja vihanneksia                      1p/2 kg     ___  ___ 
13. Ruokintapaikalla kulunut heinää                        1p/5 kg     ___  ___ 
14. Haapojen kaato ja paikan hoito yli talven                     15 p             ___  ___ 
15. Telkänpöntön teko ja sijoitus                        5 p             ___  ___ 
16. Telkänpöntön vuosihuolto/puhdistus                                               3 p            ___  ___ 
17. Nuolukiven hankinta ja asennus maastoon                      10 p           ___  ___ 
18. Kuusela-talkoot                pvm:_________________________          15p/3h       ___  ___ 
19. Talkoot Tappikankaan ampumaradalla                       15p/3 h      ___ ___ 
20.  Muut mahdolliset talkoot  (esim. kennel- ja koetoiminnan talkoot)              15p/3h       ___ ___ 
21. Jokin muu toiminta, josta selvitys kirjallisesti ja josta 
      johtokunta päättää pisteitten arvon                        ___  ___ 
 
    Pisteitä yhteensä:                                _______ 
  Johtokunnan tarkistamat ja hyväksymät pisteet yhteensä:        _______ 
 
Täyttöohjeita: 
 
Kohta 9:   Riistapellosta ennakkoilmoitus johtokunnan jäsenelle ennen kesäkokousta 
 
 
En osallistunut toimintaan. Maksan toimintapistevelvoitteen  (1,5 €/piste = 60 € ) 
jäsenmaksun yhteydessä _______________________ 
 
Palauta sihteerille 15.1.2019 mennessä.  
 
Hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta. 


