
Ylöjärven erämiehet ry Jäsenkirje 2/2020  

Hyvä jäsen !  

Seuran kesäkokous pidettiin Kuuselassa 26.8. Paikalla oli 18 jäsentä.  

Kokouksessa päätettiin muun muassa:  

Pienriistan saaliskiintiöt ja rauhoitukset metsästyskaudella 2020 – 21:  

- metsästäjäkohtainen kiintiö 2 urosteertä, 4 pyytä ja 2 metsäjänistä. 

- Seuran metsokiintiö 3 urosmetsoa. Metsästäjäkohtainen kiintiö 1 metso. Saalisilmoitus välittömästi 

Raimo Mäensivulle 040 7257611, joka päivittää tilanteen seuran kotisivuille ja lähettää 

ryhmätekstiviestin metsästäville jäsenille jos kiintiö on täynnä ennen valtakunnallisesti vahvistetun 

metsästysajan loppua.  

- Iso-Otava rauhoitetaan 20.10.2020 asti lukuunottamatta pienpetoja ja hirvieläimiä. Joulurauha 

kaikelle riistalle 23.12 - 26.12 

- koppelo ja naarasteeri rauhoitettuja 

 

 Kauriinmetsästys:  

- Seuran kauriskiintiöksi päätettiin 35 kaurista.  

- Kaurissaaliista on ilmoitettava välittömästi Kari Sampelalle, 040 7771575. Ilmoitukseen sukupuoli, 

aikuinen/vasa ja kaatopaikka. Saalistilanne päivitetään seuran kotisivuille ja kiintiön täyttymisestä 

ilmoitetaan jäsenille ryhmätekstiviestillä sekä ilmoituksella Ylöjärven Uutisten 

seuratoimintapalstalla. Kauriin kaatajan on tehtävä saalisilmoitus Rh-piirille esim. Oma Riistassa. 

 

Tarkemmat pienriistanmetsästystä ja kauriinmetsästystä koskevat säännöt löytyvät näiltä sivuilta  

linkin  Säännöt ja pöytäkirjat => yleiset metsästyssäännöt 2020-21 alta.  

 

Hirven ja peuran metsästys: 

- Kesäkokouksessa perustetiin kaksi peuranmetsästysryhmää 2020 – 21 metsästyskaudelle. 

 

Seuran hirven ja peuran metsästyssäännöt 2020-21 löytyvät linkin Säännöt ja pöytäkirjat => Hirven ja 

peuran metsästyssäännöt alta.  

Vieraskortti muilta kuin seuran jäseniltä on 20 € ja se on maksettava ennen metsästystä.  

        Seuran sisäisistä kilpailuista palkitut:  

a) pienpetokilpailu 2019: 1. Mika Kujala 201 (1 kettu, 15 supia, 2 näätää, 3 varista, 8 harakkaa)  2. 

Tero Kangasniemi 148 (2 kettua, 7 supia, 1 näätä, 11 varista, 9 harakkaa, 8 naakkaa) 3. Markku 

Poskiparta 53 (5 supia, 1 varis, 2 harakkaa) 

b) toimintapistekilpailu 2019: 1. Tero Kangasniemi 1543, 2. Mauno Kangasniemi 1101, 3. Seppo 

Hongisto 875 

c) hirviammunnat 2020: 

yleinen sarja: 1. Jari Erkkilä 163, 2. Matti Ollila 149, 3.  Mika Kujala 140 

yli 50 v:  1. Timo Lepola 147, 2. Mika Hiltunen 145, 3. Esko Koponen 132 

yli 70 v:  1. Mikko Ahde 123, 2. Esko Myllymäki 121, 3. Ilpo Huvio 117 

 

 



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 !  

Hallitus 

http://www.ylojarveneramiehet.com/

