
YLISTARON METSÄSTYSSEURAN SÄÄNTÖIHIN EI MUUTOKSIA 
 
Ylistaron metsästysseura käsitteli kesäkokouksessaan sääntöjen edellyttämiä tulevan kauden 
metsästyksen järjestelyihin kuuluvia asioita sekä sääntömuutosehdotusta. Johtokunta esitti sääntöjen 
muuttamista niin, että seuramme jäseniksi voitaisiin valita mm. niitä tulevia metsästysmaittemme 
omistajia, jotka ovat syntyneet ja asuvat toiminta-alueemme ulkopuolella. Viime vuosikymmeninä 
muuttoliike on vienyt monet nuoremme koulutuksen ja työn perässä asutuskeskuksiin. Heistä ja 
heidän lapsistaan tulee aikoinaan nykyisten metsästysmaittemme omistajia. Johtokunta halusi 
sääntömuutoksella helpottaa heidän pääsemistään seuramme jäseniksi jo ennen kuin he perivät 
sukujensa metsät ja maat. Sääntömuutos olisi vaatinut kokouksessa taakseen 75 %:n enemmistön 
tullakseen hyväksytyksi (yhdistyslaki 27 §), mutta se jäi kuitenkin saavuttamatta. Valitettavasti vain  
72 % kokouksen osanottajista oli muutoksen kannalla. Muutosta kannatti 31 ja vastusti 12 
osanottajaa. Toivon mukaan meillä on metsästysmaita myös tulevina vuosikymmeninä! 
 
Kokouksessa päätettiin riistan rauhoitusalueista ja saaliskiintiöistä. 
Sorsastukselta rauhoitetaan Kyrönjoki Kahilansaaresta Isonkyrön rajaan. Liipantönkällä vt16 
pohjoispuolen hiekkamontut. Heralankankaan hiekkamontut. Hähääjärven itä-pohjoisranta 
rauhoitetaan kunnes sato on korjattu. Asemalla Haapojan alue. Kainastonluoma Ylisvillasta 
Kainastonojaan ja Taipaleenluoma kunnes sato on korjattu. 
Kokonaan rauhoitetaan Mäki-Pohdon raviradan ympäristö 300 metrin säteellä. 
Kaukolanneva on rauhoitettu linnunmetsästykseltä.  
Lisäksi muistutetaan, että pelloilla, joilta sato on korjaamatta, ei saa metsästää. Eräs entinen isäntä 
ilmoitti kokouksessa lähettävänsä metsästysseuralle laskun, mikäli viljapeltoon tulee jälkiä 
metsästäjistä tai heidän koiristaan. Joten pysytään pelloilta poissa kunnes sato on puitu. Hylsyjä ei 
pidä jättää maastoon. Teräshaulien käyttö on kielletty kaikessa metsästyksessä, samoin jalkanaru 
ketunpyynnissä. 
Metsoa voi metsästää lokakuun viimeisellä viikolla, kiintiönä yksi metso metsästäjää kohti. 
Kokonaan rauhoitettiin koppelo, riekko ja peltopyy. Fasaanikana lokakuun alkuun saakka, koska 
joillakin emoilla voi olla myöhäisiäkin poikasia. Kauriin metsästys on sallittua ilman seuran lupaa. 
Kaadosta on kuitenkin ilmoitettava Pohjanmaan riistapiirille sekä oman seuramme sihteerille. 
Kauriin metsästys lopetetaan kun kymmenen kaurista on kaadettu. Lopettamisesta sihteeri ilmoittaa 
Pohjankyrössä seuratoimintapalstalla. Siksi on tärkeää, että kaadot ilmoitetaan heti kun ne on tehty. 
Ylistaron metsästysseuran talkooväelle järjestetään hirvijahti, johon varataan kaksi kaatolupaa. 
Ajankohdasta päättää hirvikokous, joka pidetään sunnuntaina 20. päivänä syyskuuta. 
Hirvikokouksen jälkeen ei enää järjestetä harjoitusammuntoja. 
Seuramme ulkopuolisille metsästäjille myydään päiväkortteja 10 euron ja vuosikortteja 150 euron 
hintaan. Päiväkortti ja vuosikortti eivät oikeuta metson, kauriin eikä peltokanalintujen ampumiseen. 
Päiväkortteja myyvät johtokunnan jäsenet ja sihteeri, sekä Erkki Majanen , Simo Kiikeri ja 
Koivusalon maatilamatkailu, vuosikortti on anottava johtokunnalta. 
Metsästysseuralla on omat kotisivut osoitteessa www.ylistaronmetsastusseura.fi, joilta saa 
ajantasaista tietoa tapahtumista ja toimihenkilöistä. 
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