
ILMOITUSTAULU 2019 

26.10.2019   

HIRVIPEIJAISET la 26.10.2019 klo 15.00 -18.00 Ruikan Erän 
toimitalolla. Tervetuloa käristykselle seuran jäsenet, 
maanomistajat ja kyläläiset. Ohjelmassa hirvenlihahuutokauppa 
ja arvontaa.  

 

 Hirviporukkalaiset, peijaisten järjestelyt aloitetaan toimitalolla 
pe 25.10. klo 18.00. 

   
1.9.2019  Hirvijahdissa. Kaatotilastoon. 
   
23.8.2019  Seuran onkimestaruuskisat pe 23.8.2019 klo 18.00 Vareslammella. 

 Sarjoina miehet, naiset ja nuoret. Tervetuloa kaikki ongelle! Tulokset 
   
18.8.2019  Seuran syyskokous su 18.8.2019 klo 16.00 hirvitallilla. Johtokunta 

 kokoontuu klo 15.30. Tervetuloa. 
   
10.8. ja  
11.8.2019 

 Roi rhy:n kanssa sovitut ampumakokeet Petäjäisen ampumaradalla 
 la-su 10.8. ja 11.8.2019 alkaen klo 9.00.  
 Kokeen suorittajan on esitettävä ammunnan valvojalle ennen ampumakokeen 
 suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva 
 hallussapito- tai rinnakkaislupa, metsästyskortti ja varmennus sen 
 maksamisesta sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. 
 Ampumakoemaksu on 20 €/ suorituskerta.  

   
27.4. ja 
28.4.2019 

 Roi rhy:n kanssa sovitut ampumakokeet Petäjäisen ampumaradalla 
 la-su 27.4. ja 28.4.2019 alkaen klo 9.00.  
 Kokeen suorittajan on esitettävä ammunnan valvojalle ennen ampumakokeen 
 suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen voimassa oleva 
 hallussapito- tai rinnakkaislupa, metsästyskortti ja varmennus sen 
 maksamisesta sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. 
 Ampumakoemaksu on 20 €/ suorituskerta.  

   
26.4.2019  Pilkitään vielä Petäjäisen Pyytömiehet vs Muurolan Erämiehet  

 nitistyspilkkikisa pe 26.4.2019 klo 17.30 - 20.00 Vareslammella.  
 Huom. Nitistyksestä ei maksuja. Tervetuloa pilkille! 

   
22.4.2019  Pitkäperjantain kisat sujuivat niin mukavasti, että otetaan  

 yleiset pilkkikisat uusiksi heti maanantaina 22.4.2019 klo 10-14 
 Hookananlahdella Jaatilansaaressa. Lähtö Pentin kodalta. 
 Siirtymät alussa 15 min ja lopussa 30 min. Sarjat: Miehet, Naiset 
 ja Nuoret. Osallistumismaksu 10 e. Makkara- ja kahvipuffetti. 
 Tervetuloa! Tulokset 

   
19.4.2019  Yleiset pilkkikisat pitkänäperjantaina 19.4.2019 klo 10-14 

 Hookananlahdella Jaatilansaaressa. Lähtö Pentin kodalta. 
 Siirtymät alussa 15 min ja lopussa 30 min. Sarjat: Miehet, Naiset 
 ja Nuoret. Osallistumismaksu 10 e. Makkara- ja kahvipuffetti. 
 Tervetuloa!  Kisan tuloksiin pääset tästä. 

   
6.4.2019  Seuran pilkkimestaruuskisat la 6.4.2019 klo 15.00 - 17.00 

 perinteisesti Vareslammella. Sarjoina miehet, naiset ja nuoret. 
 Tervetuloa kaikki pilkille! Tulokset 

   
3.3.2019   Seuran vuosikokous su 3.3.2019 klo 18.00 Jaatilan ent. koululla 

  kylätoimikunnan tiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
  Johtokunnan kokous klo 17.30. Tervetuloa.  
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