PIRTTIJÄRVEN ERÄ RY

JÄSENTIEDOTE 1/2020

VUOSIKOKOUS
Pirttijärven Erän vuosikokous pidettiin 16.2.2020 klo 16 ravintola Wirsuvaarassa. Kokouksessa
oli läsnä 12 seuran jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sami Tuupanen. Johtokunnasta olivat
erovuorossa Harri Mustonen, Jussi Lauronen ja Juha Jormanainen. Harri Mustonen ja Jussi
Lauronen valittiin jatkamaan johtokunnassa. Uudeksi jäseneksi johtokuntaan Juha Jormanaisen
tilalle valittiin Vesa Myller.
Pirttijärven Erä ry. vuonna 2020:
Johtokunta:
pj.
vpj.
jäsenet

Sami Tuupanen
Juha Tuupanen
Markus Ahponen
Vesa Myller
Jussi Lauronen
Harri
Mustonen
Leo Tuupanen

rahastonhoitaja
Timo Puustinen
sihteeri
Mikko Puustinen
Toiminnantarkastajaksi valittiin Arto Juutinen ja varalle Martina Bamberg.
JÄSENASIAT
Pirttijärven Erän jäsenmäärä on tällä hetkellä 87 (17.2.2019) jäsentä. Jäsenhakemuksia oli
käsiteltävänä 2 kappaletta, joista molemmat tulivat hyväksytyksi jäseniksi. Jäsenmaksut
vuodelle 2020 päätettiin pitää entisellään: 50 € varsinainen jäsen sekä 15 € kannattajajäsen.
Mikäli seuran jäsen ei pääse tekemään riistanhoito- tai talkootyötä, suositamme
riistanhoitovelvoitemaksun maksamista. Maksu on kuitenkin haluttu pitää vapaaehtoisena
ja summankin voi päättää itse, tämän maksun voi suorittaa jäsenmaksun yhteydessä.
Ilmoitathan sihteerille myöskin mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu, muutoin jäsenkirje
ja jäsenmaksu eivät löydä perille. Seura kannustaa myös ilmoittamaan sähköpostiosoitteen
mikäli sinun on mahdollista ottaa tämä jäsenkirje sekä jäsenmaksu vastaan sähköpostilla
perinteisen kirjeen sijaan. Sähköposti osoite täytyy olla seuran tiedoissa mikäli haluat päästä
käyttämään reviiriohjelmaa. Pirttijärven erälle on luotu whatsapp-ryhmä, jonka kautta voidaan
tiedottaa nopeammin ja tehokkaammin asoita. Täällä mahdollista keskustella myös vapaasti
myös muista metsästykseen liittyvistä asioista, jos haluat sinut lisättäväksi ryhmään niin
ilmoita siitä Samille tai Mikolle.
Metsästäjäliiton jäsenten postiosoitteenmuutokset täydentyvät nykyisin nettijäsenrekisteriin
automaattisesti Itellan päivityspalvelun kautta. Osoitteen päivittymiseksi riittää, että jäsen
tekee muuttoilmoituksen postiin. Tätä kautta myös seuramme sihteeri saa oikean osoitteen,
sekä liiton jäsenkortti ja Jahti-lehti osaavat sinulle perille.
METSÄSTYS
Pirttijärven Erä on vuokrannut metsästysmaita noin 4192 hehtaaria pienriistan metsästykseen
ja noin 4594 hehtaaria hirvenmetsästystä varten. Ajankohtaisimman tiedon metsästysalueista
rajoituksineen löydät reviiristä. Hirven- ja suurpetometsästyksen johtajaksi valittiin Mikko
Puustinen ja varajohtajaksi Harri Mustonen. Metsästysasioista päätetään tarkemmin
seuraavassa kokouksessa elokuussa. Hirvi- ja karhujahtiin ilmoittautuminen kesäkokoukseen
mennessä Mikko Puustiselle. Kesäkokouksessa tarkemmin metsästysasioista.

Pienpetojahtia seuran alueella aktivoidaksemme seura hankkii jäsenistön käyttöön minkin
rautoja. Lisäksi keskustelua käytiin aiheesta, että merkittäisiin loukkujen sijainti karttaan, jotta
rautoja voisi käydä tarkistamassa/virittämässä kuka tahansa seuran jäsen.
ERÄPIRTTI
Eräpirtin majavoutina toimii Ari Hulkkonen. Eräpirtin vuokrahinnat päätettiin säilyttää
ennallaan. Hinnat ovat voimassa kevät-kesä-syksy. Yli kaksi viikkoa kestävästä
vuokrauksesta päättää majavuoti, tarvittaessa kysyen johtokunnan mielipidettä. Majan
vuokrauksen markkinointia parannettiin uusilla verkkosivuilla sekä laittamalla tori.fi:iin ilmoitus.
Maja olikin ahkeralla käytöllä viime kesänä.
Eräpirtin
vuokra 2019
ulkopuoliset
jäsenet

1. vrk

2.vrk

3.vrk

4.vrk

5.vrk

6.vrk

7.vrk

Yht.

80€
70€
60€
50€
50€
50€
50€
410€/vko
40€
35€
30€
25€
25€
25€
25€
205€/vko
• Majan vuokrat yllä olevan taulukon mukaan, esim. viikonloppu pe-su
ulkopuoliselta vuokraajalta 150 € ja jäsen vieraineen puoleen hintaan 75 €.
Henkilömäärää ei ole rajattu. Viikonloppuisin vuokrattava koko vkl.
• Varausmaksuna peritään 50 €, mikäli majanvuokraus peruutetaan
myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen varattua ajankohtaa. Jäsenen
vuorokausivuokrauksessa peritään vuokrahinta varausmaksuna.
• Voidaan periä rikesakko 100 € esim. majan siivoamatta jättäminen.
• Kodan käyttö ilmainen jäseniltä, kysy avain ja tarkista majavoudilta ettei
majalla ole vuokralaisia.
• ulkopuolisille kodan vuokraus 20€/kerta

Eräpirtin vuokrauksesta huolehtii Ari Hulkkonen, 0400763010,
ari.hulkkonen@3dd.fi
Eräpirtin kevättalkoot sovittiin pidettäväksi kevään aikana kunhan kelit sallivat tästä
tulee ilmoitus seuran kotisivuille sekä sähköpostin/whatsappin välityksellä jäsenistölle.
MUUT ASIAT
Pirttijärven Erän ampumakokeen järjestysvuoro ke 29.7.2020 klo 17.00 Tuupovaaran
ampumaradalla. Ampumakokeet merkitään tulevaisuudessa suoraan omariistaan.

Ajankohtaisia seuran asioita voit seurata: www.pirttijarvenera.com
Puheenjohtaja:
Sami Tuupanen
Yritystie 23
82730 Tuupovaara
p. 040-843 9271
tuupanen@gmail.com

Sihteeri:
Mikko Puustinen
Verkkotie 3 j 39
80100 Joensuu
p. 040-8257320
mikko.puustinen84@gmail.com

Rahastonhoitaja:
Timo Puustinen
Töriseväntie 20
82710 Kovero
p. 0400-275 332
puutimo@gmail.com

