Tervehdys Pirttijärven Erän jäsen!

JÄSENTIEDOTE 2/2019

Seuran kesäkokous pidettiin poikkeuksellisesti idän metsäkoneen tiloissa lauantaina
3.8.2019. Kokoukseen oli myös tullut mukavasti 12 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Sami Tuupanen. Kokouksessa päätettiin sääntömääräiset kesäkokousasiat sekä vahvistettiin
uudet hirvenmetsästyssäännöt. Seuran tämän hetkinen jäsenmäärän todettiin olevan 88 jäsentä ja uusia jäsenhakemuksia ei ollut saapunut.
METSÄSTYS
Päätettiin metsäkanalintujen saaliskiintiöksi 1+1 metsäkanalintua, eli yksi metso ja teeri.
Akkalintujen ampumista suositetaan vältettävän. Riekko on rauhoitettu. Pyyllä ei rajoitusta. Ei
vieraantuontioikeutta. Suositellaan myös seuraamaan valtakunnallisia rajoituksia
Sorsanmetsästys on seuran jäsenille vapaata rannoilla ja vedessä seuran alueiden sisällä olevilla vesistöillä. Tämän lisäksi lupa kattaa sorsastuksen vesistössä Itäisen kalastuskunnan alueella, joka käsittää Eimisjärven, Pirttijärven, Kinnasjärven ja Kitsanjärven. Seura myy sorsastuslupia myös ulkopuolisille hintaan 5€/kausi.
Majava, jänis/rusakko, pienpedot ja kettu ovat vapaasti metsästettävissä. Vieraskorttia, joka
kattaa kaiken edellä olevan riistan, voi hankkia hintaan 10 €/vrk tai 50 €/jahtikausi. Majavakaadosta voisi tehdä ilmoituksen sihteerille. Vieraskortti edellyttää isännän läsnäoloa metsästettäessä.
Hirvilupia on pirttijärven erälle myönnetty alustavasti kolme aikuista ja vasa. Metsästyksen johtajana toimii Harri Mustonen ja varajohtajina Mikko Puustinen ja Kari Mononen. Hirvenmetsästyksen uudet säännöt vahvistettiin kesäkokouksen päätöksellä (lisätään verkkosivuille). Hirvenmetsästys sovittiin aloitettavaksi 19.10.2019 klo 7.00. Hirvimaksuksi päätettiin tulevalle metsästyskaudelle 60€.

Hirviporukkaan ilmoittautuminen Harri Mustoselle tekstiviestillä 0503679520, elokuun loppuun mennessä ja hirvimaksu suoritettavaksi 30.9.2019 mennessä seuran tilille, viitteeksi oma
nimi (FI57 5480 0520 0021 87). Metsästyksen aloitukseen mennessä toimita Mikolle tai Harrille
metsästäjänumerosi niin voimme syöttää sen omaan riistaan. Hirvenmetsälle ovat tervetulleita
vierailemaan myöskin seuran jäsenet, jotka eivät lihaosuudella metsästykseen osallistukaan.
Hirvimetsälle vierasluvan hinta 10€/päivä, jäsenistölle ilmainen. Yöpyminen majalla metsästäjille hirvenmetsästyksen aikaan 5 €/yö, ilmoita itsestäsi ennakkoon majavoudille jos tarvetta yöpyä majalla.
Karhulupia lupa-alueelle 7 on myönnetty seitsemän kappaletta. Pirttijärven Erä aloittaa karhunmetsästyksen 20.8. klo 3.30 kokoontumalla Eräpirtille. Metsästyksen johtajana toimii Harri Mustonen, varajohtajina Mikko Puustinen ja Kari Mononen. Jos tiedät tulevasi karhunmetsälle niin
laita Harrille viestiä pe 16.8.19 mennessä, mukaan kuitenkin kerkiät vielä tulemalla Eräpirtille
aamulla. Ei teiden ajelua omavaltaisesti metsästysaamuna. Karhunmetsästys tulee noudattamaan edellisvuoden kaavaa. Karhunmetsälle metsästyksen johtajan harkinnan mukaan vieraille
kausilupa 100€/kausi, joka sisältäen majan käyttöoikeuden.
Vieraskortteja myyvät Timo Puustinen p.0400-275 332 ja Kari Mononen p.050-368 8959 .
Sovi metsästyspäivästä/summasta myyjän kanssa, maksa verkkopankin kautta ja tulosta kuitti
mukaan metsälle. Jos ei tulostusmahdollisuutta, tarkastustilanteessa voi soittaa vieraskortin
myyjälle. Vieraan metsälle tuonti edellyttää aina jäsenen mukana oloa isäntänä. Pirttijärven
Erä, Tuupovaaran Op FI57 5480 0520 0021 87.
Jos haluat liittyä seuran whatsapp rinkiin, jossa niin laita viestiä Mikolle niin lisäilemme sinut
sinne kunhan keskustelu pysyy asiallisena. Käytössämme on myös reviiri ja oma riista, joissa
ajankohtaisin tieto metsästysalueista. Trackeriin luotu myös ryhmä, jota hyödynnetään ainakin
hirvi/karhujahdeissa.
Koirakoemaasto hakemuksia ei saapunut kokouspäivään mennessä, mutta maastoja voidaan
luovuttaa tarvittaessa kokeisiin. Näistä tulevat ilmoitukset seuran sivuille internetsivuille.
Kodan käyttö on jäsenelle ilmaista. Varmista kuitenkin majavoudilta ettei vuokralaisia ole tällöin
majalla.
Muistutamme myös jäsenmaksujen maksamisesta ajallaan ennen metsästyskauden alkamista.

Käy myös tutustumassa uudistettuihin verkkosivuihin osoitteessa
pirttijarvenera.com
Muistathan, että Eräpirtin vuokrauksesta huolehtii majavoutimme:
Ari Hulkkonen, 0400763010, ari.hulkkonen@3dd.fi

Puheenjohtaja:
Sami Tuupanen
Yritystie 23
82730 Tuupovaara
p. 040-843 9271
tuupanen@gmail.com

Sihteeri:
Mikko Puustinen
Verkkotie 3 j 39
80160 Joensuu
p. 040-825 7320
mikko.puustinen84@gmail.com

Rahastonhoitaja/vieraskortit:
Timo Puustinen
Töriseväntie 20
82710 Kovero
p. 040-589 2148
puutimo@gmail.com

