
 

 

PERNUN ERAUSPOJAT ry     TIEDOTE 2 / 2017 
 
Sääntömääräinen kesäkokous pidettiin 29.78.2017, kokoukseen osallistui 12 erauspoikaa. 
 
VUODEN 2017 metsästys: 
 
Kokous päätti, että seurakohtaisia rajoituksia, rauhoituksia eikä kiintiöitä tehdä.  Kehotetaan 
jäseniä noudattamaan Suomen Riistakeskuksen Lapin alueellisen riistaneuvoston ja Posion 
Riistanhoitoyhdistyksen suosituksia. 
 
Kokous päätti, että vieraslupia myydään vain jäniksen metsästykseen hintaan 10€/kausi ja että 
metsällä on oltava aina mukana yksi erauspoika. 
Kettua ja supikoiraa voi metsästää seuran mailla ilman vieraslupamaksua, mutta yhden jäsenen on 
oltava mukana metsällä. Pienpetomaksu 25 EUR/ eläin maksetaan vain jäsenelle. 
Sovittiin, että pienpetojen käpälä on aina tuotava katkaistavaksi jollekin johtokunnan jäsenelle, joka 
ilmoittaa myös sihteerille asian. 
 
Muistutetaan kaikkia siitä, että tulevat jäsenhakemukset on tehtävä aina kirjallisesti. 

 
Riistakolmiolaskenta suoritettu 30.7.2017. 
 
Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso aloitetaan lauantaina 2.09.2017 klo 07.00 Erauspojat 

ry:n majalla. 
Maksu määrätään aloitusaamuna ja sitoutuminen hirvenmetsästykseen tapahtuu 
osallistumismaksu maksamalla.  Metsästyksen johtajana toimii Reijo Pitkänen ja ensimmäisenä 
varajohtajana Mauri Törmänen. 
Lihanjaossa otetaan käyttöön valtakirja, joka täytetään silloin, kun ei itse pääse paikalle ja se on 
toimitettava ensimmäiseen lihanjakoon mennessä johtajalle. 
Jos ei ensimmäisenä aamuna pääse paikalle hirvenmetsästyksen aloitukseen, on ilmoitettava 
osallistumisesta kuitenkin Reijo Pitkäselle aloitusaamuna. 
Ensimmäisenä aamuna kaikki tulevat ensin majalle, jonka jälkeen kaikki pyynnit vasta 
alkavat, koskee myös peltoja. 
 
Muistutetaan jäseniä riistanhoitovelvoitteen suorittamisesta.  Jos saalisluetteloon ei ole merkitty 

tehtyä riistanhoitotyötä, riistanhoitomaksu peritään seuraavan  jäsenmaksun yhteydessä sääntöjen 
4 §: n mukaisesti. 
 
Kehotetaan jokaista jäsentä kirjautumaan Riistakeskuksen ´Oma Riista´palveluun. Vastaisuudessa 
jokainen jäsen voi hakea metsästysalueen kartan ´Oma Riista´-palvelusta. Toistaiseksi kartasta ei 
toimiteta paperiversiota. 
Päätettiin lisätä maanvuokaluettelo seuran nettisivuille. Luettelossa on nähtävillä tilan nimi, numero 
ja rajoitukset. 
Tiedoksi jäsenistölle: Sihteeri ilmoittaa seuran nettisivujen lisäksi myös tekstiviestein seuran 
tärkeistä asioista. 
 
Saalisluettelo on palautettava 31.12.2017 mennessä seuran sihteerille.  Saalisluettelo on 

tulostettavissa myös seuran nettisivuilta, www.pernunerauspojat.fi 
 
Sihteeri: Anitta Posio / Lainaankatu 5 B 2 / 96200 Rovaniemi / p. 040 5190839 / 
pernunerauspojat@gmail.com 
 
HUOM! Maanomistajat ovat itse velvoitettuja ilmoittamaan puheenjohtajalle maiden 
omistussuhteiden muutoksista. 
 
VAROVAISUUTTA  JA  MALTTIA metsästykseen !         

http://www.pernunerauspojat.fi/

