
 

 

PERNUN ERAUSPOJAT ry     TIEDOTE 2 / 2020 
 
Sääntömääräinen kesäkokous pidettiin 16.8.2020, kokoukseen osallistui 17 erauspoikaa. 
 
VUODEN 2020 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. 
 
Muistutetaan kaikkia siitä, että tulevat jäsenhakemukset on tehtävä aina kirjallisesti. 
 
Riistakolmiolaskenta suoritettu 2.8.2020. Olisi suotavaa, että seuraavan vuoden riistakolmion 
laskentaan osallistuisi mahdollisimman monta pienriistaa metsästävää jäsentä. Mukaan laskentaan 
voi ilmoittautua jo kesän 2021 alussa, ilmoitus halukkuudesta Kalervo Posiolle, joka ilmoittaa 
tarkan laskentapäivän. 
 
Hirvenmetsästyksen ensimmäinen jakso aloitetaan lauantaina 12.9.2020 klo 07.00 Erauspojat 
ry:n majalla.  
Maksu määrätään aloitusaamuna ja sitoutuminen hirvenmetsästykseen tapahtuu 
osallistumismaksun maksulla.  Metsästyksen johtajana toimii Arto Linnas ja ensimmäisenä 
varajohtajana Reijo Pitkänen. 
 
COVID-19 / Koronaohjeistus 
Arto Linnas on toimittanut Covid-19 ohjeet jokaiselle jahtiin osallistuvalle. Aloituspäivänä 
jokaisella jahtiin osallistuvalla edellytetään olevan omat kasvomaskit mukana. Seura on 
hankkinut pienen määrän myös majalle. Majalle on hankittu pieni määrä käsidesiä ja 
suojakäsineitä jäsenten käyttöön. 
 
Lihanjaossa on käytössä valtakirja, joka täytetään silloin, kun ei itse pääse paikalle ja se on 
toimitettava ensimmäiseen lihanjakoon mennessä johtajalle. Arto Linnas, 
arto.linnas@gmail.com, puh. 0400 571 344 
Jos ei ensimmäisenä aamuna pääse paikalle hirvenmetsästyksen aloitukseen, on ilmoitettava 
osallistumisesta kuitenkin Arto Linnakselle joko ennakkoon tai viimeistään aloitusaamuna. 
 
Ensimmäisenä aamuna kaikki tulevat ensin majalle, jonka jälkeen kaikki pyynnit vasta 
alkavat, koskee myös peltoja. 
 
Muistutetaan jäseniä riistanhoitovelvoitteen suorittamisesta. Jos saalis- ja 
riistanhoitoilmoitukseen ei ole merkitty tehtyä riistanhoitotyötä, riistanhoitomaksu peritään 
seuraavan jäsenmaksun yhteydessä sääntöjen 4 §: n mukaisesti.  
 
Metsästäjiä neuvotaan olemaan vaurioittamatta metsäteitä kelirikon aikana. 
 
Maanomistajat ovat itse velvoitettuja ilmoittamaan puheenjohtajalle maiden omistussuhteiden 
muutoksista. 
 
Saalis- ja riistahoitoilmoitus on palautettava 31.12.2020 mennessä seuran sihteerille.  
Ilmoituspohja on tulostettavissa myös seuran nettisivuilta, www.pernunerauspojat.fi 
 
Sihteeri: Anitta Posio / Jousimiehentie 2 A 14 / 96200 Rovaniemi / p. 040 5190839 / 
pernunerauspojat@gmail.com. 
 
VAROVAISUUTTA  JA  MALTTIA metsästykseen  ja hyvää jahtisyksyä! 
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