JÄSENTIEDOTE KESÄ 2021
Kuusan Erämiehet ry
Kesä- ja hirvikokousasiaa: Kokous pidettiin Majalla pe 6.8.2021 klo 18 alkaen. Päätetyt asiat lyhyesti:
● Kiintiö 3 teertä, 1 metso/henkilö. Metson seurakohtainen kiintiö 10 kpl. Ilmoita metson saannista seuran
nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella, joka ilmestyy sinne lähipäivinä.
● Kauriille ei ole kiintiötä. Ilmoita kauriin saannista seuran nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella, joka
ilmestyy sinne lähipäivinä.
● Metsästysalueet; Reviiri-järjestelmän mukaan. Reviiriin rekisteröitymiseen ohjeet Kumpukalliolta
● Reviiri-kartat saa näkyviin kännykkään esim Trackerin kautta.
● Vieraskortti 10e /päivä seuran tilille, 15 e kahden päivän setti. Kauriille 15e + 50e kaatomaksu, Vieras
metsästää isännän läheisyydessä ja kanalintujen osalta isännän kiintiöstä. Maksukuittiin merkittävä
isännän ja vieraan nimi ja metsästyspäivä.
● Vieraskausikortteja myydään 5 kpl. Hinta 60 e. Vieraan pitää metsästää isännän tai muun jäsenen läsnä
ollessa. Vieras metsästää nimetyn isännän kiintiöstä. Kausikortit tulevat varattavaksi 1.9. seuran
nettisivulle. Mikäli kyseisenä päivänä tulee enemmän kuin viisi varausta, suoritetaan arvonta.
Kausivieraskortilla voi metsästää myös kaurista, tosin 50 e kaatomaksu on voimassa vieraalla.
● Kaikki koemaastohakemukset käsittelee hirvenmetsästyksen johtaja. Mikäli tulee päällekkäisiä
varauksia koirakoepäivämääriksi, vuorotellaan ja tarvittaessa arvotaan.
● Hirviasiaa: 12 lupaa, maksu 100e. Maksun eräpäivä 15.9.Tämän jälkeen maksettuja maksuja ei
huomioida ja porukkaan ei enää pääse, jos ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksuaikaa saa, jos
ilmoittaa asiasta metsästyksenjohtajalle ennen ko ajankohtaa.
● Jahtipäälliköt: P Kumpukallio, varalla P Palenius, T Saikkonen, M Kuusela, O Peura
● Hirvijahtiin kokoontuminen Majalla la 9.10. klo 7:00
● Koiramiehet huom: ilmoittautukaa Kumpukalliolle, mikäli olette tulossa omilla koirilla jahtiin. Tämä
vuorolistojen tekoa varten.
● Hirvikoirien treenaamista seuran mailla ei suositella la 2.10. alkaen. Samoin tänä aikana ei anneta
maastoja hirvikokeisiin. Jahdin aikana koemaastoja voidaan antaa alkuviikosta, yhteys johtajaan.
● Tehdään Trackeriin Kuusan hirviporukalle oma ryhmä, niin saadaan seurata oman porukan ja koirien
liikkeitä. Ilmoittakaa jos olette mukana ryhmässä.
● Puolikkaita osuuksia ei hyväksytä. Mutta samalla osuudella saa olla yksi tai useampi osakas.
Puolikkailla osallistuvat maksavat yhteisesti yhden maksun. Ilmoittakaa, ketä on mukana osuudessa.
● Hirviporukasta saa jäädä pois missä vaiheessa tahansa mutta samalla tippuu pois lihaosuudelta ja
maksua ei palauteta.
● Hirvipäällikkö Pekka Kumpukallio 040 6608745 pekka.kumpukallio@gmail.com
● Peuralla 3 lupaa. Jahtipäällikkö Kumpukallio, koska muita vapaaehtoisia ei ollut kokouksessa. Jahtiin
osallistuminen ilmoittautumalla Kumpukalliolle 15.9. mennessä. Peurapäällikkö laatii
peuranmetsästyssäännön. Ei erillistä peuramaksua, ampuja maksaa vain kaatolupamaksun 17 e/8 e.
● Karhujahtiin ilmoittautuminen päättyy 15.8. Yhteyshenkilöt ja lisätietoa Erno Nummelin, Reijo
Lipponen, Oskari Peura, heille ilmoittautuminen.
● Lahtivajaa voi käyttää esim kauriin tai peuran käsittelyyn. Puomista pääsee Majan pihaan numerolukon
koodilla, jonka saa johtokunnan jäseniltä. Lahtivaja on aina siivottava, kun hommat on tehty. Vajalle ei
saa mennä, mikäli Majalla on vuokralaisia.
Seuran asioista tiedotetaan myös sähköisesti Facebookissa, Whatsappissa sekä sähköpostilistalla. Mikäli et ole saanut
tiedotteita, niin ilmoita sihteerille.
Jäsentiedotteen mukana seuraa jäsenmaksulappu. Maanomistajajäsenten ei luonnollisestikaan tarvitse maksaa
jäsenmaksua, heille lähetetään maksulappu sen varalta, mikäli he lähteä hirvijahtiin. Samoin mikäli olette maksaneet
jäsenmaksun jo aikaisemmin, niin maksulapusta ei tarvitse välittää. Jäsenmaksulappu sisältää viitenumeron, käyttäkää sitä.
Viitenumero vähentää kustannuksia pankkiasioiden hoidossa.
Seuralla on www-sivut. Käy tutustumassa www.kuusaneramiehet.yhdistysavain.fi Sivuilla voit mm palauttaa
saalisilmoituksen ja saada ajankohtaista tietoa metsästykseen liittyvistä asioista. Löydät meidät myös Facebookista.
Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.8.2021, kuitenkin ennen metsästyksen aloittamista.
Antoisaa jahtivuotta 2021 kaikille!
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