
Närsäkkälän Erä ry 

Jäsentiedote 1/2020 
HYVÄ NÄRSÄKKÄLÄN ERÄN JÄSEN! 
Johtokunta toivoo osallistumisaktiivisuutta jäsenistöltä seuran riistanhoitotyöhön sekä  tal-
koisiin. Kaikilla jäsenillä ei ole mahdollisuutta osallistua talkoisiin. Teitä varten seurallamme 
on käytössä riistanhoitomaksu, jolla te pystytte korvaamaan tekemättä jääneet riistanhoito-
työt.  
 

TALVIKOKOUS PIDETTIIN LAUANTAINA 14.03.2020, PAIKALLA OLI 22 JÄSENTÄ. 
JOHTOKUNTA 2020 
Puheenjohtaja Ilari Laurikainen 050 3093 867 
Varapuheenjohtaja/Sihteeri Kari Tiittanen 050 3445 108  
Rahastonhoitaja Yrjö Karhu 040 5207 335  
Jäsenet 
Arto Venäläinen, Vesa Hurskainen, Teuvo Karvonen, Yrjö Karhu ja Pekka Kostamo. 
Varajäsenet: Jani Laurikainen ja Jouni Pulkkinen 
Majaisäntä  Unto Hurskainen, 0400 191148 
 

TOIMINNANTARKASTAJA 2020 
Pentti Hämäläinen varamies, Unto Hurskainen 
 

JÄSEN-, LIITTYMIS- JA TALKOOVELVOITEMAKSUT 2019 
jäsenmaksu    50 €  
kannattajajäsenmaksu  50€ 
liittymismaksu ei maanomistaja  400 € 
liittymismaksu maanomistaja   200 € 
talkoovelvoite, osallistuminen talkoisiin 2 kertaa tai maksu  max. 2 päivää á 25 € 
maksukehotus maksu 5 € 
laskutuslisä 8 € 

 
VIERASKORTTI 
10 € / vrk 
50 € / kausi 
Kausikortteja voi hankkia 1 kpl/jäsen/vuosi ja kausikortilla voi pitää yhtä vierasta päivässä 
mukana (toisesta vieraasta voi maksaa päiväkohtaisen vieraskortin). Vieraskortin lunastaa 
seuran jäsen ja on mukana metsästyksessä jahti-isäntänä. Mahdollinen saalis menee isän-
nän kiintiöstä. Pienpetojahdissa yhteislupa-alueen seurojen jäsenet ovat vapautettu vieras-
kortista vastavuoroisuusperiaatteella. Jahdin on tapahduttava seuran jäsenen pyynnöstä ja 

valvonnan alla. Suurpeto- ja hirvijahdissa yhteislupa-alueen seurojen jäsenet ovat vapau-
tettu vieraskortista vastavuoroisuus periaatteella. Yhteislupa-alueen yhteiset jänis- ja pien-
petojahdit edellyttävät muilta kuin yhteislupa-alueen metsästäjiltä vieraskorttia. (FI77 5153 
0440 0600 71). 

SUURPETO ASIAT 
Ilmoitathan petohavaintosi petoyhdyshenkilöille ajoissa, että petoyhdyshenkilö voi käydä 
varmistamassa havaintosi. 
 

PETOYHDYSHENKILÖT  
Seppo Tiainen  Puh. 0400 187894 
Ilari Laurikainen Puh. 0503093867 
Janne Hurskainen Puh. 0504071733 
 

VIERASJAHTI 
Seuran talvikokous päätti vieraiden osallistumismahdollisuuksista hirvi- ja karhujahtiin seu-
raavan hinnaston mukaista maksua vastaan: 
- Karhujahti 100€/kausi + kaatomaksut 
- Hirvijahti 50€/päivä + kaatomaksut 
Lisätietoja saa seuran puheenjohtajalta  
 

YHTEISTOIMINTA KONTIOLAN METSÄSTÄJIEN KANSSA HIRVIJAHDISSA 
Päätettiin jatkaa yhteistoimintaa viimevuotiseen malliin. 
 

EU:N UUSI TIETOSUOJA-ASETUS 
Jatkossa jäsenrekisterissä tulee olla kaikkien seuran jäsenten syntymäaika. Tiedon voi käydä 
päivittämässä itse tai sen voi ilmoittaa seuran sihteerille. 

 
TALKOOTOIMINTA 
Ilmoitamme talkoista kevään ja kesän mittaan. Jatkossa pyrimme siihen, että talkoista ilmoi-
tetaan seuran WhatsApp ryhmässä. Mikäli et vielä kuulu ryhmään, ilmoita halutessasi puhe-
linnumerosi sihteerille niin lisään sen. 

 
GRILLIKOTA 
Kokous valtuuttaa johtokunnan hakemaan rahoitusta Jetina ry:ltä. Pankilta johtokunta val-
tuutettiin hakemaan max. 12000€ silta rahoitusta hankkeeseen.  

 


