JÄSENTIEDOTE 2021
Tapion Erämiehet ry:n toiminta vuoden 2021 aikana jatkuu aiempien vuosien
tapaan. Vuosikokous saatiin pidettyä koronarajoitusten vuoksi vasta 20.5.
Luonuapirtillä. Nimetyt seuratoimijat yhteystietoineen löytyvät tiedotteen lopusta.
Uusia toimijoita ja talkoilijoita kaivataan kipeästi, esim. ampumaratavastaavaksi ja
ampumakokeiden järjestämiseen. Muista kokouksessa käsitellyistä asioista mainittakoon mm.
hirviporukan harjoitusammuntavelvoite, joka päätettiin säilyttää entisenlaisena. Tarkempia
tietoja saa nettisivuilta tai hallituksen jäseniltä. Iso Toramojärven kalastus jatkuu
pääsääntöisesti entisellään. Iso Toramojärvellä on voimassa yhdistyksen jäseniä koskeva
kalastusrajoitus syysistutusten jälkeen. Kalastuskielto astuu voimaan taimenen syysistutuksesta
ja jatkuu vuoden loppuun saakka. Tällöin pilkkiminen ja silmäkooltaan 20-49mm verkkojen
käyttö on kielletty. Jäseniä muistutetaan siitä, että Iso Toramojärvellä voi seuran ulkopuolinen
onkia, pilkkiä tai kalastaa kalastonhoitomaksuun perustuen yhdellä vieheellä. Pyydyskalastus
on sallittu vain seuran jäsenille.
Toimintavuosi jatkuu erilaisten tapahtumien merkeissä. Heinäkuun alusta lähtien keskiviikkoisin
alkaa seuran jäsenten oma ampumailta ja ampumacup. Pienpetopyytäjille järjestetään kilpailu
tänäkin vuonna. Vetouistelukilpailu tullaan järjestämään Iso Toramojärvellä. Metsästykseen
liittyvistä asioista (esim. rajoitukset) tullaan päättämään seuran kesäkokouksessa. Elokuussa
järjestetään jälleen RHY:n koeammuntoja torstaisin 5., 12., 19. ja 26. päivä. Syyskuussa alkaa
hirvijahti. Hirvimetsälle ensi kertaa aikovat voivat tiedustella asiasta metsästyksenjohtajalta.
Hirviporukan jäseniä muistutetaan siitä, että hirviporukan kokoontuessa jokaisen metsälle
lähtevän edustus tulee olla paikalla.
Hallitus muistuttaa jäseniä jäsen- ja käyttömaksujen maksamisesta eräpäivään mennessä sekä
viitenumeron käyttämisestä maksuissa. Aiempien vuosien maksamattomia maksuja karhutaan
kuluvan vuoden aikana. Muistutettakoon, että jäsenmaksujen maksamatta jättäminen aiheuttaa
jäsenyyden päättymisen. Muuttuneet jäsen- ja yhteystiedot tulee ilmoittaa seuran sihteerille.
Jäseniä pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoitteensa, jotta jäsenmaksut voidaan
vastaisuudessa toimittaa sähköpostilaskuna kulujen säästämiseksi.
Reipasta ja sopuisaa toimintakautta 2021 toivottaa hallitus!
YHDISTYKSEN TAPAHTUMISTA JA NIIDEN AIKATAULUISTA TULLAAN ILMOITTAMAAN
SEURAN WWW-SIVUILLA (www.temry.fi), FACEBOOK SIVUSTOLLA SEKÄ LAPIN
KANSAN SEURATOIMINTA-PALSTALLA.

Maksutiedote
Alle 18-vuotiailta ei peritä perusjäsenmaksua eikä kalastus- ja metsästysmaksuja.
PERUSJÄSENMAKSU 25€
Maanomistajat, joilla on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus, on vapautettu perusjäsenmaksusta.
Perikunnat voivat valita 1 henkilön jolle ko. etu kohdennetaan.
KALASTUSMAKSU 29€
Maksu oikeuttaa jäseniä viehe- ja pyydyskalastukseen Iso Toramojärvellä, sekä käyttämään siellä seuran
palveluita sekä virkistys- ja kalastuskäyttöön tarkoitettuja alueita ja kämppiä. Kämpillä on vieraskirjat, joihin
jokaisen kävijän tulee merkitä käyntinsä. Venevalkamassa on puolestaan saaliskirja, johon tulee merkitä
kalansaaliit. Tämä on erittäin tärkeää kalakantojen seurannan ja hoidon mahdollistamiseksi.
METSÄSTYSMAKSU 27€
Maksu oikeuttaa jäseniä metsästämään seuran metsästysvuokra-alueilla vuokrasopimuksien puitteissa
seuran säännöt huomioiden. Maksu sisältää Suomen Metsästäjäliiton (SML) jäsenmaksun, joka puolestaan
sisältää Jahti-lehden vuosikerran sekä liiton jäsenedut. Loppuosa maksusta käytetään riistanhoitoon ja
metsästyksen valvontaan.
KÄYTTÖMAKSUT
Toimitalon käyttömaksut:
- Jäsen:
- Ulkopuolinen:

merkkipäivätilaisuudet, ei maksua
muut tilaisuudet, 60€/vrk
viikonloppu (pe ilta – su ilta), 260€
päivä (järjestely ja siivousaika sovitaan erikseen), 130€

Kotavuokra 20€/vrk
Vieraslupia myydään jäniksen metsästykseen vuokrasopimusehtojen mukaisille alueille: 5€/vrk, 10€/viikko ja
20€/kausi. Vierasluvalla metsästettäessä on varmistuttava alueen luvallisuudesta. Metsästyksessä on oltava
mukana seuran jäsen.
Yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri-rahastonhoitaja:
Hallituksen muut jäsenet:

Kimmo K. Kunnari
Ari Kunnari
Esa Kunnari
Tarmo Sarajärvi
Jukka Hakola
Kimmo A. Kunnari
Jari Matinmikko
Heikki Poikajärvi
Ilkka Poikajärvi
Matti Ravakko
Kalevi Ylitapio

0400 781 184, kimmo.kunnari@pp4.inet.fi
040 765 1561, ari.k@pp.inet.fi
050 483 5334, esa.kunnari@pp.inet.fi
050 919 1400
040 680 0210
0400 931 395
0400 856 179
040 735 9000
0400 694 078
0400 205 715
0400 223 557

Metsästyksenjohtaja:
Ampumaratavastaava:
Ampumaradan vuokraus:
Iso Toramon kalastus:
Ampumakilpailut:

Tarmo Sarajärvi

050 919 1400

Jukka-Pekka Väänänen
Kalevi Ylitapio
Ari Kunnari
Pentti Hakola
Ilkka Poikajärvi
Matti Ravakko
Jari Matinmikko

040 5123014
0400 223 557
040 765 1561
040 820 6332
0400 694 078
0400 205 715
0400 856 179

Kalastuskilpailut:
Kenneltoiminta:

Toimitalon ja astiaston vuokraus: jäsenistö
TAPION ERÄMIEHET RY, c/o Esa Kunnari, Jyväkuja 8, 96460 Rovaniemi, www.temry.fi, hallitus@temry.fi

