Ainutlaatuinen tilaisuus LAPISSA!

NAISILLE SUUNNATTU METSÄSTYSLEIRI
ROVANIEMEN JYRHÄMÄJÄRVELLÄ 29.9-1.10.2017

Lähde seikkailemaan ja koe metsästyksen nautinnot ja
haasteet. Leiri koostuu erilaisista metsästysharjoitteista ja -tilanteista

Johanna Erholtz

Maiju Lusenius

Leirin pj.
Sierijärven metsästysseura ry

Leirin varapj.
Oikaraisen erä- ja kalamiehet ry

OHJELMA
Perjantai 29.9.2017
klo 17.00
klo 17.45
klo 19.00
klo 20.30

Leirille tulo, asettautuminen ja tervetuliaispäivällinen
Valmistaudutaan seuraavan aamun live – ammuntaharjoituksiin.
Arto Määttä
Simulaattoriammuntaa haulikolla ja kiväärillä Eräharjulla
Iltapala ja mukavaa yhdessäoloa

Lauantai 30.9.2017
klo 7.30
klo 8.00–10.30
klo 11.00
klo 11.45
klo 16.30
klo 17.30

klo 19.00

Aamupala
Ammuntaharjoitukset
Haulikko. Risto Koivula ja Arto Määttä
Laavulounas
Kivääri. Raimo ja Pekka Alaraudanjoki
Päivällinen
Iltateoria
- kanalinnun- ja jäniksen pyynti. Maiju Lusenius, Aleksi Junttila ja
Michael Schröder
Lähdetään maastoon. Käydään kokemassa loukkuja ja perehdytään
haaskapellon tekemiseen, ketun ja supikoiran pyyntiin tervastulien
lomassa. Arto Määttä ja Aleksi Junttila

Sunnuntai 1.10.2017
klo 6.30 aamupala ja eväiden teko
klo 7.00 Pyyntiretket oman valinnan mukaan
- kanalintu: Risto Virtanen
- jänis: Aleksi Junttila ja Michael Schröder
- Vesilintu: Maiju Lusenius
12.00 Lounas
13.00 Vaihtoehtoista ohjelmaa
- Julkinen, Ennakko ilmoittautuminen. metsästystutkinnon suorittaminen (edellyttää
ennakkovalmistautumista, metsästysteoria-, laki- ja asetus)
- Julkinen, Ennakko ilmoittautuminen. Hirvi- ja karhuammuntakoe (edellyttää
hyväksyttyä metsästystutkinnon suorittamista)
- Perehtyminen riistan käsittelyyn ja naisille sopivan eräreppuihin tarpeellisella
sisällöllä
14.00 Kahvit ja leirin lopetus

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumiset 17.9.2017 mennessä sähköpostiin: johanna.erholtz@gmail.com Ilmoittautumisen
yhteydessä laittakaa seuraavat tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nimi
Kotiosoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Onko metsästystutkinto suoritettu?
Haluatko suorittaa sunnuntaina metsästystutkinnon?
Tuotko mukanasi aseita?
Haluatko suorittaa sunnuntaina ammuntakokeen?
Alustavasti tieto, mihin metsästysharjoitukseen osallistuu.

Leirille ilmoittautuminen astuu voimaan, kun leirimaksu 150€ on maksettu Sierijärven
metsästysseuran tilille viitteenä ’Jyrhämäjärven metsästysleiri naisille’. Tilinumero: FI90 5640 0220
1927 49 Pohjolan osuuspankki. Leirimaksu kattaa majoituksen, ruokailut, opetukset ja harjoitukset
mm. harjoitusammuntojen panokset. Leirille mahtuu 20 osallistujaa.

HUOMIOITAVAA
Leirillä on opetuskoirat ja siksi sinne ei voi tuoda omaa koiraa. Leirille tullessasi huomioithan, että
sinulla on mukana mm.:
-

repussa ensiapuvarustus
metsästysvarusteet
kuulosuojaimet tai korvatulpat
makuupussi (patjat leiripaikalla)

NAISET, tervetuloa erästämään!

ERÄHARJU, Jyrhämäjärventie 500 Rovaniemi

Eräharju
Eräharju on viihtyisä Oikaraisen erä- ja kalamiesten rakentama talo, joka sijaitsee Jyrhämäjärven
rannalla. Aivan rannan tuntumassa on myös laavu ja vene.
Talo on sähkölämmitteinen ja tuvasta löytyy myös takka. Keittiössä on jääkaappi, mikroaaltouuni,
asianpesukone, sähköhella ja –uuni sekä kahvin- ja vedenkeittimet. Talossa on sauna, jonne
mahtuu kerralla n. 5-7 saunojaa.
Patjan paikkoja ovat yläparvi, alakerta ja toimistotila toisessa rakennuksessa. Kaikki tilat ovat
lämmitettyjä.

