Pertun-Pojat ry - seuran perustaminen ja historiaa
Metsästystä lienee harjoitettu iät ja ajat. Se on ollut sekä elinkeino, että harrastus. Hämeen ja Savon
maillakin metsästystä ja eränkäyntiä tiedetään harjoitetun jo paljon ennen kuin kaskeaminen tunnettiin.
Historian kirjoissa puhutaan Perttu nimisestä eränkävijästä nykyisen Pertunmaan alueella jo niinkin
varhain kuin 1200 - 1300 lukujen tietämissä. Pertun jälkeen tänne alkoi levittäytyä asutusta Suur-Sysmän
alueelta eräretkien ja kaskenpolttomatkojen yhteydessä. Hämäläisiä siis voidaan pitää alueen
varsinaisina asuttajina, ehkä hämäläisellä hitaudella, mutta kumminkin. Metsästäjien järjestäytyminen
tapahtui varsin myöhäisessä vaiheessa sekin, vaikka metsästystä täällä kyllä harrastettiin.
Vasta niinkin myöhään kuin 6.1.1964 oli pitäjän itäisellä alueella metsästysseuran perustava kokous
kutsuttu koolle. Kokous pidettiin Sydänmaan Vehmaalla, Toivo Kiesilän talossa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Valio Pippuri ja sihteerinä Lauri Husu. Perustavan kokouksen
pöytäkirjan 2§ kertoo asiasta näin: ”Päätettiin perustaa metsästysyhdistys, jonka alueellisiksi rajoiksi
hahmotettiin Sydänmaa, Lihavanpään ja Hartosenpään alueet. Rajat: etelässä Peruvesi, lännessä Joutsan
maantie, pohjoisessa Viitainlampi-Suontee, idässä Hirvensalmen ja Mäntyharjun metsästysseurojen
rajat.” Seuran nimeksi päätettiin Pertun-Pojat.
Kokous oli yksimielinen ja päätöksentekoon osallistui 13 miestä. Perustajajäsenet ovat, Toivo Kiesilä,
Eino Hartikainen, Valio Pippuri, Lauri Husu, Niilo Lehto, Juho Salmela, Tauno Heinonen, Veli Salomaa,
Aarne Erola, Matti Kiesilä, Erkki Haajanen, Toivo Mikkanen ja Matti Kämppi.
Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Valio Pippuri ja sihteeriksi Lauri Husu, sekä
johtokuntaan Toivo Kiesilä, Aarne Erola, Tauno Heinonen ja Voitto Lepistö. Johtokunnan tehtäväksi
annettiin sääntöjen valmistelu asian omaisten lupien hankkiminen, sekä seuran ilmoittaminen
yhdistysrekisteriin.
Koska kyseessä oli ampumista harjoittava yhdistys, sille oli haettava sisäasiainministeriön suostumus.
Hakemuksen tekeminen annettiin Aarne Erolan, Lauri Husun ja Valio Pippurin tehtäväksi.
12.4.1965 päivätyllä kirjeellä sisäministeri Niilo Ryhtä ilmoitti hakemuksen tulleen hyväksytyksi, ehdolla
että seura ilmoitetaan yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä yhdistysrekisteriin. Seura on merkitty
yhdistysrekisteriin 30.9.1969 numerolla 101906, puheenjohtajana tuolloin Tauno Ruponen.
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