Laakajärven Riistamiehet Ry.
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Jäseniä 111 henkilöä vuoden 2017 lopussa. Seura suhtautuu avoimesti uusiin jäsenhakemuksiin.
Ennen kaikkea nuorten jäsenten saaminen seura toimintaan mukaan on tärkeää.
Kokouksia pidetään vähintään 2+2 kpl. Yleiset kokoukset pidetään helmi- ja elokuussa.
Metsolan kiinteistö vuokrausta jatketaan Laakajärven teräs ry:lle entisen vuokrasopimuksen
mukaisesti. Metsolan tontin ostamisen valmistelu kuluvan vuoden aikana.
Lahtivajan kunnostusta jatketaan 2018 tarpeen vaatiessa.
Johtokunta neuvottelee maanvuokrausasiat aina tarvittaessa.
Uuden organisaatiomallin sisäänajo vuoden 2018 aikana.
Seuramme täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta. La 11.8.2018 pidämme tapahtuman johdosta
juhlatilaisuuden.

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan
suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Loukkuja hankitaan lisää tarpeen mukaan ja tuetaan pienpeto pyyntiä. Seuran sisällä järjestetään
edelleen pienimuotoinen pienpetopyyntikilpailu. Kilpailu kestää kalenteri vuoden, päättyen
31.12.2018. Seuratoimintailmoitukseen jäsen kirjaa saadut pienpedot ja varmistaa siten mukana
olon kilpailussa. Seuraavat pienpedot otetaan huomioon ja ovat kilpailussa samanarvoisia (kettu,
supikoira, mäyrä, näätä, minkki, hilleri ja kärppä). Kolme lukumääräisesti eniten pienpetoja
pyytänyttä jäsentä palkitaan vuosikokouksen yhteydessä.
Riistapeltojen teko talkoot pidetään keväällä, johon seura hankkii tarvittavat tykötarpeet.
Riistanhoidollisiin toimenpiteisiin tullaan panostamaan entisin tavoin.
Hirville ostetaan nuolukiviä. Nuolukiviä ei sijoiteta uusien taimikoiden läheisyyteen.
Jänisten talviruokintaa jatketaan.
Riistalaskenta
Kevät talkoot
Riistalaskenta
Kesätalkoot
Kesäkokous
Tarkennukset löytyvät kotisivuilta

la 17.2.2018
la 26.5.2018
la 28.7.2018
la 4.8.2018
la 4.8.2018

klo 9.00 Kokoontuminen kaupalle.
klo 9.00 Metsola
klo 9.00 Kokoontuminen kaupalle.
klo 9.00 Metsola
Aika tarkentuu myöhemmin.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen
tilasta)

Riistakolmiot lasketaan talvella ja syksyllä. Petotilanteen tarkkailua jatketaan entiseen tarkkaan
tapaan. Suurpetohavainnot tulee ilmoittaa petoyhdysmiehille entistä tehokkaammin. Susi, karhu
ja ilvesluvat määräytyvät täysin näiden havaintojen pohjalta.
Jäsenten täytyy lähettää vuoden vaihteen tienoilla seuratoimintailmoitukset, joista seurataan
saalismääriä ja muuta jäsenten seuratoimintaa seuran sääntöjemme mukaisesti.
Riistakolmiolaskennat ovat nykyään ensiarvoisen tärkeitä metsäkanalintujen metsästysaikojen
määrityksessä.

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Metsästysajat ja kiintiöt päätetään kesäkokouksessa.
Hirviluvat anotaan yhteislupana. Yhteislupaseurat voivat tarpeen mukaan tehdä muutoksia
yhteislupa-alueen kokoon ja siihen liitettäviin seuroihin. Tarkemmat asiat sovitaan yhteislupa
osakas sopimuksessa. Hirviporukan johtaja on valtuutettu edustamaan seuraa.
Vuosikokouksessa valitaan hirvijohtaja, joka vastaa metsästyksen johdosta sekä hirvijaosto, joka
hoitaa lupa-asiat.
Vieraskorttien käytännön järjestelyt ja päivähinnat päätetään kesäkokouksessa.
Jäsenet suorittavat metsästyksen valvontaa sekä lisäksi viranomaistahot suorittavat muun
valvonnan yhteydessä.
Metsästysmaiden vuokrasopimukset päivitetään aina tarpeen vaatiessa.
Seuran jäseniä kannustetaan luomaan oma-riistatunnukset. Tämän jälkeen jäsenen on lähetettävä
metsästyskortin numero seuran sihteerille päästäkseen seuran omariistapalveluun.

AMPUMATOIMINTA
(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

Seura tulee järjestämään ennen hirvenmetsästyskauden alkua Huhtikankaan ampumaradalla
harjoitusammuntoja tarpeen mukaan hirvi ja karhutauluun. Ilmakivääri rata pidetään kunnossa.
Riistamiehet on sopinut Lahnasjärven metsästäjien kanssa ampumaradan käyttö
mahdollisuudesta.
Lisäksi seura on ilmoittanut halukkuutensa ammuntakokeiden järjestämiseksi.
Seuralla on 7 hlöä, joilla on ammunnanvalvojan koulutus suoritettu.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Pyydettäessä luovutetaan alueita koetoimintaan.
Tuetaan puhdasrotuisten metsästyskoirien koe- ja jalostustoimintaa sääntöjemme mukaisesti.
Linnunhauukukoe järjestetään seuramme toimesta pe 19.10.2018 (koetoimitsijaksi lupautunut
seuramme jäsen Janne Heikkinen).

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

Osallistutaan eri yhdistysten järjestämiin kokouksiin ja koulutuksiin tarpeen mukaan.
Suomen Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan (Nuorten metsoleirin) toteuttamiseen osallistutaan,
jossain muodossa esim. leirivalvojina, koirien esittelijänä ym.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Ilmoitetaan halukkuutemme toimia ammunnanvalvojina Sotkamon rhy:n järjestämissä
hirvikoeammunnoissa.(Jukka Tuikka)
Laakajärven yhdistysten yhteinen ulkoilupäivä Metsolassa 10.3.2018, klo 10.30 (seura kustantaa
makkarat).
Seura järjestää jäsenilleen pilkkikilpailut la 7.4.2018 (paikka tarkentuu myöhemmin)
Hirvirataharjoitus ammunnat (Kimmo ja Jari Tuikka)
Seuran 50-vuotis juhlatapahtuma pidetään la 11.8.2018.
Hirviyhteislupapalaverit pidetään yhteislupa-alueen hirvipäällikön toimesta.
Hirviporukka hirvijohtajan johdolla vastaa peijaisten järjestämisestä. Päivämäärä sovitaan
kesäkokouksessa elokuussa 2018. (Hirvijohtaja)
Metsästyskauden päättäjäiset (erätulet) pidetään joulukuussa 2018 tai tammikuu 2019.
(Johtokunta)
Jäsenille lähetetään tiedote kaksi kertaa vuodessa. (Sihteeri, pj)
Seuran kaikki tiedotukset tulevat olemaan kotisivuilla.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Suomen Metsästäjäliiton ja Riistanhoitoyhdistyksen ansiomerkkejä tullaan tarpeen mukaan
esittämään ansiokkaasta seuratoiminnasta tai ansiokkaasta riistanhoidollisesta toiminnasta.

LISÄTIETOJA
Kotisivuille kaivattaisiin uutta materiaalia. tapahtumista, valokuvia, yms. ja kehitysideoita. Vuoden 2018
aikana kotisivujen tekstejä ja kuvituksia päivitetään vastaamaan paremmin tätä päivää.

