OUTOKUMMUN METSÄSTYSYHDISTYS RY

JÄSENTIEDOTE 1 / 2016
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Sörjälässä 21.02.2016 klo 18.00.
Toimintakertomus 2015:
Johtokunta piti 7 kokousta. Yhdistyksen talvikokous pidettiin 22.2.2015 ja kesäkokous 28.6.2015
Majaa on vuokrattu erilaisiin juhliin ja on toiminut tukikohtana metsästysaikaan.
Kenneltoiminta 2015:
Omy osallistui koiranäyttelyyn paikallisten metsästysseurojen kanssa.
Riistanhoito:
Riistakolmiot laskettiin kesällä ja talvella. Lisäksi riistaa on tarkkailtu riistakameroilla. Viljaa ja heinää on
ostettu riistan ruokintaa varten.
Suurpetohavainnot on ilmoitettu petoyhdysmiehelle.
Metsästys:
Hirvenpyyntiluvat anottiin yhdessä muiden outokumpulaisten metsästysseurojen kanssa.
Omyn hirviporukka sai saaliikseen 6 aikuista hirveä ja 9 vasaa.
Hirvijahtiin osallistui 42 yhdistyksen jäsentä. Hirvijahdin johtajana toimi Harri Koponen ja varajohtajana
Tuomo Poutiainen.
Outokummussa oli käytössä yksi ilveksen pyyntilupa ja se saatiin käytettyä seurojen yhteisjahdissa.
Pienpetokilpailu:
1. Antti Hiltunen

13 supikoiraa ja 3 mäyrää

2. Tuomo Poutiainen

10 supikoiraa

2. Ville Hirvonen

7 supikoiraa, 2 mäyrää ja 1 kettu

3. Jari Miettinen

8 supikoiraa

Vieraskortteja myytiin sorsastukseen Sysmäjärvelle ja pienriistan metsästykseen jäsenen kanssa.
Maanomistajien peijaiset pidettiin marraskuussa.
Ampumatoiminta:
Yhdistyksen ampumamestaruuskilpailut oli syksyllä. Lajeina luodikko ja trap.
Rhyn ampumakokeita Omy valvoi vuorollaan.

Toimintasuunnitelma 2016:
Yhteistyö muiden outokumpulaisten metsästysseurojen kanssa jatkuu.
Sääntömääräiset kokoukset pidetään talvella ja kesällä.
Majalla on talkoita ja kunnostustöitä. Tulevan vuoden talkoisiin odotetaan jäseniltä ja koejäseniltä
aktiivista osallistumista.
Omy järjestää yhdessä Outokummun nuorisotoimen kanssa nuorisoleirin 6.-8.6. Sörjälässä ja Erä- ja
luontokeskuksessa. Osallistumismaksu on 20 euroa. Leirillä opetetaan erätaitoja. Lisätietoja tulee seuran
nettisivuille.
Riistanhoito ja vartiointi: Riista- ja vartiointijaosto jatkaa riistan ruokintaa. Tarvikkeita säilytetään
Sörjälässä. Jaosto suorittaa myös metsästyksen vartiointia yhdessä poliisin ja Outokummun
riistanhoitoyhdistyksen kanssa.
Riistakannat ja laskenta: Pohjoislohkon riistakolmio lasketaan talvella ja kesällä.
Suurpetohavainnoista ilmoitetaan suurpetoyhdysmiehelle Tapio Tanskaselle 044-7559363.
Hirvien lumijälkilaskenta suoritetaan riistakeskuksen ohjeiden mukaan.
Hirvenpyyntiluvat anotaan yhteislupana muiden outokumpulaisten seurojen kanssa.
Mahdolliseen karhu-, ilves- ja susijahtiin osallistutaan 2016.

Ampumatoiminta:
Yhdistyksen ampumamestaruuskilpailut pidetään syksyllä. Katso omy.fi sivuilta.
Rhyn ampumakokeita valvotaan vuorollamme.
Mahdollisiin rhy:n talkoisiin osallistutaan.
Kenneltoiminta: Syksylle 2016 on suunnitteilla kahdet hirvenhaukkukokeet.
Kunniajäseniksi on valittu Kyösti Voutilainen, Martti Törrönen ja Jari Airaksinen.
Uudet koejäsenet 2016: Atte Moilanen ja Kimmo Kuittinen.
Jäsenmaksut 2016: Liittymismaksu 200e, jäsenmaksu 55 euroa.
Metsällä liikkuessa noudatamme metsästäjän eettisiä ohjeita, jotka löytyvät seuran kotisivujen
SÄÄNNÖT -lehdeltä

Puheenjohtaja Jukka Aspelund

