PAIMION METSÄSTYSSEURA
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Paimion Metsästysseurassa on (31.12.2014) 247 (263) jäsentä. Jäsenmäärä on pysynyt viime
vuosien tasolla.
Seuran sääntöjen mukaan seuran on pidettävä talvi- ja kesäkokous. Lisäksi seuran johtokunta ja
jaokset kokoontuvat tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Metsästysalue kartta muuttaminen sähköiseen muotoon on aloitettu, pyritään saattamaan
loppuun.

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

Riistanhoitopaikan tai - toimenpiteen suorittamiseen kysytään aina lupa maanomistajalta.
Riistan ruokintapaikkaa perustaessa yhteys riistanhoidon vastaavaan henkilöön.

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

Pienpetojen metsästystä jatketaan ja pyritään tehostamaan loukkupyyntiä.

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

Paimion metsästysseura harjoittaa pienriistan metsästystä metsästyksen eettisten sääntöjen ja
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Seuran sääntöjen mukaan metsästyksen järjestely on
kesäkokouksessa päätettävä asia. Seuran jäsenistön huomiota on kiinnitetty erityisesti
pienpetopyyntiin osana riistanhoitotyötä.
Metsästyksen valvonta kuuluu jokaiselle metsästäjälle.

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

Pidetään jäsenistön ampumataitoa yllä mahdollistamalla riittävä harjoittelu ampumaradalla.
Pidetään ampumarata ja sen laitteet toimintakuntoisena. Järjestetään ampumakilpailuja ja
osallistutaan kilpailutoimintaan.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Pidetään yllä seuran kenneltoimintaa. Osallistutaan erilaisten ajokokeiden järjestämiseen ja
tuetaan seuran jäsenien mahdollisuutta osallistua koetoimintaan.
Osallistutaan erilaisten koiranäyttelyiden järjestämiseen ja näyttelytoimintaan.
Huolehditaan siitä, että seurassa on riittävä määrä asiantuntevia tuomareita.

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

Pyrimme järjestämään talkoita majalla.
Ajankohtaisista metsästykseen liittyvistä asioista tiedotetaan seuran internetsivujen kautta sekä
sähköpostitse suoraan jäsenille.
Jäsenkirje lähetetään kerran vuodessa.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Huomioidaan seuran aktiiviset, talkoisiin osallistuvat jäsenet johtokunnan päättämällä tavalla.

TALOUSSUUNNITELMA
erillisellä liitteellä.

Varojen käytön päätavoitteet
Kerättyjä varoja käytetään metsästäjä- ja kennelliiton jäsenmaksuihin sekä vakuutusmaksuihin.
Lisäksi varoja käytetään metsästysmajan ja ampumaradan yllä- ja kunnossapitoon.
Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
Seuran pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksutulot. Muita tulolähteitä on mm. ampumaradan
käyttömaksuista kertyvät tulot, majan vuokratulot sekä koiranäyttelyistä saadut tulot.

