JOHTOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1. JOHDANTO
Mennyt toimintavuosi oli tavanomaisen vilkas. Seuran 80 vuotisjuhlat vietettiin
syksyllä Rytikarissa ja paikalla oli runsaasti väkeä seuran ja maanomistajien puolelta
sekä naapuriseurojen ja eri metsästysviranomaisten osallistujia. Hirviarpojen myynti
ja palkintona olleiden lihojen käsittely onnistui hyvin. Seuran jäsenistö on ollut
toiminnassaan kohtalaisen aktiivinen. Riistanhoitotöitä on jatkettu edellisvuosien
malliin. Ammunta- ja kennelpuolella on ollut hiljaisaeloa. Tuhoriistakoulutusta on
pidetty ja osallistuttu metsäpäiville.
2. JÄSENKUNTA
Vuonna 2018 seuran jäsenmäärä oli 175 henkeä. Näistä oli aktiivimetsästäjiä 123 ja
20 metsästävää maanomistajaa/maanomistajakortilla. Maksamattomia jäseniä, jotka
ovat jääneet eläkkeelle oli 32.
Toimintaan kaivataan edelleenkin aktiivisia varsinkin nuoria.
3. JOHTOKUNTA JA TOIMIHENKILÖT
Johtokunta on toiminut seuraavassa kokoonpanossa:
Puh.joht
Varapuh.joht
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Jäsenet

Erovuorossa ovat:

Jarmo Kiuru
Tapio Tuoma
Matti Ollikainen
Kaarina Salovaara (ei johtokunnan jäsen)
Rauli Uksila
Raimo Kiirikki
Marko Rytkönen
Pasi Ventelä
Seppo Koskenranta
Kyösti Pöllänen
Sääntöuudistuksen myötä seuran johtokunnan jäsenistä
erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä
kerralla erovuoroiset arvotaan vuosikokouksessa 2019.

4. JAOSTOT JA TOIMINNAT
Toimintavuoden aikana on seurassa ollut seuraavat jaostot:
Kenneljaos
Riistanhoitajaos

Jussila Markku
Sillanpää Esa

Ampumajaos
Välimäki Ari
Tuhoriistan yhteyshenkilö Juha Mäkimartti

Kalustonhoitaja
Esa Sillanpää
Kartastonhoitaja
Lääperi Martti
Kyösti Pöllänen
Pasi Ventelä

Jahtivoudit
Keminmaa
Simo
Tervola

Kyösti Pöllänen
Pasi Ventelä
Martti Lääperi

Yhteisluvan hakijat
Jari Laine
Aarne Suojärvi
Karjalainen

Tervola, seuran edustaja Martti Lääperi
Keminmaa
Simo

Kämppäisännät
Kolopetäjä
Erälehto
Lehmikumpu
Koivuoja

Aleksi Rytkönen
Terho Pohjolainen
Rauli Uksila
Lauri Tytärniemi

Nuorisojaos
Kyösti Pöllänen
Pasi Ventelä
Tapio Tuoma
SRVA yhteyshenkilö

Kiili Petteri

5. KOKOUKSET
Järjestettiin kaksi yleistä kokousta vuosikokous ja syyskokous. Lisäksi johtokunta
kokoontui 4 kertaa. Hirvikokouksia pidettiin 1 kpl.

6. RIISTANHOITO
Riistanhoitojaos antaa oman toimintakertomuksensa, joka liitetään vuosikokouksen
pöytäkirjan mukaan. Seura hankki apulantaa, suolakiviä ja riistapellon siemeniä.
7. AMPUMAJAOSTO
Ampumajaosto antaa oman toimintakertomuksen, joka liitetään vuosikokouksen
pöytäkirjan mukaan.
8. KENNELTOIMINTA
Kenneljaosto antaa oman toimintakertomuksensa, joka liitetään vuosikokouksen
pöytäkirjan mukaan.
9. MAANVUOKRAUS
Maanvuokraajat ja johtokunta uusi menneenä vuonna vanhaksi menneitä vuokrasopimuksia. Kokonaismäärä vuokrattujen maiden osalta oli toimintavuonna n. 19900
ha jakautuen seuraavasti:
Keminmaan
Simo
Tervola

n. 2700 ha
n. 4200 ha
n. 13000 ha

10. OHJELMATOIMINTA
Seura järjesti hirviarpajaiset. Myynnissä oli 1400 arpaa. Arvat jaettiin kaikille
hirvijahtiin osallistuville ja Raimo Kiirikille. Kaikki arvat myytiin ja arvonta
suoritettiin joulukuun alkupäivinä. Voittolihat jaettiin voittajille ennen joulua.
Seuran kotisivut olivat edelleen aktiivisessa käytössä. Käyttäjiä on ollut yli 185000
kpl. Sivujen ylläpidosta on vastannut kiitettävästi Kyösti Pöllänen. Haulikko- ja
kiväärisimulaattorin käyttöä on aloiteltu ja parempia osumia on odotettavissa.
11. METSÄSTYS
Hirvenmetsästyksessä lupia seuralle tuli paljon. Olosuhteet yllättivät metsästäjät
jälleen ja hirviä jäi kaatamatta huomattava määrä. Metsästyspäiviä jouduttiin
käyttämään runsaasti. Keminmaan ja Simon hirviporukat kaatoivat seuran arpahirvet
ja maanomistajahirvet yhteensä 5 aikuista ja kolme vasaa. Keminmaan alueella
järjestettiin talkoopyynti, johon osallistui lähes 30 metsästäjää. Saalis jäi kuitenkin
saamatta. Viikolla järjestettiin Keminmaalla talkoita seuran hirvien pään menoksi ja
niissä saatiin tuloksia, jotka helpottivat lähialueen urakkaa. Hirvien käsittely seuralle
onnistui hyvin. Siitä suuret kiitokset osallistuneille. Pienriistan ja tuhoriistan pyynti
onnistui edellisvuosien mukaisesti. Seura on edelleen käytössä Omariistapalvelu.
Palvelun kautta voidaan hyödyntää riistahavainnointia, seuran metsästysalueita ja
hirvenpyynnin ilmoituspalveluita. Seura oli Tervolassa yhteisluvassa, jonka vetäjänä
oli Törmävaaran Eräveikkojen Jari Laine. Yhteislupa toimi hyvin. Simo ja
Keminmaa ovat myös vankasti mukana yhteisluvissa, jossa vetäjinä Lauri
Karjalainen ja Aarne Suojärvi.
12. METSÄSTYKSEN VARTIOINTI

Seuran jäsenistö suoritti metsästyksen yhteydessä vartiointia.

13. AMPUMARATATOIMINTA
Seuralla on ollut ampumaratavuorot sekä Hietakaulassa, että Malininkankaalla.
14. JULKAISU-JA TIEDOTUSTOIMINTA
Kotisivujen kävijämäärä on lisääntynyt tasaisesti. Tapahtumista on tiedoitettu
vilkkaasti sivujen kautta. Lisää aktiivisuutta kaivataan edelleen. Lisäksi seuran kokouksista on tiedotettu Lounais Lapissa ja ilmoitustauluilla. 80-vuotisjulkaisu
julkaistiin seuran syntymäpäivänä 21.11.2018. Suurkiitos kuuluu seuran
puheenjohtajalle Jarmo Kiurulle tuotoksen toimittamisesta. Historiikkia kirjoitti
muutamat aktiivihenkilöt Jarmon apuna.
15. MUU TOIMINTA
Jäsenkorttien myynti suoritettiin edellisvuosien tapaan kotiin lähetetyllä
pankkisiirrolla.
16. YHDISTYKSEN TALOUS
Suurimpina menoerinä oli edellisvuosien tapaan maanvuokrat, kämppien
kunnossapito, riistanhoito, toimintamaksut sekä 80 vuotisjuhlat, johon oli budjetoitu
5000 €. Summa riitti juhliin. Tulolähteistä suurin oli jäsenmaksut
ja hirvitulot. Jatkossa talouden ylläpitämiseksi on harkittava edelleen tarkkaan
menoja ja mietittävä miten tulot saadaan kerättyä.

17. YHTEISTOIMINTA MUIDEN TAHOJEN KANSSA
Seurasta oli edustus kaikissa Rhy:n vuosikokouksissa. Tälläkin toimintakaudella
suoritettiin yhteishakumenettelyn Simon Rhy:n ja yhteishaun Keminmaan Rhy:n
hirvilupahakemuksissa. Tervolan alueella seura haki hirvet Jari Laineen
yhteisluvassa. Seuralla oli kaikkien rhy:n alueilla sellaisia seuroja joiden kanssa oli
yhteistoimintasopimuksia metsästysmaista. Toimintavuoden aikana on uusittu
vanhoiksi menneitä metsästysvuokrasopimuksia.
18. LOPPUSANAT
Kulunut vuosi on ollut erityisen vilkas niin seuratoiminnan kuin metsästyksen osalta.
JOHTOKUNTA

