1
RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA RY

TOIMINTAS- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA v. 2020

Vuosi 2020 on Ruoveden Metsästysseuran 67. toimintavuosi. Seuran tarkoitusperien ja totutun
toiminnan lisäksi jäseniä kannustetaan vastuulliseen ja riistakantojen huomioonottavaan metsästykseen,
arvostaen luonnon monimuotoisuutta. Metsästysseuran avoimuutta lisätään järjestämällä avointen
ovien päivä peijaisten yhteydessä tai peijaiset järjestetään jonkin muun tapahtuman yhteydessä. Talous
pidetään vakaana ja hankinoja tehdään vain rahoituksen niin salliessa.
1. Johtokunta ja hallinto:
Seura pitää sääntöjen määräämät talvi- ja kesäkokouksensa sekä ylimääräisiä kokouksia
tarpeen mukaan. Johtokunta kokoontuu ainakin ennen varsinaisia kokouksia ja muuten toiminnan niin
vaatiessa. Jaostot kokoontuvat niin ikään tarpeen mukaan. Jaostot suunnittelevat talkoita kulloisenkin
toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Kotisivujen ylläpitämistä jatketaan seuran tiedotusvälineenä ja
kerrotaan tapahtumista. Kotisivujen välilehtien otsikointi uusitaan ja vanhoja aineistoja siivotaan.
Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostilla jäsenistölle tarpeen mukaan.
2. Maanvuokrajaosto:
Vuokrasopimuksia uusitaan tarpeen mukaan ja puuttuvien tilojen vuokrasopimuksia pyritään tekemään
yhtenäisen metsästysalueen saamiseksi. Vuokrasopimusrekisteri päivitetään ja sen perusteella tehdään
Oma riistaan kartta pienriista-alueesta ja kutsutaan jäseniä metsästysseuran Oma riistan jäseneksi
metsästyskortin numerolla, jolloin jäsen pääsee näkemään metsästysalueet.
3. Hirvijaosto ja metsästys:
Perinteisten pienpeto ja pienriistan ja hirvieläinten metsästyksen ohella seura liittyy mahdollisesti
perustettaviin suurpetoyhteislupa-alueisiin. Metsästyskiintiöt ja rauhoitusalueet päätetään
kesäkokouksessa.
4. Riistanhoitojaosto ja riistantutkimus:
Jatketaan riistanhoitotyötä huolehtimalla riistapelloista, talviruokintapaikoista sekä nuolukivistä.
Vesilintujen ruokintapaikkojen tekeminen on jäsenten omakustanteista tekemistä ja seuran jäseniä
kannustetaan ylläpitämään myös omakustanteisia ruokintapaikkoja. Hankitaan tarpeen mukaan isompi
erä rehukauraa talviruokintapaikoille. Jäseniä kannustetaan erityisesti ketun, supikoiran ja
rauhoittamattomien varislintujen metsästykseen. Opastetaan vieraslajien, lähinnä supikoiran ja minkin
loukkupyyntiä kesäasukkaille ja muille asukkaille.
Toteutetaan riistakolmion kesä- ja talvilaskenta, sekä lasketaan kahden vesilintujen laskentapaikan parija poikaslaskennat. Osallistutaan RHY:n alueella hirvien lentolaskentaan.
5. Kenneljaosto ja koiranäyttelytoimikunta:
Jatketaan vuosien 2020 ja 2021 koiranäyttelyjen järjestämisen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä
Pajusen Eräilijöiden ja mahdollisesti muiden seurojen kanssa ja mahdollisesti myös tulevien vuosien
koiranäyttelyjen osalta. Vuoden 2020 ryhmänäyttely pidetään yksipäiväisenä 16.5.2020 ulkonäyttelynä.
Osallistutaan avustavana seurana P-H:n Kennelpiirin hirvihaukkukokeiden Hannun haukku järjestelyihin
yhdessä järjestävien seurojen Hämeen pystykorvakerhon ja Mänttän seudun koirakerhon muiden
avustavien seurojen kanssa. Haukkukoe järjestetään vuoden lopussa mahdollisesti Ruovedellä.
6. Kilpailujaosto:
Perinteinen seuran pilkkikilpailu pyritään järjestämään kevään aikana, samoin avoin haulikko- ja
kiväärikilpailu järjestetään ennen jahtikauden alkua. Järjestetään avoimet haulikko- ja
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hirviharjoituspäivät. Harjoitusammunnat sovitetaan RHY:n toimintakalenteriin. Osallistutaan tarvittaessa
ampumaradan kunnostamiseen ja siivoustalkoisiin eri suunnitelman mukaan.
7. Palkitsemistoimikunta ja palkitsemiset:
Palkitsemistoimikunta voi ehdottaa johtokunnalle eri palkitsemisia ja johtokunta voi palkita jäseniä
riistanhoitotyöstä tai henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet seuran toimintaa tai esittää
jäsenien palkitsemista eri metsästysorganisaatioille.

8. Tapahtumat ja peijaiset:
Järjestetään seuran hirvipeijaiset marraskuussa seuran Kalettoman majalla ja samalla avoimien ovien
päivä, johon kutsutaan maanvuokraajien lisäksi seuran toiminnasta kiinnostuneita ja nuorisoa.
Vaihtoehtoisesti peijaiset voidaan järjestää myös jonkin muun tapahtuman yhteydessä yhdessä jonkun
seuran tai järjestön kanssa, jotka tukevat seuran toimintaa tai edistävät yhteisöllisyyttä kyläläisten
kanssa.
Voidaan osallistua RHY:n tai muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin ja matkoihin.
Toteutetaan seuran jäsenten esittämiä toimintatapahtumia taloudellisten resurssien mukaan.
9. Nuorisotoiminta:
Annetaan riistastipendit kirkonkylän eri kouluasteille. Kutsutaan nuoret tutustumaan haulikko- ja
hirviharjoituspäiviin. Järjestetään perinteinen 1-6 luokkalaisille koululaisille jahtipäivä majalla.
Nuorisoa kutsutaan myös riistanhoitotyöhän ja riistakolmioiden laskentaan.

10. Majan ja kaluston huolto:
Alamajan kunnostus pyritään saamaan valmiiksi lattian uusimisella ja laiturille johtavien portaiden
uusimisella. Lisäksi alamajalle johtava polku kunnostetaan ja päällystetään murskeella, aggregaatti
huolletaan tai uusitaan ja sille rakennetaan erillinen varasto taloudellisen tilanteen niin salliessa. Telttoja
vuokrataan ulkopuolisille, pieni teltta 50€ ja iso teltta 100€ viikonloppu. Jäsenille hinta on puolet näistä
hinnoista. Telttojen vuokrauksesta vastaa majaisännät.
Ylä- ja alamajaa voidaan vuokrata jäsenille ja ulkopuolisille henkilöille tai tahoille korvausta vastaan
johtokunnan päätöksellä ja nylkyvajaa voidaan vuokrata metsästyksen johtajan ja vuokraisännän
suostumuksella.

Johtokunta toivoo jokaiselta jäseneltä aktiivista ja runsaslukuista osallistumista kaikkiin seuran
toimintoihin, etenkin talkoisiin ja kilpailujärjestelyihin.
Johtokunta

