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RUOVEDEN METSÄSTYSSEURA RY

TOIMINTAS- JA RIISTANHOITOSUUNNITELMA 2018

Ruoveden Metsästysseuran täyttää 65-vuotta ja juhlavuotta painotetaan nuorisotoimintaan ja
juhlavuosi huipentuu syksyllä pidettäviin hirvipeijaisiin. Toiminta toteutetaan entistä enemmän
jaostojen ja toimikuntien kautta.
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. Seuran arkisto järjestellään ja historiikki päivitetään 50-vuotishistoriikin pohjalta. Historiikin
toimittaa Juhani Sillanpää. Jaostot kokoontuvat niin ikään tarpeen mukaan. Jaostot suunnittelevat
talkoita kulloisenkin toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Kotisivujen ylläpitämistä jatketaan seuran
tiedotusvälineenä ja kerrotaan tapahtumista.
2. Maanvuokrajaosto:
Vuokrasopimuksia uusitaan tarpeen mukaan. Hankitaan Reviiri ohjelma, jonne perustetaan
metsästysalueet ja maanvuokrasopimukset.
3. Hirvijaosto ja metsästys:
Perinteisten pienpeto- ja riistan ja hirvieläinten metsästyksen ohella seura liittyy mahdollisesti
perustettaviin suurpetoyhteislupa-alueisiin. Rauhoitusalueet päätetään kesäkokouksessa.
4. Riistanhoitojaosto:
Riistapellot ja ruokintapaikat kartoitetaan ja jatketaan riistanhoitotyötä huolehtimalla riistapelloista,
talviruokinnasta sekä nuolukivistä. Vesilintujen ruokintapaikkojen tekeminen on jäsenten
omakustanteista tekemistä ja seuran jäseniä kannustetaan ylläpitämään myös omakustanteisia
ruokintapaikkoja.
5. Kenneljaosto ja koiranäyttelytoimikunta:
Jatketaan vuosien 2018 ja 2019 koiranäyttelyjen järjestämisen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä
Pajusen Eräilijöiden kanssa ja mahdollisesti myös tulevien vuosien koiranäyttelyjen osalta. Vuoden 2018
ryhmänäyttely pidetään kaksipäiväisen 28. ja 29.4.2018 ulkonäyttelynä. Yhdistys suunnittelee ja
järjestää syksyllä koirakokeita mahdollisuuksien mukaan, yksi koe järjestetään Hannun muistokokeena.
6. Kilpailujaosto:
Perinteinen seuran pilkkikilpailu pyritään järjestämään pääsiäisenä, samoin avoin haulikko- ja
kiväärikilpailu järjestetään ennen jahtikauden alkua. Harjoitusammunnat sovitetaan RHY:n
toimintakalenteriin. Osallistutaan ampumaradan kunnostamiseen ja siivoustalkoisiin eri suunnitelman
mukaan.
7. Palkitsemistoimikunta ja palkitsemiset:
Palkitsemistoimikunnan suosituksesta johtokunta tekee esityksen Ruoveden Riistanhoitoyhdistykselle
riistanhoitotyön palkitsemisesta kesäkokoukseen mennessä.
8. Juhlatoimikunta, seuran tapahtumat ja peijaiset:
Järjestetään seuran 65-vuotisjuhla ja hirvipeijaiset marraskuussa Urheilutalolla.
Naisjaoston, tapahtumien toimitsijoiden ja talkooporukoiden palkitsemiseksi järjestetään saunailta
majalla jonkun tapahtuman tai talkoon jälkeen.
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Seura ilmoittaa yhteystietonsa ja tarjoamansa palvelut ruovesipalvelee.fi sivustolla.
Toteutetaan seuran jäsenten esittämiä toimintatapahtumia taloudellisten resurssien mukaan.
9. Nuorisotoiminta:
Pilkkikilpailuun kutsutaan mukaan nuoriso ja pyritään järjestämään haulikko ja kiväärikilpailuja ennen
nuorisolle mahdollisuus kokeilla näitä lajeja. Pidetään koululaisten hirvijahti ja ulkoilupäivä syksyllä 2018
perinteisen mallin mukaan ja jatketaan koululaisille myönnettävien stipendien jakamista keväällä 2018.
Kaikille nuorisolle avoin ”erästelypäivä” pyritään järjestämään syksyn aikana. Lisäksi nuorisoa kutsutaan
kaikkiin seuran talkoisiin. Seura voi osallistua Ruoveden Kunnan nuorisotoimintaan ja samoin muiden
yhdistysten tapahtumiin.

10. Majan ja kaluston huolto:
Alamajalle hankitut ikkunat asennetaan kevään aikana. Majan kunnostamista pyritään jatkamaan
uusimalla alamajan ulko-ovi ja ylämajan valaistusta. Nylkyvajalle hankitaan kylmäkone, sähkövinssi ja
vaaka taloudellisen tilanteen niin salliessa. Telttoja voidaan vuokrata jäsenille 50€ ja ulkopuolisille
tahoille 100€ viikonloppu. Telttojen vuokrauksesta vastaa majaisännät.
Johtokunta toivoo jokaiselta jäseneltä aktiivista ja runsaslukuista osallistumista kaikkiin seuran
toimintoihin, etenkin talkoisiin ja kilpailujärjestelyihin.
Johtokunta

