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Ruoveden Metsästysseuran 66. toimintavuosi. Seuran tarkoitusperien ja totutun toiminnan lisäksi
jäseniä kannustetaan supikoirien ja rauhoittamattomien varislintujen metsästykseen. Metsästysseuran
avoimuutta lisätään järjestämällä avointen ovien päivä peijaisten yhteydessä ja osallistutaan
luonnonsuojelutyön esim. muiden järjestöjen kanssa. Tehdään toimintaohjeet villisian metsästykseen ja
varaudutaan jousimetsästykseen luvanvaraisten hirvieläimien osalta. 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. 65-vuotis historiikki toimitetaan loppuun ja taitetaan Juhani Sillanpään toimesta. 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. Oma riistaan tehdään kartta pienriista-alueesta ja
kutsutaan jäseniä metsästysseuran Oma riistan jäseneksi metsästyskortin numerolla, jolloin jäsen
pääsee näkemään metsästysalueet.
3. Hirvijaosto ja metsästys:
Perinteisten pienpeto- ja riistan ja hirvieläinten metsästyksen ohella seura liittyy mahdollisesti
perustettaviin suurpetoyhteislupa-alueisiin. Rauhoitusalueet päätetään kesäkokouksessa. Seura tekee
toimintaohjeen villisian metsästyksestä ja luvanvaraisten hirvieläiminen jahtisäännöissä varaudutaan
jousimetsästykseen.
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. Toteutetaan riistakolmion kesä- ja talvilaskenta. Jäseniä kannustetaan erityisesti
supikoiran ja rauhoittamattomien varislintujen metsästykseen.
5. Kenneljaosto ja koiranäyttelytoimikunta:
Jatketaan vuosien 2019 ja 2020 koiranäyttelyjen järjestämisen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä
Pajusen Eräilijöiden kanssa ja mahdollisesti myös tulevien vuosien koiranäyttelyjen osalta. Vuoden 2019
ryhmänäyttely pidetään kaksipäiväisen 27. ja 28.4.2019 ulkonäyttelynä.
Osallistutaan P-H:n kennelpiirin kansainvälisiin hirvenhaukkukokeiden (Hannun haukku) järjestelyihin
yhdessä Hämeen pystykorvakerhon ja muiden 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
hirviharjoituspäivät. Harjoitusammunnat sovitetaan RHY:n toimintakalenteriin. Osallistutaan tarvittaessa
ampumaradan kunnostamiseen ja siivoustalkoisiin eri suunnitelman mukaan.
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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.
Luonnonsuojelutyönä voidaan osallistua esim. Kirkonkylän rantojen siivoukseen muiden järjestöjen
kanssa ja pidetään huoli, että jäsenistö ei roskaa luontoa ja erityisesti kaikki muovijäte hylsyistä lähtien
kerätään pois.
Toteutetaan seuran jäsenten esittämiä toimintatapahtumia taloudellisten resurssien mukaan.
9. Nuorisotoiminta:
Annetaan riistastipendit Kirkonkylän eri kouluasteille. Hyvitetään alle 20-vuotiaan koejäsenen
metsästäjätutkinto- ja koulutusmaksu jäsenmaksun yhteydessä. Kutsutaan nuoret tutustumaan
haulikko- ja hirviharjoituspäivään. Järjestetään perinteinen 1-6 luokkalaisille koululaisille jahtipäivä
majalla.

10. Majan ja kaluston huolto:
Alamajalle hankittu ulko-ovi asennetaan paikalleen kesän aikana. Majan kunnostamista pyritään
jatkamaan kunnostamalla alamajaa sisältä ja laiturille johtavat portaat. Nylkyvajalle hankitaan
sähkövinssi taloudellisen tilanteen niin salliessa. Telttoja vuokrataan 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

