
RIISTANHOITO- JA TOIMINTASUUNNITELMA- 2017

Metsästysseuran tehtävänä on suorittaa järkiperäistä metsästystä ja toteuttaa riistanhoito-,
luonnonsuojelu- ja kenneltoimintaa, sekä metsästysampumaurheilua.

Tarkoitustaan seura toteuttaa hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita ja
suorittamalla niissä riistanhoitotöitä, sekä valvomalla kalastus-, metsästys- ja
riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä ja kalastusta.
Seuran jäseniltä odotetaan edelleen aktiivista osallistumista seuran toimintaan, erityisesti
osallistumista yleisiin kokouksiin ja seuran järjestämiin talkoisiin.
Maanvuokraus sekä hyvien suhteiden ylläpitäminen maanomistajiin on tärkein jokaisen
jäsenen tehtävä ja seura toiminnan ehdoton edellytys, harrastuksen perusta, johon täytyy
panostaa.
Yleisiä kokouksia tullaan pitämään kolme talvi-, kesä- ja hirvikokous. Hallitus kokoontuu
tarpeen mukaan.
Osallistutaan Kallungin kylätapahtumiin ja anotaan kunnalta kylärahaa.

VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET

 Jäsen- ja liittymismaksuilla katetaan hallinnosta ja kiinteistöstä aiheutuva kiinteät
kustannukset

 Hirvilupien myynnistä saaduilla tuloilla lyhennetään riistapirtin rakentamiseen otettua
lainaa, joka tullaan maksamaan tämän vuoden aikana pois.

TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

 Jäsenmaksutulojen lisäksi pyritään saamaan lisää tuloja
 Myydään jäsenistölle hirvilupia jakotilanteen mukaan
 Varataan ulkopuolisille mahdollisuus osallistua hirvenmetsästykseen erikseen

sovittavalla hinnalla.
 Järjestetään jäsentenvälinen pilkkikilpailu ja pitäjänmestaruuspilkkikilpailu

Kallunkijärvellä
 Myydään metsästysalueelle vieraslupia pienriistan metsästykseen

RIISTANHOITO

 Riistanhoitotyötä tehdään riistanhoitojaoston ohjauksessa.
 Perustettuja ruokintapaikkoja huolletaan ja hoidetaan.
 Aktivoidaan jäsenistöä riistanhoitotöihin mm. järjestämällä henkilökohtainen

riistanhoito- ja toimintakilpailu
 Hankitaan nuolukiviä hirville 112 kpl ja haetaan valtion alueen kivet Sallan Rhy:ltä.
 Huolletaan telkänpöntöt
 Huolehditaan siitä, että kolmiolaskenta suoritetaan riistantutkimusosaston ohjeiden



mukaisesti.
 Tehdään riistapeltoja Hossoaavalle, Niemelään, Kallunkiin ja Selkälään.
 Järjestetään vesilinnuille kevätruokintaa.
 Hirvikanta selvitetään jahdin aikana tehtyjen havaintojen perusteella, joista selviää

myös jahdin jälkeen jäävä kanta.

KALASTUS- JA KALAVESIEN HOITO

METSÄSTYS

 Kesäkokouksessa päätetään rauhoitettavat lajit, rauhoitusalueet sekä saaliskiintiöt.
 Hirvenkaatoluvat anotaan seuran vuokra- alueen lisäksi valtion Vilman alueelle.
 Ollaan aktiivisia hirvikannan hoidon ja verotuksen suunnittelussa rhy:n suuntaan
 Osallistutaan ns yhteislupahakuun Oulangan Erä- ja kalamiesten ja Peurajärven Erä

ry:n kanssa.
 Kesäkokous pidetään kesä- elokuussa ja hirvikokous syyskuussa.
 Jatketaan yhteistyötä rhy: n kanssa pyyntiaikojen ja mahdollisten rauhoitusten tiimoilta.
 Hirvenmetsästyksen järjestelyistä vastaa hirvijaosto jahtipäällikön johdolla.
 Karhulupien myynti. Jos koira tulee seuran alueelle karhun kanssa, niin

voitaisiin myydä vuorokausilupa. Muita karhulupia ei myydä. Lopullinen päätös
kesäkokouksessa.

METSÄSTYKSEN- JA KALASTUKSEN VARTIOINTI

 Pyritään saattamaan metsästys- ja kalastusrikkomukset julki.
 Metsästyksen- ja kalastuksen valvonta suoritetaan ns. jäsenkohtaisena valvontana ja

yhteistoiminnassa poliisin ja rhy: n metsästyksen vartijoiden kanssa.

KENNELTOIMINTA

 Järjestetään hirvenhaukkukoe Sarkapirtillä 30.9.2017

KILPAILU- JA AMPUMATOIMINTA

 Järjestetään ampumaharjoituksia ennen hirvenmetsästyskautta Hautajärven ja Sallan
rhy: n radalla.

 Ampumaharjoitteluun on jokaisen hirvenmetsästäjän velvollisuus osallistua vähintään
kerran ennen hirvenmetsästykseen ryhtymistä.

 Järjestetään jäsentenvälinen pilkkikilpailu Kallunkijärvellä.
 Osallistutaan SML:n, Lapin Kalamiespiirin sekä eri yhdistysten järjestämiin kilpailuihin.
 Osallistutaan yhteislupaporukan kilpailuihin.
 Maksetaan osallistumismaksut SM- ja PM- kilpailuihin osallistuville
 Järjestetään seuranmestaruushirvenhiihdot yhdessä OEK kanssa.



OHJELMATOIMINTA

 Järjestetään hirvipeijaiset
 Osallistutaan mahdollisiin yhteislupaporukan järjestämiin toimintoihin.

KIINTEISTÖT

 Sarkapirtillä normaalit vuosihuolto työt
 Pyörätuoliluiska Sarkapirttiin
 Keittiön termostaatit

 Riistapirtti:
Hankitaan telineet jolla voidaan katot puhdistaa turvallisesti

 Ketjutalja varalle jos menee epäkuntoon sähkönostin
 Oma sähkömittari riistapirttiin
 Leikkuulaudoille teline
 Hirven teurastusjätteille joku sijoituspaikka

 Liiterin ulkomaalaus toiseen kertaan
 Grillikota ulkomaalaus toiseen kertaan ja tulisijan korjausta


