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YLEISTÄ (jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Vieraskorttien/Sorsakorttien korttien myyjät   

   -Mikko Taipalus, Harri Runnakko,  Martti Seppälä, 

    Timo Avara ja Aimo Koivumäki.

Maanvuokraus pidetään ajantasalla.

RIISTANHOITO (riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja 

rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, 

riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Riistapeltoja tehdään 7-10 kpl.  Perustamiseen määritetty rahallinen katto perustamis kalkitukseen 50€ ja 

siemenille 50€  per jäsen/vuosi. 

Nuolukiviä maastoon 20-30 kpl.

Varataan määräraha pienpetojen pyyntiin.Eläinkohtainen palkkio määräytyy

Rhy/jakokunnalta saatujen avustusten määrästä sekä pyydettyjen pienpetojen määrästä.Maksun suuruuden 

määrittää sihteeri ja puheenjohtaja.

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, 

vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, 

havaintoja riistakantojen tilasta)

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

Suurpetomiehenä jatkaa Jari Lamminpää. Perustetaan riistakolmio.

METSÄSTYS (metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Hirvenkaatolupia anotaan,hirvijaosto pyytää valtuuksia lupa määrästä ja yhteislupaan menosta.

Hirviseurue anoo valtuuksia valita hirvenmetsästyksen johtajat hirviseurueen kokouksissa.

Kaurismetsästysksestä päätetään kesäkokouksessa!

AMPUMATOIMINTA (ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

Harjoitus ammuntoja,

  -hirvi ja savikiekko joka torstai heinäkuun alusta

   - Valvojat ja toimitsijat entinen käytäntö.

   - Maksu hirvi 5€ jäseneltä vuosittain sisältää mestaruuskisat.                                  - Ei jäsenet 1€ kerta.

Savikiekko: Maksu 4€ /suoritus

Kilpailutoiminta.

  - Yleisiä hirvenhiihtoja ja juoksuja. Kilpailujaosto päättää ajasta.

 Seuran mestaruus ammunnat 

  -Savikiekko, hirvi ja luodikko.

Seura maksaa osanottomaksun jos osallistutaan joukkueella kilpailuun.

Seura maksaa osallistumismaksun jos osallistuu SM kilpailuun.

Länsipuoli/ Sulkava hirviottelu.

Järjestetään hirvikoe ammuntoja.

KENNELTOIMINTA (kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Kennel maastoja annetaan muitten seurojen käyttöön,  Ilmoitus tehtävä ajoissa  sihteerille. Ei peräkkäisiä 

viikonloppuja samassa maastossa. Maasto ilmoitettava.Maastoja ei rauhoiteta muulta metsästykseltä 

muulloin kuin isoissa kisoissa kuten SM-kisat.

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)KOULUTUS JA NEUVONTA

Neuvonta ja valistus tilaisuuksiin osallistutaan tarpeen mukaan. 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA (peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja 

sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Yhteistoiminta Rhy kanssa. 

Tiedoitus viiskunta lehteen sekä seuran kotisivuilla.

HUOMIONOSOITUKSET (ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)
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Viirit ja huomionosoitukset tarpeen mukaan.

LISÄTIETOJA

Jaostot:

  - Kilpailujaosto

    - Puhjoht,Matti Saarimäki

     - Jäsent,

       -Aimo Koivumäki,Esko Runnakko,Esko Taipalus, 

        Antti Laukkonen,Harri Runnakko, Asko Raiski, Janne Koivumäki 

       Petri Kaukola, Tauno Mäntylä

  -Hirvijaosto.

    - Puhjoht, Aimo Koivumäki

      - Jäsenet,

       - Harri Runnakko ,Mikko Taipalus,Esko Runnakko, Martti Seppälä                      

         Matti Saarimäki, Esko Taipalus, Jorma Katajamäki ja Timo Avara

   

  -Kenneljaosto.

    -Puhjoht, Antti Laukkonen

     - Jäsenet .

      -Jorma Kiviniemi,Jari Lamminpää,Sami Heinonen, 

        Simo Heinonen, Jari Jussila  Teuvo Kallioniemi.    

   Jaostojen sekä kaurisseurueen kokouksista pidettävä pöytäkirjaa                                                                                                                                

.

TALOUSSUUNNITELMA

MenotTulot

 2 000,00 € 6 691,34 €Varat Hallinta

 3 000,00 € 2 500,00 €Jäsenmaksut Kilpailut

 1 400,00 € 400,00 €Ravintola Jäsenmaksut

 400,00 € 4 000,00 €Kilpailut Ravintola

 400,00 € 330,00 €Riistanhoito Riistanhoito

 2 000,00 € 1 000,00 €Ampumarata Maja ja ampumarata

 500,00 € 600,00 €Sorsaluvat Sorsaluvat

 500,00 € 900,00 €Vuokratulot Poistot majasta

 16 421,34 €yhteensä: yhteensä:  10 200,00 €

Varojen käytön päätavoitteet

Kulukorvauksia.

   -Seuranpuhj:40€  Kilpailujaosto puhj:40€. Seuran sihteeri: 40€ +postikulut.

     

Majan/saunan vuokra.

   - Jäsenet 20€  Ulkopuoliset 50€/vrk. Siivous ei sisälly hintaan. Siivous 50€

   -  Jäsen sekä seuran ulkopuoliset vieraat 50€/vrk

 Kahvinkeittimen vuokra.

   -Jäsenet ei maksua.Ei jäsenet 20€ kerta. Grillin 10€+kaasu.Jäsenet ei maksua, kaasu maksetaan.

Ampumaradan vuokra.

   - Hirvirata 30€/vrk

   - Haulikkoradan vuokra kaikilta 1€/sarja tai vähintää 30€ kerta.

   - Poliisit vuosi vuokra 100€/v

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
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Liittymismaksu seuran ulkopuolisilta 200€. Seuran alueella asuvat, ei maan vuokraajat 100€, maanvuoraajat 

50€, uudet hirvimiehet 50€ hirviseurueen tiliin. Jäsenmaksu v.2013 15€, kilpailujäsen 15€. Toiminta ja 

taloussuunnitelma vahvistettu vuosikokouksessa 31.1.2013
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