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LUMIJOEN METSÄSTYSYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019
1. YLEISTÄ
Seuran jäseniltä odotetaan tiivistä osallistumista yhdistyksen toimintaan, sekä edelleen aktiivista
osallistumista yhdistyksen vuosikokouksiin.
Maanvuokraus on seuran toiminnalle ehdottoman tärkeä, ja sen vuoksi maanvuokrasopimukset
ovat oltava ajan tasalla. Myös uusien maiden hankinta yhdistyksen käyttöön on tarpeellista
kattavien ja yhtenäisten metsästysalueiden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.
Yhdistyksellä on kaksi vuosikokousta vuoden aikana, vuosi- ja kesäkokous.

2. RIISTANHOITO
Riistanhoitojaosto tekee riistanhoidon toimintasuunnitelman ja toteuttaa sitä yhdessä jäsenten
kanssa toimintavuoden aikana.
Lisäksi tullaan järjestämään pienpetokilpailu palkintoina lahjakortti sekä loukkuja kannustamaan
jäseniä pienpetojen pyyntiin.

3. RIISTAKANNAT JA RIISTANLASKENTA
Hirvikanta selvitetään pyynnin jälkeisen kannan arvioinnin perusteella sekä vuoden aikana
kertyvien havaintojen perusteella. Saaliskanta saadaan selville palautettujen saaliskorttien
perusteella. Näiden perusteella voidaan arvioida riistakantaa yhdistyksen alueella. Yleistä
riistanseurantaa tehdään jäsenistöltä saadun tiedon perusteella ”oma riistaan” merkattujen havaintojen ja
saaliiden muodossa.

4. METSÄSTYS
Kesäkokouksessa päätetään saaliskiintiöt, rauhoitettavat eläimet sekä rauhoitusalueet.
Hirvenmetsästyksen luvat haetaan huhtikuussa, metsästykseen ilmoittautuminen tapahtuu
kesäkokouksen yhteydessä ja pyynnin aloituskokous on syyskuussa. Pyynnin aloituskokouksessa päätetään
myös hirvenmetsästykseen muutoksena tulevan peltopyynnin aloitus.
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Metsästyksen valvonta tapahtuu riistanhoitoyhdistyksen metsästyksenvalvojien ja viranomaisten
sekä jäsenten omavalvonnan avulla.

5. AMPUMATOIMINTA
Ampumajaosto tekee toimintasuunnitelman ja toteuttaa sitä yhdessä jäsenten kanssa
toimintavuoden aikana.

6. KENNELTOIMINTA
Kenneljaostot tekevät toimintasuunnitelman ja toteuttavat sitä yhdessä jäsenten kanssa
toimin

7. KOULUTUS JA NEUVONTA
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan RHY:n ja muiden tahojen pitämiin koulutustilaisuuksiin.

8. TIEDOTUS- JA YHTEISTOIMINTA
Metsästysyhdistyksen tiedotukset ilmoitetaan Rantalakeudessa. Lisäksi lehti-ilmoitusten tukena
on yhdistyksen kotisivut sekä Facebook.
Maanomistajille järjestetään hirvilounas syksyllä Pyhäinmiestenpäivän aikaan sekä tiedotus- ja
keskustelutilaisuus ennen pyyntikauden alkua.

9. MUU TOIMINTA
Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan otetaan käyttöön sähköinen vieraslupien myynti myös
muille kuin vesilinnuille.

10. HUOMIONOSOITUKSET
Huomionosoituksia jaetaan hallituksen toimesta tarpeen vaatiessa.

11. TALOUSSUUNNITELMA
Taloussuunnitelma on erillisellä liitteellä.
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12. VAROJEN KÄYTÖN PÄÄTAVOITTEET
Kerättyjä varoja käytetään metsästäjä- ja kennelliiton jäsenmaksuihin, Oulunseudun
ampumaurheilukeskuksen jäsenmaksuun sekä vakuutusmaksuihin.
Lisäksi varoja käytetään Urheilutalon ampumaradan kehittämiseen ja ylläpitoon, kilpailutoiminnan
tukemiseen sekä riistanhoitotyöhön.

13. TULOJEN HANKINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Seuran pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksutulot sekä linnustusluvat. Muita tulolähteitä ovat
mm. kilpailumaksut sekä muu vieraslupapyynti.

14. VAHVISTUS
Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistetaan vuosikokouksessa 19.3.2019

