Kantosyrjän Erä-Veikot ry
Metsästysseura/seurue

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2020
YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Sääntöjensä mukaisesti seuran tarkoituksena on harjoittaa 1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön
periaatteita noudattaen, 2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, 3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa.
Tarkoitustaan seura toteuttaa 1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita, 2) suorittamalla
riistanhoitotyötä, 3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä, 4)
seuraamalla toimialueensa riistatilannetta, 5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön
toimista, 6) kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan,
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia ja 8) edistämällä
metsästyskoiratoimintaa;
Jäsenistöä pyritään aktivoimaan toimintaan mukaan. Seuran kokoukset pidetään sääntöjen ja hallituksen
kokoukset tarpeen mukaan. Maanvuokrasopimukset pidetään ajan tasalla.

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan
suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Jänisten ja kanalintujen syöttökatosten ja ruokinta-automaattien ylläpitäminen.
Nuolukivien ja riistapeltojen ylläpitäminen.
Pienpetojen pyynti. Seuran oman pienpetokilpailun järjestäminen ja osallistuminen
riistanhoitoyhdistyksen kilpailuun.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen
tilasta)

Hirvilaskenta yhteislupa-alueen seurojen kesken.
Riistakolmiolaskenta kahdesti vuodessa yhdessä Kiteenlahden Eräpoikien kanssa.
Petohavaintojen teko ja ilmoittaminen yhdyshenkilöille. Yhdyshenkilöinä toimivat Ossi Valo, Reijo Väistö
ja Tero Vanhanen.

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

Hirvenmetsästys toteutetaan entisen käytännön mukaisesti yhtenä ryhmänä. Hirviluvat haetaan yhdessä
yhteislupa-alueen seurojen kanssa.
Karhun, ilveksen ja suden metsästys lupamäärien mukaisesti.
Pienriistan metsästys kestävän kehityksen periaatetta noudattaen.

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

Osallistuminen Keski-Karjalan Ampumaratayhdistyksen ampumaratakeskuksen toteutukseen.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Järjestetään maastoja koekäyttöön.

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

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Pidetään seuran nettisivut ajan tasalla.
Järjestetään perinteinen maanvuokraajien ja kyläläisten yhteinen hirvipaisti seuran 60vuotisjuhlatapahtumana.
Järjestetään seuran omat pilkkikilpailut kevättalvella ja rantaonkikilpailut yhdessä Kyläparin ja paikallisten
yrittäjien kanssa sekä osallistutaan Kiteenlahden Eräpoikien järjestämiin yhteislupa-alueen pilkkikisoihin.
Osallistutaan talkoilla hirvitornien tekemiseen ja teiden viehkotukseen.
Jatketaan laiturin rakentamista metsästysmajan rantaan.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Muistetaan seuratoiminnassa aktiivisesti mukana olleita näiden merkkipäivänä.
50 vuotta täyttäneille SML:n standaari.
Muistetaan naapuriseuroja näiden merkkipäivänä.

LISÄTIETOJA

TALOUSSUUNNITELMA
Tulot
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Lupamaksut
Vieraskorttimaksut
Talkoo-, kilpailu- ja myyntituotot
Vuokratuotot

4000
100
1200
300
2200
300

Yhteensä

8100

Menot
Jäsenmaksut
Lupamaksut
Riistanhoito
Kiinteistökulut
Vakuutukset
Korjauskulut
Peijaiskulut
Kokouskulut
Kilpailukulut
Huomionosoitukset
Pankki- ja postikulut
Muut hallinnon kulut
Talkookulut
Vuokrat

1300
1200
200
2000
800
200
850
170
100
150
150
400
160
420

Yhteensä

8100

Varojen käytön päätavoitteet
Talouden pitäminen tasapainossa ja kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen.

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet

Jäsenmaksut, teiden viehkonta, kilpailut, arpajaiset, talkoot.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa 17.helmikuuta 2020.

