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YLEISTÄ

Seuratoimintaa pidetään yllä vähintään entiseen tapaan.
Jäsenistä pidetään yllä Suomen Metsästäjäliiton jäsenrekisteriä ja
huolehditaan rekisteristä oman jäsenistön osalta. Kannustetaan myös
jäseniä tutustumaan rekisterin ominaisuuksiin ja omiin tietoihin siellä.
Harjoitetaan mahdollisesti seuran logolla varustettujen asujen, asusteiden ja
tuotteiden myyntiä.
Sääntömääräiset ja muut tarvittavat kokoukset järjestetään entiseen tapaan.
Johtokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Toimikunnat ja
jaostot kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuoden aikana.
Järjestetään vähintään yksi kokous, johon kutsutaan johtokunta ja jaostojen
ja toimikuntien vetäjiä ja jäseniä yhteiseen kokoukseen.
Ilonrantaa huolletaan tarpeen mukaan ja kehitetään entistä viihtyisämmäksi.
Irjanpirtin rakennuksista pidetään hyvää huolta yhdessä Räikän Pvy kanssa.
Toimitaan Irjanpirtin osakkaana ja hallituksessa mukana.
Toimitaan yhteistyössä mm. tiekuntien ja Ylistenjärven vesi-ja
kalastushoitoyhdistyksen, koirayhdistysten sekä VaPePan kanssa.
Pidetään yllä maanvuokrausrekisteriä ja siihen liittyvää karttaa ajan tasalla.
Pyritään saamaan lisää maanvuokraussopimuksia.
Osallistutaan Suurriistavirka-apu ( SRVA Ala-Satakunnan Rhy. ) toimintaan
omalla vapaaehtoisella, aktiivisella ryhmällä.
Uuden lahtivajan rakentamisesta tehdään suunnitelmat ja arvioit sekä
mahdolliset päätökset kuluvan vuoden aikana.

RIISTANHOITO

Toimitaan Riistakeskus Satakunnan kanssa yhteistyössä mahdollisimman
tiiviisti. Ala-Satakunnan riistahoitoyhdistyksessä pyritään osallistumaan
oman jäsenmäärän edellyttämällä edustuksella.
Seuran valitsema Riistanhoitotoimikunta suunnittelee toimintansa annetun
määrärahan puitteissa ja toimittaa kuluneen vuoden toimintakertomuksen
ja seuraavan vuoden suunnitelman sihteerille joulukuun loppuun
mennessä.
Riistanhoitotoimikunta huolehtii riistanhoidon käytännön järjestelyistä.
Toimikunta mm. hankkii juureksia, järjestää juuresten kuormauspäiviä
talvikuukausina ja nuolukiviä riistalle sekä tilaa mm. riistapellon siemeniä
jäsenten tarpeisiin.
Riistapeltojen määrää pyritään lisäämään ja ottamaan huomioon
riistakannan moninaisuus.
Kannustetaan jäseniä jatkamaan riistaruokintaa maalis- huhtikuulle riippuen
kevään edistymisestä.
Kannustetaan jäsenistöä pienpetojen, varislintujen ja vieraspetojen pyyntiin,
mm. kilpailuilla, hyvillä palkinnoilla ja pienpetorahalla.
Riistanhoitoon liittyvien kilpailujen palkinnoiksi annetaan johtokunnan
parhaaksi katsomia palkintoja eli mahdollisesti lahjakortteja, tuotepalkintoja
tai Metsästys ja Kalastus -lehden vuosikertoja.
Pyritään järjestämään loukku- ja pönttötalkoot sekä mahdollisesti
heinätalkoot keväällä ja kesällä.
Riistakortteja kehitetään edelleen toimivammiksi ja runsaasti tietoa
kerääviksi. Riistakorttiin pyydetään merkitsemään olemassa olevat loukut ja
pyydykset. Pyydetään merkitsemään myös syntymäaika ja
sähköpostiosoite riistakorttiin. ( Jäsenrekisteriä koskeva yhdistyslaki).
Tulevaisuudessa tullaan mahdollisesti siirtymään metsästäjäliiton rekisterin
ominaisuuksiin kuuluvaan ja helppokäyttöiseen ns. riistakorttiin tai Oma
riista-ohjelmaan.
Uudet henkilötietolakiasiat tullaan ottamaan huomioon tulevaisuudessa.
Osallistutaan ja kannustetaan jäseniä riistanistutuksiin tarpeen mukaan.
Pyritään estämään riistavahinkoja.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

Hirvieläinten laskentaa suoritetaan jahdin yhteydessä. Osallistutaan
mahdolliseen lentolaskentaan. Osallistutaan hirvikannanhoito
suunnitelmaan oman seuran alueella.
Seurataan kauriin ja metsäjäniksen sekä peltopyyn kannan kehitystä ja
tehdään kesäkokoukselle esityksiä rajoituksista tarvittaessa.
Kolmiolaskennat tehdään kesällä ja talvella. Laskennat hoitaa
riistanhoitotoimikunta. Koejäseniä ja heidän kummejaan pyritään
kutsumaan laskentatalkoisiin entistä enemmän. Pyritään suorittamaan
myös muut ylemmiltä tahoilta pyydetyt laskennat.
Suurpetojen liikkumista ja kantojen kehitystä alueella seurataan erityisen
tarkasti ja kaikki havainnot on ilmoitettava heti suurpetoyhdyshenkilöille.
Suurpetoyhdyshenkilöt ovat alueella Martti Vahela sekä Heikki Kulmala.
Pyritään saamaan Rhy:n koulutukseen lisää henkilöitä tehtävään.
Havaintokortteja pyritään täyttämään mahdollisimman paljon. Näytteitä,
kuten kudos- ja verinäytteitä toimitetaan tutkittavaksi, jos niitä pyydetään.

METSÄSTYS

Tarpeelliset rajoitukset ja rauhoitukset tehdään kesäkokouksessa.
Päätökset vieraskorttien hinnasta tehdään kesäkokouksessa. Johtokunta
päättää mm. anotuista kausikorteista.
Hirvi-ja peurajahtia koskevista järjestelyistä päätetään kesäkokouksessa,
jolloin voidaan päätökset siirtää syksyn hirvi- ja peurakokoukseen.
Jatketaan ammuntakortin käyttöä ja vaaditaan 100pistettä tai 3 x (4+6)
suoritus ammuntakokeeksi hirvieläinjahtiin osallistuvalta.
Pyritään järjestämään yhteisjahteja mahdollisimman paljon. Kehitetään
yhteishenkeä hirviseurueiden kesken. Osallistutaan seurueiden väliseen
hirviammuntakilpailuun entistä aktiivisemmin.
Kaatoilmoitukset tehdään mahdollisimman nopeasti Oma riista -ohjelmaan
tai jahtipäälliköille ja hirvisihteerille. Ilmoitusten täsmällisyyttä ja
yhteneväisyyttä pyritään parantamaan.
Koulutuksen saaneet riistanvartijat ja jokainen seuran jäsen suorittaa
valvontaa liikkuessaan metsästysmaillamme.
Alan koulutuksiin osallistutaan entistä enemmän.
Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jahdissa, maastossa liikuttaessa ja
aseen käsittelyssä.

AMPUMATOIMINTA

Ampumaradan toiminnan suunnittelee ampumaratatoimikunta yhdessä Ms
Paukun kanssa.
Radasta ja sen laitteista pidetään hyvää huolta.
Radan siivoustalkoot järjestetään keväällä ennen kauden alkua.
Kilpailuita ja harjoituksia järjestetään tarpeen mukaan.
Hirviammuntavuoroja pyritään lisäämään ja jatkamaan kautta pidempään.
Eko-Aims harjoituksiin osallistutaan aktiivisesti keväällä Irjanpirtillä.
Kannustetaan jäseniä osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin kilpailuihin.
Ammuntajaostot toimittavat joulukuun loppuun mennessä
toimintakertomuksen ja -suunnitelman sihteerille.
Pyritään saamaan lisää nuoria ammuntaharrastuksen pariin.
Velvoitetaan jokainen hirviporukka kouluttamaan vähintään kaksi
ammunnanvalvojaa.
Pyritään saamaan toimiva ja aktiivinen jousiammuntajaosto, joka suunnittelee
ja järjestää harjoitustoimintaa ympärivuotisesti jousimetsästäjäharrastajille
sekä uusille harrastajille.

KENNELTOIMINTA

Kenneltoimikunta suunnittelee toimintansa itse ja toimittaa joulukuun
loppuun mennessä toimintakertomuksen ja -suunnitelman sihteerille.
Kokeita ja kilpailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan pyrkien
tasapuolisuuteen eri roduissa ja käyttötarkoituksissa.
Toimikunta valitsee Vuoden Eräkoiran ennen kesäkokousta, jossa valittu
koira palkitaan.
Tuomarikoulutusta järjestetään tarpeen ja kykyjen mukaan.
Avustetaan piirin alueen metsästyskoiranäyttelyiden järjestelyissä.
Kenneltoimintaa jatketaan yhteistyössä naapuriseurojen ja
koirayhdistysten kanssa.
Osallistuu metsästysseuran järjestämiin tilaisuuksiin, joissa on mahdollista
esitellä metsästyskoiria ja niiden käyttöominaisuuksia.
Pitää vähintään yhden kokouksen vuoden aikana.
Toimikunnan jäseniä osallistuu kennelpiirin vuosikokoukseen sekä
mahdollisten rotuyhdistysten kokouksiin
Pyrkii kehittämään koiran käyttöä metsästyksessä ja ylläpitää suomalaista
metsästyskoirakulttuuria.

KOULUTUS JA NEUVONTA

Osallistutaan järjestettäviin metsästyksenjohtajien ja jäsenten neuvonta- ja
koulutustilaisuuksiin.
Pyritään pitämään erityisesti nuorille tarkoitettu tutustumistilaisuus, jossa
esitellään metsästyskoiria, aseita, loukkuja, asuja ym. metsästykseen
liittyvää sekä aseen käsittelyä.
Koejäsenten opastusta ja kummitoimintaa kehitetään aktiivisemmaksi.
Eko-Aims rataa käytetään mahdollisimman paljon nuorten tapahtumissa ja
omien jäsenten ammuntaharjoituksissa sekä mahdollisissa
yleisötapahtumissa.
Kehitetään seuran nuorisotoimintaa ja pyritään saamaan
nuorisotoiminnalle oma aktiivinen jaosto.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

Puheenjohtaja, sihteeri, hirvisihteeri ja nettisivujen ylläpitäjä toimivat seuran
tiedottajina johtokunnan antamien ohjeiden mukaan.
Seuran nettisivuja kehitetään ja pyritään pitämään entistä paremmin ajan
tasalla. ( www.msilo.net )
Ylläpidetään seuran suljettua Facebook-ryhmää.
Maanomistajille järjestetään kesällä uintia ja saunomista kuutena
viikonloppuna kesä- ja heinäkuussa.
Hirviseurueet pitävät omat peijaiset parhaana katsomanaan ajankohtana.
Maanomistajille, jäsenille ja yhteistyökumppaneille tarkoitetut peijaiset
pidetään entiseen tapaan viiden vuoden välein. Peijaiset ovat seuraavan
kerran v. 2020.
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään kehittäen sitä edelleen.
Vuosikokouspäätöksistä esim. henkilövalinnoista tiedotetaan
tiedotusvälineille.
Jäseniin pidetään yhteyttä vähintään kahdella jäsenkirjeellä vuoden aikana.
Kerätään sähköpostiosoitteita jäseniltä ja pyritään lähettämään
mahdollisimman paljon jäsenpostia sähköisesti.
Osallistutaan valtakunnallisiin toimintapäiviin ja muihin alueen yhteisiin
kampanjapäiviin mahdollisuuksien mukaan.

HUOMIONOSOITUKSET

Muistetaan tarvittaessa sopivin tavoin henkilöitä ja yhdistyksiä, joita
johtokunta katsoo tarpeen huomioida.

