
 

 

Metelin Erä Ry 

Metsästysseura/seurue 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 

 

 

YLEISTÄ 
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) 

 

 

RIISTANHOITO 
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan 

suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, taslkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta) 
 

 

- Pidetään talvikokous ja kesäkokous.  

- Uudistetaan vanhenevat vuokrasopimukset. Päivitetään vuokrasopimukset uusien maanomistajien osalta. 

- Jatketaan jäsenkirjeiden lähettämistä 

- Onko nettisivut tarpeelliset? Mitä jos hankittaisiin oma nettisivutila ja domain? Hinnat muutaman kympin 

vuodessa. .com tai .fi 

 

- Jatketaan ja tehostetaan kauriiden ruokintaa. 

- Jatketaan tapporahan maksua.  20€:n suuruinen tapporaha, joka koskee kettua, supia ja minkkiä. Tapporaha 

maksetaan näytön perusteella, ensisijaisesti seuran jäsenille ja tapporahaa varten varataan 300€ vuodelle 2010. 

20€/eläin. 



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

tilasta) 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

KENNELTOIMINTA 
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 

 

- Hirvieläinkantaa seurataan metsästäjien toimesta. 

 

- Anotaan hirvilupia Yli-Iin yhteisluvassa. Johtokunta edustaa seuraa päätöksissä. 

- Hirven metsästyksestä sovitaan syksyllä pidettävässä hirviseurueen palaverissa. 

- Valvonta toteutetaan jäsenvalvontana. 

- Jatketaan hirvilavojen uudistamista sekä kunnostusta. 

- Järjestetään talkoopäiviä johtokunnan koollekutsumana. 

- Järjestetään hirven harjoitusammuntoja kesällä/syksyllä 2010 sopiva määrä . 

- Osallistutaan seurojen välisiin hirviammuntakilpailuihin. 

- Laitasuon ampumapaikan kunnostaminen (taulun taustat uusiksi ja ampumakatos??) 

 

 

 

 

 

- Annetaan maastoja ajokokeisiin, mikäli maastot ja ajankohdat eivät vaikeuta omaa metsästystä. 



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

 

 

 

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

 

 

HUOMIONOSOITUKSET 
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset) 

 

 

 

LISÄTIETOJA 
 

 

. 

- Järjestetään hirvipeijaiset  syksyllä 2010 

- Osallistutaan seurojenvälisiin yhteispalavereihin. 

 

      



 

TALOUSSUUNNITELMA 
 
 

Tulot    Menot 
 
Jäsenmaksut 1036 €  Majan käyttö 900 € 

Vieraskortit 150 €  Peijaiset 900 € 

Nahkojen myynti 200 €  Muut kulut 130 € 

Peijaistulot 1000 €  Majan kunnostus 2000 € 

Hirven myynti 500 €  Riistanhoito 100 € 

Riistahoitoavustus 300 €  Tapporaha 300 € 

            €  Hirvenpyynti kuluja         200 € 

            €  Nettisivut 100 € 

            €              € 

Yhteensä 3186 €  Yhteensä 4630 

 
€ 

 

 

 

Varojen käytön päätavoitteet 
 

 

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet 
 

 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa  23.01.2010 

- Pyritään ylläpitämään majan ja kaluston kuntoa. Ikkuna- ja oviremontti   

- Riistanhoitotyö 

- Pidetään peijaiset  

 

 

- Toiminta rahoitetaan peijasten tuotoilla ja nahkojen myynnillä, sekä jäsenmaksuilla. Hirvenlihan myynnistä 

päätetään metsästyksen tilanteen mukaan. Jäsenmaksuksi kaudelle 2010 ehdotetaan 14€. 


