
  

__________________________________________________________________________ 

Jyringin metsästysseura ry. 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2023. 

 

 

YLEISTÄ 

(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus) 

 

 

RIISTANHOITO 

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

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

 

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) 
 

 

 

 

 

 

- pidetään sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräisiä tarpeen mukaan. 

- pyritään pitämään vuokrasopimukset ja jäsentiedot ajan tasalla.   

 

 

- tehdään riistapeltoja. 

- viedään nuolukiviä riistalle. 

-  innostetaan jäseniä pienpedon pyyntiin pienpetopyynti kilpailulla. 

- kehoitetaan tekemään telkän pönttöjä 

 

- seurataan hirvi- ja kauriskantoja. 

- järjestetään riistakolmiolaskenta. 

- ilmoitetaan suurpedoista. 

- suurpetoyhdysmiehenä toimii Esko Ainasoja. 

 

 

- 1 metsästyksen valvoja. 

- 2 vieraskorttien myyjää. 

- 2 hirviporukkaa 

- 1 karhuporukka 

 



  

AMPUMATOIMINTA 

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

 
 

KENNELTOIMINTA 

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 

 

 

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 

 

- osallistutaan RHY:n ja oman seuran järjestämiin kilpailuihin ja harjoituksiin. 

 

- järjestetään haukku- ja ajokokeita. 

- osallistutaan tuomaritoimintaan ja koulutukseen. 

- luovutetaan maastoja koekäyttöön. 

 

 

- osallistutaan RHY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 

- pidetään nuorille eräkerhoa mahdollisuuksien mukaan. 

 

- järjestetään hirvipeijaiset. 

- pidetään hyvät suhteet maanomistajiin ja sidosryhmiin. 

- annetaan tarpeen mukaan tiedotteita medialle. 

- järjestetään seuran 60-vuotis juhla 

-toteutetaan yhteistyötä eri tahojen kanssa tarpeen mukaan  

 

- Muistetaan aktiivisesti toiminnassa olleita. 

- Muistetaan henkilöitä tai yhdistyksiä yms tarpeen mukaan, jos sellaisia tulee vuoden aikana 

 

 

 

 

- Hirvelän kokoustilan etuovien päälle katos. Tarvikkeet löytyy teurastamon varastosta.  



  

TALOUSSUUNNITELMA 

 

 
Tulot    Menot 

 

Jäsenmaksut 9600 €  Henkilöstökulut 1600 € 

Vuokratulo 4000 €  Riistanhoito 2000 € 

Päiväkortit 600 €  Kirjanpito + posti 1000 € 

Tuulivoimala korvaus 2500 €  Polttopuut  600 € 

    Maanvuokrat 

Kokouskulut 

700 

150 

     € 

     € 

    Kilpailukulut 300 € 

    Vakuutukset 700 € 

    Sähkö 2000 € 

    Eräkerho 500 € 

    Metsästäjäliitto 

Muut 

 

 
                                                                       

1700 

      5000 
       

€ 

     € 

Yhteensä             16700       €  Yhteensä   16250 € 

       

       

 

Varojen käytön päätavoitteet 

 

 

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet 

 

 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu vuosikokouksessa   2.2.2023. 

- Kiinteistöjen kunnossapito. 

- Louetin mökin kunnostuksia. 

- Riistanhoito 

- Seuran kotien kunnostusta  

- Polttopuut 

 

- Jäsenmaksut. 

- Vuokratulot. 

- Päiväkortit 


