TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 457 Kuopion RHY
TOIMINTA-AJATUS:

Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta anetussa laissa tarkoitetun riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien omatoimisuuteen perustuva itsenäinen toimija, jolla on oma maantieteellinen toiminta-alue. Suomen riistakeskus ohjaa ja valvoo riistanhoitoyhdistysten toimintaa.
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ja muut tehtävät määritellään riiistahallintolain 14 §:ssä.
A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET
Riistanhoidon suunnittelu ja toteuttaminen kokonaisvaltaisesti, niin petokantojen
kuin myöskin riistakantojen osalta.
Kentän ja vastuuhenkilöiden kouluttaminen ja toiminta.
Vuorovaikutus ja toiminta osana yhteiskuntaa.
Kuopiossa järjestettiin 10.1.2018 keskustelutilaisuus kaupungin alueella toimivien yhdistysten yhdistymishalukkuudesta. Kaikki yhdistykset osallistuivat tilaisuuteen Nilsiää lukuun
ottamatta. Tilaisuudessa sovittiin, että kaikki yhdistykset ilmoittavat 15.3.2018 mennessä
halukkuutensa jatkokeskusteluun ja osallistumisesta Suomen riistakeskuksen ” Virtaa vapaaehtoiseen yhdistymiseen”- hankkeeseen. Tarvittaessa hallitus jatkaa asian valmistelua
siten, että se tuodaan päätösasiana vuoden 2019 kokoukseen.
B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA
1. HALLINTO (kokoukset)
Päättävin elin vuosikokous helmikuussa.
Vähintään kolme hallituksen kokousta. Tarvittaessa sähköpostikokoukset.
2. EDUSTUS (rhy:n edustajat eri tilaisuuksissa)
Vuosikokouksen valtuuttamat henkilöt edustavat yhdistystä.
Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen jäsenet.
Toiminnanohjaaja.
3. TOIMINNANOHJAUS
Toiminnanohjaaja toimii vuosikokouksen ja hallituksen antamin valtuuksin ja
virkamiesvastuulla.
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4. TOIMISTO
Toimistona toimii toiminnanohjaajan kotitoimisto, jossa tarvittavat työvälineet;
tietokone, tulostin ja arkistointitilaa. Massatulostukset ja postikonepalvelut otetaan
ostopalveluna.
5. METSÄSTÄJÄTUTKINTO (tutkintotilaisuudet, tutkinnon vastaanottajat)
Metsästäjätutkintojen vastaanottajia on 18 henkilöä.
Metsästäjätutkintoja järjestetään keväällä kaksi tai kolme Neulamäen koulun auditoriossa. Elo – lokakuussa järjestetään 5 – 7 tutkintotilaisuutta Neulamäen koulun auditoriossa. Keväällä pidetään tutkintojen vastaanottajien tehtävienjako- ja koulutustilaisuus.
6. METSÄSTÄJÄKURSSIT
Kouluttajia on 7 henkilöä. Metsästäjäkursseja järjestetään yksi keväällä (viikonlopun
la – su intensiivikurssi) ja kaksi syksyllä (arki-iltakursseina ma – to). Keväällä kouluttajille koulutus- ja tehtävienjakotilaisuus.
7. AMPUMAKOE (ampumakokeiden järjestäminen, kokeen vastaanottajat)
Ammunnanvalvojia on kiitettävästi eli JHT-nimitys on 56 henkilöllä vuonna 2017
ammunnanvontatehtävään osallistui 41 henkilöä.
Hirvenammuntakokeita järjestämme riittävän määrän RHY:n vuosisuunnitelman mukaisesti. Yksi koe järjestettiin tammikuussa, loput heinä – lokakuun aikana keskiviikkoisin 11, lauantaisin 1 ja perjantaisin 3. Toimintasuunnitelmassa ammuntakokeita
yhteensä 16 kertaa. Lisäksi järjestetään kaksi jousikoetta, toinen toukokuussa ennen
kevään kaurispukkijahdin alkua ja toinen elokuun lopulla.
Keväällä ammunnanvalvojille järjestetään koulutus- ja tehtävienjakotilaisuus.
8. METSÄSTYKSEN VALVONTA (valvontatoimenpiteet, yhteistyö poliisin, rajan, metsästysseurojen kanssa)
Metsästyksen valvojia on yhdistyksessämme 1 henkilö. Hallitus selvittää toimintavuoden aikana uusien metsästysen valvojien rekrytointitarpeen ja – mahdollisuudet.
Metsästysseurat kukin tahollaan kontrolloivat vuokraamiensa metsästysalueiden
käyttöä. Resurssien puitteissa teemme yhteistyötä poliisin kanssa (riippuen lähinnä
poliisin resursseista).
9. KOULUTUS, NEUVONTA (koulutustilaisuudet, kurssit, hirvipalaverit, annettava neuvonta, nuorisotyö, erämiesillat, koulutusmateriaalin hankinnat)

Järjestämme perinteiset kilpailut; Hirvenhiihto, hirvenjuoksu, helatorstai- ja elokuunkilpailut. Helalauantai- ja Elokuunkilpailu Tauko-Juoksu –säännöin. Seuroille riittävä
määrä harjoitteluvuoroja Heinjoella. Tarvittaessa koulutustilaisuus hirviseurueiden
johtajille verotussuunniteman esittelemiseksi ja jahdin järjestämiseksi. Runsaasti Laser-ase koulutusta seuratasolla. Ampumaratalaitteistokoulutus Heinjoella/ tarkennus
keväällä. Kohdistus- ja koulutustilaisuus syksyllä Heinjoella. Kuopion rhy:n hirvenhaukkukoe/-kilpailu syksyllä. Perinteinen pienpetokilpailu jäsenille ja seuroille. Tiedottaminen sidosryhmille sovitulla tavalla. Hankitaan tarvittavat materiaalit. Osallistutaan
riistakeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin. Aluetoimiston koulutus ja valtakirjojen kirjaus toimihenkilöille. Osallistutaan valtakunnalliseen kalastuspäivään 16.5.2018
Kuopion keskustan Valkeisella ja esitetään sen osalta yhteistyötä Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirille.
10. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN (elinympäristöjen hoito, vahinkojen esto, riistanhoidon kokeilut, pyyntikurssit, riistanhoidon ohjaus)

Pyritään saatujen tietojen ja laskentojen perusteella ohjaamaan riistanhoitajia
siten, että riistan elinympäristöt ja riistakannat hoidettaisiin mahdollisimman hyvin
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ja sopusoinnussa toisiinsa nähden.
Kartoitetaan riistan aiheuttamia vahinkoja ja pyritään erilaisin estotoimenpitein
ennaltaehkäisevään toimintaan esim. metsätalouden ja liikenteen suhteen. Hankitaan hirvinauhaa tienvarsille hirvikolareiden vähentämiseksi.
Jaetaan nuolukiviä seuroille perinteiseen tapaan. Yhteensä (KNZ-kiviä) jaetaan siis
n. 220 kpl, kivet noudetaan kuittausta vastaan.
11. RIISTAKANTOJEN HOITO (riistalaskennat ja riistakantojen seuranta, suurpetohavainnointi, hoito- ja
metsästyssuunnitelmat)

Riistakolmiolaskennat: kesä- ja talvilaskenta. Seurataan suurpetokantojen määriä ja
kehitystä sidosryhmien avulla. Annetaan tarvittaessa lausuntoja mm. aseenhankintaan liittyen, ohjeita ja suosituksia mm. ilves- ja hirvenpyyntilupakäsittelyssä. Laaditaan hirvienmetsästyksen verotussuunnitelmat LUKEN antamien tietojen, hirvitaloualueiden suositusten ja laskentatulosten perusteella. Järjestetään perinteinen
pienpetokilpailu jäsenistölle ja seuroille.
12. SRVA-TOIMINTA
SRVA-toiminta perustuu laadittuun organisaatioon, johon tehdään tarvittaessa täsmennykset. Palkkiot ja korvaukset SRVA-toiminnasta RHY:n hallituksen hyväksymän
palkkiosäännön mukaisesti. Järjestetään SRVA-suurpetokoulutus kevättalvella.
13. HIRVIRATA JA MUUT AMPUMARADAT (ampumaradan ylläpito, harjoitusammunnat, kilpailut)
Kaikki toiminnot Heinjoen ampumaradalla.
-harjoitusammunnat
-hirvenammuntakokeet
-kaikki kilpailut
-aseenkohdistus- ja koulutustilaisuudet
Laser-ase ensisijaisesti metsästysseurojen käytössä.
14. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA (tiedotustoiminta, sidosryhmäneuvottelut, yhteydet seuroihin ja
seurueisiin, huomionosoitukset)

Kehitämme Oma riista – sivustoja, jolla paranamme tiedottamista. Tiedotetaan jäsenistölle ja seuroille ajankohtaisita asioista sovitulla tavalla. Sähköposti tehokas työkalu viestinnässä – jäsentiedotteiden lähettämistä jatketaan. Tiedotetaan myöskin tarvittaessa paikallisradion ja -lehdistön kautta. Käsitellään huomionosoituksiin liittyvät
asiat. Pyritään osaltamme osallistumaan myönteisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.
15. MUU TOIMINTA (esitykset, toimenpidealoitteet, omatoiminen varainhankinta)
Tuetaan metsästysseurojen järjestämiä perinteisiä tilaisuuksia. Kaiken kaikkiaan toimintojen kehittäminen joustavaksi palvelemaan kaikkia osa-alueita ja etenkin yhdistyksen jäsentä eli metsästäjää.

TALOUSSUUNNITELMA 2018
Riistanhoitoyhdistys:

___457 Kuopion RHY_________________________________

VARSINAINEN TOIMINTA
Tulot
Valtionosuus (avustus)
Metsästäjätutkinto
Metsästäjäkurssit
Ampumakoe
Hirvirata
Muut tulot
Tulot yhteensä

yhteensä

ed. vuoden toteunut

10 122,00
5 440,00
3 640,00
12 000,00
0,00
670,00
31 872,00

10.122,00
4.600,00
3.000,00
12.500,00
0,00
870,67
32.718,90

2 855,00
300,00
15 213,00
1 020,00
1 835,00
1 805,00
1 180,00
0,00
330,00
1 534,00
5 537,00
100,00
3 1709,00
163,00

2.772,26
160,50
15.196,05
1.042,86
2.128,53
1.539,03
1.370,04
0,00
330,11
1.437,00
5.994,99
72,00
32.043,37
-950,70

Tulot
Muut ampumaradat
Ampuma- ja kilpailutoiminta
SRVA-toiminta
Muut tulot
Tulot yhteensä

0,00
1 966,00
5 500,00
0,00
7 466,00

0,00
1.961,00
6.117,00
0,00
8.078,00

Menot
Muut ampumaradat
Ampuma- ja kilpailutoiminta
SRVA-toiminta
Muut menot
Menot yhteensä
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä

0,00
1 820,00
2 930,00
0,00
4 750,00
2 716,00

0,00
2.095,66
3.045,51
0,00
5.141,17
2.936,83

Tilikauden yli-/alijäämä

2 879,00

1.986,13

Menot
Hallinto
Edustus
Toiminnanohjaus
Toimisto
Metsästäjätutkinto
Metsästäjäkurssit
Ampumakoe
Metsästyksen valvonta
Koulutus
Riistanhoito
Hirvirata
Muut menot
Menot yhteensä
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä
VARAINHANKINTA

