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Kuopion riistanhoitoyhdistyksen tiedote I/15.2.2019
Vuosikokous 20.2.2019 klo. 18:00 IsoValkeisella
Kuopion RHYn vuosikokous on ensi viikon keskiviikkona 20.2.2019 alkaen kello 18:00. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkaen kello 17:00. Kokouksen esityslista ja kokousaineisto löytyvät
RHYn kotisivuilta osoitteesta http://www.kuopionriistanhoitoyhdistys.fi/vuosikokous/
Alkuvuoden tapahtumat
Alkuvuoden tapahtumia:
1. Kuopion RHYn vuosikokous 20.2.2019 klo. 18:00 IsoValkeisella. Valtakirjojen tarkastus
alkaa klo. 17:00.
2. Kuopion RHYn hirvenhiihtokilpailu Heinjoella 3.3. klo. 12:00.
3. Ensimmäinen metsästäjäkurssi la - su 13.-14.4. klo. 9:00 – 15:30 (sis. ½ h tauon).
4. Ensimmäiset metsästäjätutkinnot 15.4. auditoriossa sekä 27. ja 28.4. klo. 13:00 Erä-Messuilla
5. Helatorstain ampumakilpailu to. 30.5. klo. 12-16 (vanhan hirvikokeen säännöillä)
Metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen vastaanottajia etsitään
Kuopion RHY on järjestänyt vuosittain kymmenkunta tutkintoa. Tänä vuonna tulee 2-3 tutkintotilaisuutta lisää, jos kevään ylimääräinen kurssi järjestetään. Muutama tutkinnon vastaanottaja olisi
hyvä saada lisää, ettei nykyisten työtaakka muodostu kohtuuttomaksi.
Myös ampumakokeen vastaanottoon tuli muutos vuoden alusta. Nyt koesuoritukset merkitään suoraan Omariista-sovellutukseen. Toimia voi kahdella laitteella, jolloin vastaanottaja merkitsee jonoon, ammuttaja merkitsee tuloksen ja vastaanottaja rahastaa. Tai sitten niin, että toimitaan vanhalla
lippusysteemillä ja vastaanottaja hoitaa koko ATK-homman. Kiinnostaisiko tehtävä muutoksen
myötä nuorempia ”nörttejä”? Toki varttuneemmatkin ovat tervetulleita mukaan.
Kyselkää seuroistanne tai muuten asiasta kiinnostuneita ko. tehtäviin. Antakaa minulle vinkkiä sopivista henkilöistä, olkaa yhteydessä tai pyytäkää ko. henkilöä ottamaan minuun yhteyttä. Molemmat tehtävät vaativat aloitettaessa yhden illan JHT-koulutuksen, joita Riistakeskus järjestää nyt keväällä, joten olkaa liikkeellä ajoissa. Koulutuksen voi jatkossa uusia neljän vuoden välein netissä.
Vuoden 2019 hirvilupien aikataulu
Hirviverotussuunnitelman hirvilupien hakemisen aikataulu kuluvana vuonna on seuraava:
1. LUKE tuottaa RHY-kohtaiset kanta-arviot 15.3. mennessä
2. Hirvitalousalueiden kokoukset pidetään seuraavasti: PS-ES 22.3. ja PS3 18.3.
3. Kuopion RHYn hallituksen kokous 3.4.2019, jossa laaditaan RHYn alueen hirviverotussuunnitelma vuodelle 2019.
4. RHYn hirviverotussuunnitelma toimitetaan yhteislupa-alueille/seuroille viimeistään 15.4.
2019 mennessä, jonka jälkeen voitte hakea lupia riistakeskukselta. Toki valmisteluja – lupaalueen karttojen päivitykset ym. – kannattaa tehdä jo etukäteen. Ottakaa huomioon, että tänä
vuonna pyyntilupa koskee vain lupahakemuksen liitteenä olevaan karttaan merkittyä aluetta.
Jos on tulossa esim. uusia alueita, niin vuokrasopimukset kannattaa laittaa kuntoon ajoissa.
5. Hirvilupahakemukset tulee toimittaa Riistakeskukseen viimeistään 30.4. mennessä.
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