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Vuosikokous 20.2.2018 klo. 18:00 IsoValkeisella
Kuopion RHYn vuosikokous on viikon päästä tiistaina 20.2.2018 alkaen kello 18:00. Valtakirjojen
tarkistus ja kahvitarjoilu alkaen kello 17:00. Liitetiedostona kokouksen esityslista.
Alkuvuoden tapahtumat
Alkuvuoden tapahtumia:
1. Kuopion RHYn vuosikokous 22.2.2017 klo. 18:00 HUOM! IsoValkeisella. Valtakirjojen
tarkastus alkaa klo. 17:00.
2. Kuopion RHYn hirvenhiihtokilpailu Heinjoella 3.3. klo. 10:00.
3. Ensimmäinen metsästäjäkurssi la - su 14.-15.4. klo. 9:00 – 15:30 (sis. ½ h tauon).
4. Ensimmäiset metsästäjätutkinnot 16.4. ja 23.4.
5. Helalauantain ampumakilpailu 12.5.
6. Valtakunnallinen kalastuspäivä keskustan Valkeisella 16.5.2018 klo. 8:00-14:00
Metsästäjäkurssien luennoitsijoita etsitään
Kuopion RHY on järjestänyt vuosittain kolme metsästäjän tutkintoon valmistavaa metsästäjäkurssia. Viime vuoden rekrytointien jälkeen kouluttajatilanne oli jo kohtuullisen hyvä, mutta erinäisistä
syistä osa kouluttajista on poissa rivistä ainakin kevätkauden tai jopa pidempään. Toivoisin vinkkejä luennoitsijoiksi sopivista henkilöistä, joita voisi kysellä kouluttajiksi – riista-asioista ja/tai metsästyksestä kiinnostuneita henkilöitä, joilla mahdollisesti vielä opetus- tai koulutustaustaa työelämästä. Koulutusosiot, joihin kouluttajatarvetta on, ovat seuraavat:
1. Metsästyslainsäädäntö (2 h) ja Riistaekologia (1 h)
2. Aseet ja patruunat metsästyksessä (2 h) ja Metsästyksen turvallisuus (1 h)
3. Pyyntivälinet ja -menetelmät (2 h) ja Saaliin käsittely (1 h)
Kaikkiin osioihin on valmiit Suomen Riistakeskuksen laatimat PowerPoint-esitykset, joihin kouluttajat pääsevät tutustumaan netin koulutusportaalissa. RHY maksaa kouluttajalle 50 €/koulutus +
matkakulut.
Kyselkää seuroistanne tai muuten metsästystä tuntevilta kiinnostusta luennointiin. Antakaa minulle
vinkkiä sopivista henkilöistä, olkaa yhteydessä tai pyytäkää ko. henkilöä ottamaan minuun yhteyttä.
Vuoden 2018 hirvilupien aikataulu
Hirviverotussuunnitelman hirvilupien hakemisen aikataulu kuluvana vuonna on riistakeskuksesta
saatujen tietojen mukaan seuraava:
1. LUKE tuottaa RHY-kohtaiset kanta-arviot 17.3. mennessä
2. Hirvitalousalueiden kokoukset pidetään seuraavasti: PS-ES 22.3. ja PS3 23.3.
3. Kuopion RHYn hallituksen kokous 6.4.2018, jossa laaditaan RHYn alueen hirviverotussuunnitelma vuodelle 2018.
4. RHYn hirviverotussuunnitelma toimitetaan yhteislupa-alueille/seuroille viimeistään 15.4.
2018 mennessä, jonka jälkeen voitte hakea lupia riistakeskukselta. Toki valmisteluja – lupaalueen karttojen päivitykset ym. – kannattaa tehdä jo etukäteen.
5. Hirvilupahakemukset tulee toimittaa Riistakeskukseen viimeistään 30.4. mennessä.
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