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YLEISTÄ
Köyliön metsästysseuran 70:s toimintavuosi on aluillaan. Vuosikokous päätöksineen
muodostaa rungon alkaneelle kaudelle niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti. Talousarvio
on pyritty laatimaan niin, että nykyinen toiminta seurassa jatkuisi. Jäsenmaksuun ja
liittymismaksuun johtokunta esittää korotusta tulevien 70 v juhlien kulujen johdosta.
Juhlavuoden tärkein tapahtuma tulee olemaan 6.11.2010 pidettävät seuran 70 v juhlat
Köyliön Lallintalolla. Kauden aikana tullaan järjestämään talkoita seuran kiinteistöjen
kunnon kohentamiseksi. Majalla uusitaan eteisen ja wc:n lattiat helmikuun aikana, niin kuin
varmaan olette huomanneetkin. Myös majan ikkunat kaipaavat kunnostusta. Lahtivajan
lämmityslaitteen öljyputkisto kaipaa rakenteellista muutosta.

RIISTANHOITO
Riistanhoito on tärkeä osa metsästysseuratoimintaa. Riistan ruokinta ja muu riistan
elinolosuhteiden
parantaminen
on
tärkeässä
asemassa
alkaneellakin
kaudella.
Riistanhoitojaosto tulee hankkimaan ruokaa talvikaudeksi, joka sitten jäsenten toimesta
jaetaan ruokintapaikoille. Jokainen seuran jäsen on velvollinen kantamaan oman kortensa
kekoon riistan parhaaksi, ei ainoastaan riistanhoitojaosto. Jäseniä kannustetaan
pienpetojen pyyntiin, havaintojen perusteella pienpetokantaa tuntuu olevan riittävästi
Alkaneella kaudella tullaan jatkamaan pienpeto- ja riistanhoitokilpailuja entiseen malliin.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
Riistakantaa tullaan seuraamaan laskennalla ja seurannalla. Riistakolmio ja peltokolmio
laskentojen tulokset ovat yksi mittari kun kesäkokouksessa määritellään saaliskiintiöitä.
Hirvieläinten osalta laskentaa suoritetaan syksyn jahdin yhteydessä. Kelien salliessa
suoritetaan talvella lentolaskenta talvikannan selvittämiseksi. Näihin laskentoihin perustuu
piiriltä anottavien kaatolupien määrä. Susi tulee olemaan puheenaiheena jahtimiesten
tavatessa tulevallakin kaudella.

METSÄSTYS
Kesäkokous tulee päättämään alkaneen kauden saaliskiintiöt. Hirvieläinten metsästyksen
osalta vuosikokous on antanut hirvieläinseurueelle valtuudet päättää anottavista luvista ja
muistakin jahtiin liittyvistä asioista. Tämän hyvän käytännön esitetään jatkuvan
jatkossakin. Myös vieraskorttien osalta toivotaan jatkuvan entinen toimiva käytäntö.
Metsästyksen vartijat tullaan nimeämään kesäkokouksessa.

AMPUMATOIMINTA
Ampuma- ja kilpailujaosto tulee laatimaan kesäkaudelle harjoitus- ja kilpailu-kalenterin.
Kisoja käydään entiseen malliin myös naapuriseuroja vastaan seuraotteluina.

KENNELTOIMINTA
Seuramme kenneljaosto on kuulunut jo vuosia piirimme parhaimmistoon. Alkanut kausi ei
tuo siihen muutosta. Jaostolla on oma toimintasuunnitelma vuoden 2010 tapahtumista.

KOULUTUS JA NEUVONTA
Jäsentemme koulutus ja alan tiedonsaanti painottuu vastaisuudessakin eri järjestöjen
julkaisemiin alan lehtiin joita jäsenille tulee, sekä riistanhoitopiirin ja –yhdistyksen
järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Seuran vuosi- ja kesäkokouksen yhteyteen
tullaan järjestämään tarvittaessa luentoja tai esityksiä ajankohtaisista aiheista.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
70 v Juhlavuoden kunniaksi järjestetään hirvipäivälliset 6.11.2010 seuran jäsenille sekä
maansa seuralle vuokranneille maanomistajille, paikkana on totutusti Köyliön Lallintalo.
Yhteistyötä maanomistajien kanssa tullaan jatkamaan entiseen malliin. Toivotaan nykyisen
luottamuksen säilyvän maanomistajien kanssa. Myös naapuriseurat muodostavat tärkeän
yhteistyötahon. Seuran kokouksissa tehdyistä päätöksistä tiedotetaan jäsenille
jäsentiedotteen muodossa. Jäsentiedote tullaan toimittamaan sähköisesti niille jäsenille
joilla on sähköposti. Muut tulevat saamaan kirjeen. Seuran nettisivustoille tulee tehdä
jotakin alkaneen kauden aikana. Nykyisellään ne eivät palvele ketään.

HUOMIONOSOITUKSET
Seuran jäseniä tullaan huomioimaan entiseen tapaan heidän täyttäessään pyöreitä vuosia.
Ansio- tai harrastusmerkkejä tullaan anomaan ansioituneille jäsenille 70 v juhlissa
jaettavaksi. SM- ja piirinmestaruuskilpailuissa menestyneitä jäseniä seura tulee
huomioimaan tuttuun tapaan.

LISÄTIETOJA
Alkaneen kauden voimainkoitos tulee olemaan seuran 70 v juhlat marraskuussa. Juhlien
järjestäminen ja varsinkin hirvipäivällinen tule olemaan kallis tapahtuma seuralle. Kaikkien
jäsenten aktiivisuus tulevissa juhlatalkoissa tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää. Olkaa siis
valmiina antamaan panoksenne juhlien järjestelyihin!

