
 
 
  PYHÄ-SAUKKO RY 

 
 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2022 
 
 
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) 
 

 
 

Jäseniä  186, Sääntöjen määräämät kokoukset, Talvikokous helmikuussa ja kesäkokous elokuussa. 
Maanvuokraajia 104 kpl ja 11269 ha 
 
 
 

Riistapeltoja 4 paikkaa n. 3,0 ha  
Nuolukivet hirville ,  
Pienpetojen pyynti: kannustimena pyyntiraha, kettu ja supikoira 20 € näätä ja minkki 10 €, Tapporaha maksetaan 
vain seuran alueelta pyydetyistä pienpedoista. 
Nahkakatoksen rakentaminen 
 



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) 
 

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

 
 
KENNELTOIMINTA 
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta) 
 

Riistakolmion laskenta vuosittain: talvi- ja kesälaskenta 

Hirvenmetsästys: Osallistutaan yhteisluvanhakuun. Ajometsästyksenä ja Koiralla metsästys 
   Talkootyönä tehdään ja huolletaan/ rakennetaan passipaikkoja ampumatorneja 
Vieraslupia myydään jäniksen ja hirven ja metsäkanalintujen pyyntiin.  
 
Ehto hirvijahtiin:  Talkootyössä käynti 2 päivää tai talkoomaksu 100 €/ päivä . Hirvenpyytäjä ilmoittautuu 
hirvenpyyntiin kesäkokoukseen mennessä Hirvenpyynnin johtajalle 
 
Karhun metsästyksessä lähdetään mukaan Pelkosenniemellä metsästysseurojen väliseen yhteislupaan. 
 
Järjestetään  karhunmetsästys elo-syyskuussa ,pyritään järjestämään, havaintojen perusteella. 

RHY:n ampumaradalla harjoitusammuntoja ja kilpailut. 
 
Osallistutaan rhy:n järjestämään hirvenammuntakilpailuun.  

Koirakokeisiin Hirvi, kanalintu ja jäniskilpailuihin luovutetaan koemaastoja. tarvittaessa oppaat ja tuomarit ko 
kilpailuihin.. Haetaan kokeita. Seura liittyy tarvittaessa muihin järjestöihin 



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 lihankäsittely,  metsästys- ja riista-alan koulutuksiin. 
 Osallistutaan rhy:n järjestämiin  koulutustilaisuuksiin 
 

kesällä ampumakilpailut/harjoitukset 
Syys-lokakuussa järjestetään hirvipeijaiset.  
 

Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi jäsen 70 vuotta täytettyään tai yleisen kokouksen päätöksellä; 
vapautetaan jäsenmaksusta. 
 

Talkoojaosto: Vetäjät Arvo Pyhäjärvi, Petri Puurula ja varalla Markku Kallio  
 

Talonmies: varalle Mika Kortelainen 

 Ampuma: Markku Kallio ja Pasi Alatalo Kennel: Tarja Kallio Riistanhoito : Juha Rytilahti 

 Pilkkitapahtuma: puheenjohtaja , hallitus jakaa muut toiminnat  
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