
Sodankylän Erämiehet ry 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

 
 
TALKOOTOIMINTA: 

- Riistanhoito- ja kalavesienhoitotyöt  

- Riistakolmiolaskennat ja nuolukivien levitys 

- Toiminta toimihenkilöinä seuran järjestämissä tapahtumissa ja kilpailuissa 

- Talkoot kämppien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 

- Talkoot talouden ylläpitämiseksi 

 

 
KOULUTUS: 

- Jaostojen järjestämät koulutustilaisuudet 

- Osallistuminen Rhy:n opetus- ja tiedotustilaisuuksiin 

 

 

MUU TOIMINTA: 

- Pienpetokilpailu, osallistutaan Rhy:n kautta 

- Johtokunnan ja jaostojen ideoimien tapahtumien järjestäminen 

- Seuran kotisivujen päivittäminen 

- Osallistuminen eri järjestöjen vuosikokouksiin 

- Varainhankinta eri keinoin 

 

 

KELOPAHTA: 

- Kämpän markkinointi jäsenten käyttöön ja vuokraaminen 

- Muu ylläpitävä toiminta  

- Kämppäisännän esitykset liitteenä 

 

KAITAJALAMPI: 

- Kämpän vuokraaminen jäsenten käyttöön 

- Muu ylläpitävä toiminta 

- Kalanpoikasten istutus 

- Agrikaatin hankinta nykyisen sähköjärjestelmän tueksi 

- Tien sorastus 

 

VARASTO JA KALUSTO:       

- Kaluston ylläpitäminen ja tarpeellinen uusinta sekä käyttö seuran ja jäsenten tarkoituksiin 

- Kaluston vuokraaminen ulkopuolisille 

- Uuden grillin hankinta 

 

JAOSTOT: 

 

- Ajokoirajaosto:  

- Riistapeltojen teko ja ruokintapaikkojen ylläpito 

 

- Kalajaosto:  

- Seuran mestaruuspilkkikilpailun ja perhepilkin järjestäminen.  

- Onkikilpailuiden järjestäminen kesällä.   

- Osallistuminen ystävyyspilkkiin Ivalon Erämiehiä vastaan.  

- Osalistuminen muihin pilkki- ja onki kilpailuihin.  

- Kalanpoikasten istutus Kaitajalampeen.  



Sodankylän Erämiehet ry 

- Tarvittaessa Kaitajalammen koekalastus hallituksen erillisen ohjeen mukaan 

 

- Pystykorvajaosto:  

- Hirven- ja linnunhaukkukokeiden järjestäminen 

- Palkintotuomarikoulutus tarpeen mukaan  

- Riistanhoitotyöt 

- Osallistutaan omilla koirilla kokeisiin ja näyttelyihin 

- Metsästyspäivien järjestäminen nuorille 

   
 

HIRVENPYYNTI:  
- Lähdetään mukaan Sodankylän ja Koilliskairan yhteislupaan  
- Pyritään saamaan nimiä seuran käyttöön ja heille vastineeksi hirvenlihaa 

- Taljojen keräys  

- Nuolukivien hankinta ja vienti metsään  

- Ammunnan harjoittelu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelopahtan kämppäisäntä, Vesa Kuusiluoma  –  Toimintasuunnitelma ja esitykset: 

- Kämpälle pitäisi hankkia uusi jääkaappi. Olen suunnitellut korkeaa jääkaappia. Jos keittiön ja olohuoneen 

lyhyt väliseinän natsa poistettaisiin, niin siihen saataisiin tila jääkaapille. Televisio voitaisiin ripustaa joko 

kattoon tai jääkaapin sivuun tehtävään väliseinään. 

- Kämpän lämpötaloutta voitaisiin parantaa eristämällä tyhjä parvitila seinällä. Lämpö ei karkaisi ylös 

parvelle.  

- Keväällä talkoillaan polttopuut liiteriin ja siivotaan pihaa. 

Kustannusarvio: 

Uusi jääkaappi. Noin 500€. Parven väliseinä 300€. Muu ylläpito 500€. Yht 1300€. 

 


