Ms. Mynämäen Erä ry


TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2 020
YLEISTÄ
(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Jäsenmäärä on 154 henkilöä (Kunniajäseniä 4, Koejäsenet 19 (4 ulkokoejäsentä), varsinaiset
jäsenet 131, ulkojäsenet 1)
Viralliset kokoukset:
- Vuosikokous maaliskuussa ja kesäkokous elokuussa
- Hallitus kokoontuu tarvittaessa
- Hirvi- ja peuraseurueiden järjestäytymiskokoukset maaliskuussa ja elokuussa
Vuokrattua metsästysaluetta on n.16 400 ha, jonka vuokranmaksuna seura järjestää
maanomistajille peijaiset. Lisäksi maanomistajat saavat uuden vuokrasopimuksen tekemisestä ns.
vuokralihaa sekä kaadon tullessa kaatolihaa.
Jatketaan aktiivista jäsenhankintaa kotikunnasta ja rajoitetulla ulkojäsenhankinnalla.
Toiminta-alueellamme on vuokraamattomia alueita, joita ei löydy maanvuokraluettelostamme.
Metsästysmaiden vuokrasopimukset selvitetään peuraryhmien toimesta. Vuokraamattomat tilat
kartoitetaan, kartat saatetaan ajan
tasalle ja puuttuvat vuokrasopimukset tehdään. Tallennetaan vuokrasopimukset ja vuokra-alueet
Reviiri-järjestelmään.
Selvitetään 2020 vuosikokoukselle Erämajan toiminnallisia kehittämismahdollisuuksia, sekä
vaihtoehtoa löytyykö toimivampaa toimintamallia ja taloudellista tilaratkaisua seuratoiminnalle.
Järjestetään tarvittaessa puu-, siivous- ym. talkoita. Pyritään tehostamaan Erämajan vuokrausta ja
markkinointia.
Tehostetaan jaostojen toimintaa, yksimielisten päätösten löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Jaostot
kokoontuvat maaliskuussa, pohtivat toimintasuunnitelman ja valitsevat sihteerin toimintakaudelle.

RIISTANHOITO
(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöPyritään avoimellajen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti,
pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

Noudatetaan kesäkokouksessa hyväksyttyä riistanhoitosuunnitelmaa.
Pienten hirvieläinten ruokintapaikkojen ensisijaisena tarkoituksena on turvata eläinten turvallinen
metsästys, eläinten hyvinvointi, ohjata eläimet pois viljelmiltä, taimikkoalueilta ja teiden varsilta.
Joulurauha riistalle 24.-25.12.2020 välisenä aikana. Muuten noudatetaan yleisiä metsästysaikoja.
Varisjahdin tehostamiseksi haetaan poikkeusluvat tietyille alueille.
Pienpetopyyntiä tehostetaan osallistumalla alueen yhteisjahteihin ja aktivoimalla jäseniä pyynnin
välttämättömyyteen riistakantojen hoidossa. Jatketaan loukkujen tekemistä keväällä.

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT
(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen
tilasta)

Hirvihavainnot kirjataan Oma-Riista palveluun jahdin yhteydessä.
Peurat pyritään laskemaan helmikuun ensimmäisellä viikolla ruokintapaikoilta. Muu havainnointi
tehdään jahdin yhteydessä. Havainnot kirjataan Oma-Riista järjestelmään, jonka käyttöä pyritään
lisäämään.
 Luonnonvarakeskus tekee aineiston pohjalta kanta-arvion.
Riistakolmiolaskenta kaksi kertaa sekä peltokolmiolaskenta kerran.

Kannustetaan jäsenien kirjaavan metsäkanalintujen havainnot ”Oma Riista”-järjestelmään.
Erityisesti kaivataan havaintoja peltopyistä.
Suurpetohavainnot ilmoitetaan petoyhdyshenkilöille, jotka kirjaavat havainnot Tassu-järjestelmään.
Suurpetoyhdyshenkilöinä toimivat Tuukka Aronen ja Matti Tuittu, joille suurpetohavainnot
(susi,ilves, karhu, villisika) ilmoitetaan välittömästi.
Muihin suurpetoihin liittyvistä käytännön toimista vastaa suurpetojaosto.

METSÄSTYS
(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Metsästys
toteutetaan
kesäkokouksessa
hyväksytyn
metsästyssäännön
ja
uusitun
hirvieläinmetsästysäännön (peura vierasjahti) mukaisesti.
Hirvi- ja peurajahtipäälliköt valitaan maalis-/huhtikuussa hirvikokouksessa. Sorkkaeläinjahdit
toteutetaan hyväksyttyjen hirvieläinjahtien metsästyssääntöjen mukaisesti.
Valvonta tapahtuu aluevalvojien, sekä jokaisen metsästäjän taholta. Erityisesti painotetaan
metsästyksen eettisten sääntöjen, avoimen ja ystävällisen käyttäytymisen tärkeyttä.
Auton käyttöä metsästyksessä ja jahtien motituksen valmistelussa tulee olla suunniteltua ja
tehokasta, jotta haitat asutukselle ja tiestölle pysyvät mahdollisimman vähäisenä.
Poikkeuksellisesta maastoliikkumisesta tulee aina pyytää lupa maanomistajalta sekä ilmoitettava
sattuneesta vauriosta.
Villisian metsästykseen osallistutaan aktiivisesti tautivaaran ehkäisemiseksi. Turvallisuutta tulee
korostaa. Villisikaa voidaan metsästää yhteisjahtina toisten seurojen kanssa seurarajojen ylitse
ilman vierasmaksuvelvoitteita. Sikajahdista ei peritä vierasmaksua.
Ilvestä metsästetään RHY:n seurojen yhteistyönä. Osallistutaan aktiivisesti kannan seurantaan ja
kaatolupien anontaan.
Sutta metsästetään poikkeusluvin alueellamme muodostuneiden susireviirien liikkeitä tarkoin
seuraten, reviiriyhteistyötä kehittäen, yhdessä alueen muiden metsästysseurojen kanssa.
Osallistutaan aktiivisesti SRVA tavoitteiden toteuttamiseen sekä poikkeuslupahakemustyöhön.

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

Ammunnat järjestetään alueen RHY:n radalla maanantai-iltaisin kesäkautena.
Ammunnat suoritetaan klo 16.30- 20.00 välisenä aikana.
Yhtenä maanantaina ammutaan ainoastaan villisikatauluun. Kyseinen ammunta lasketaan
normaaliksi velvoiteammunnaksi.
Kilpailut järjestetään heinä-elokuun aikana. Jäsenillä on oikeus osallistua omiin ja RHY:n
kilpailuihin.
Järjestetään uusille koejäsenille opastusta ampumaratatoiminnasta ja -säännöistä.

KENNELTOIMINTA
(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

Jatkamme yhteistyötä seurojen ja yhdistysten kanssa kokeiden osalta.
Koiratoimintaa tulee kehittää, koetoiminta pitää suunnitella tasaisesti kokeisiin sopiville seuran
alueille.
Hirvieläinten metsästysaikana alueista on sovittava jahtipäällikköjen kanssa hyvissä ajoin ennen
koetta ja maastovarauksista on ilmoitettava Erän WhatsApp -ryhmässä. Hirven metsästyskauden
aikana on muistettava, että metsästyksellä on aina etuoikeus metsästysalueisiin.
- Mejä-koe 1.-2.8.2020 yhdessä Turun seudun Mäyräkoirakerhon kanssa
- Hirvenhaukkukoe 19.12.2020
- Ajokoe 3.1.2021
- Ketunajokoe 6.1.2021
- Ajokokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus 6.8.2020.
- Ketunajokokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus 12.8.2020.
koirakokeesta seuran alueella on ilmoitettava 5 päivää aikaisemmin seuralle. Hirvikokeista koiran

omistajan ja tuomarin on varattava maasto 5 päivää aikaisemmin seuran hallitukselta.
Koemaastoista tiedotetaan jäsenistöä.

KOULUTUS JA NEUVONTA
(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

Osallistutaan aktiivisesti metsästäjille suunnattuihin koulutuksiin.
Järjestetään tarvittaessa koulutus- ja neuvontatilaisuuksia tarpeiden ja halukkuuden mukaisesti.
Järjestetään pienpetopyyntiin liittyvää koulutusta.
Järjestetään peltopyyn ja fasaanin suotuisan elinympäristön perustamiskoulutus.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA
(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

Seuran tiedoituskanava on seuran kotisivut www.mynamaenera.org. Aineistot sivuille toimitetaan
osoitteeseen mynaera.web@gmail.com. Kotisivun galleria osastolle toivotaan kuvia mukavista
metsästykseen ja riistaan littyvistä tapahtumista, joissa päivämäärä sekä lyhyt selostus
tapahtumasta.
Eri toimintojen osalta eritellyissä WhatsApp-ryhmissä ja Erän WhatsApp-ryhmän kautta. Sääntöjen
mukainen tiedoittaminen Vakka-Suomen Sanomien kautta.
WhatsApp -ryhmien tavoitteena on nopea ajankohtainen tiedottaminen.
Yhteistoimintaa kehitetään naapuriseuroihin, RHY:n, metsästäjäliittoon ja muihin sidosryhmiin.
Yhteiset peijaiset MS Revon kanssa 7.3.2020, klo 18.00.

HUOMIONOSOITUKSET
(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

Muistetaan tasamerkkivuosia juhlivia seuran jäseniä ja yhteistyökumppaneita.

LISÄTIETOJA
METSÄSTYSMAJA
Metsästysmajaa kehitetään seuran toimintoja
vuokraustoimintaa kustannuksia kattavaksi.

paremmin

palvelevaksi

tukikohdaksi sekä

Normaalien huoltotoimien lisäksi suoritetaan keittiöremontti n. 5000 €, takkahuoneeseen
ilmalämpöpumppu 2000 € ja takkahuoneen muutos, takkahuone-tilapäismajoitustilaksi 700 €.
Majoitustilaan rakennetaan kolme kerrossänkyä, kuuden vuodepaikan saamiseksi jahtivieraiden
käyttöön.

