TOIMINTASUUNNITELMA Kymen Piiri 2018

Yleistä
¤ Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri vaalii Suomalaista eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja
riistanhoito-oloja.
¤ SML:n Kymen piiri toimii tehokkaana metsästäjien edunvalvojana ja jatkaa omalla alueellaan metsästäjien ja maaseudulla
toimivien yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tehokkaan ja toimivan yhteistyön rakentamista.
¤ Suomalaisen eräperinteen ja metsästysharrastuksen jatkuvuuteen ja säilymiseen tähtäävät toimenpiteet koko kansan
harrastuksena kuten nuorisotyö, nuorten leiri – ja eräkerhotoiminta sekä positiivinen ja asiantunteva tiedotustoiminta
harrastuksesta ovat toiminnan peruslähtökohtia.
¤ Leiritoiminnan lisäksi kehitetään nuorten eräkerhotoimintaa pitkä kestoisena toimintana lasten ja nuorten parissa. Toiminnan
avulla luodaan nuorille toiminta malli eräperinteeseen ja erätaitoihin kouluttautumiseen ja sitä kautta parempi mahdollisuus
harrastukseen mukaan tuloon, osallistujasta omistajaksi.
¤ Riistanhoitoyhdistysten avulla tapahtuvaa kouluyhteistyötä tuetaan kaikin mahdollisin keinoin ja sen edelleen kehittämistä
ylläpidetään.
¤ Riista-asioissa huomioidaan alueen ekologiset toimintamallit ja riistakantojen luonnonmukaiset elinalueet ja levittäytyminen
poliittisten päätösten lisäksi.
¤ EU:n ja Venäjän eroavaisuudet riista- ja petoasioissa huomioidaan alueen riista-asioiden päätösten perusteluja laadittaessa.
¤ Peto- ja villisika- asiassa Piiri kehittää raja-alueen yhteistoimintaa Venäjän viranomaisten kanssa huomioiden alueen tarpeet
nopeisiin ratkaisuihin eläintautien ja peto-ongelmien osalta.
¤ Pyritään kehittämään Venäläis - Suomalaista riistanhoito- ja petopolitiikan yhteistyötä ja rakentamaan sen ympärille EUrahoitteista tutkimustoimintaa myös villisian osalta.
¤ Petoasioiden osalta korostetaan päättäjien vastuuta myös sosiologisesta näkökulmasta. Tätä varten SML:n Kymen piirissä toimii
oma suurpetotoimikunta, jonka toiminta ei ole sidottu hallinnollisiin jääviyskysymyksiin.
¤ Luonnosta vieraantuneille päättäjille ja suurelle yleisölle annetaan asiallista tietoa luonnosta, riistasta sekä riistalajien kantojen
hoidosta.
¤ Aktivoidaan piirin ja sen jaostojen toimintaa ottamaan entistä enemmän vastuuta metsästykseen, riistanhoitoon ja
luonnonsuojeluun liittyvän toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
¤ Piirien yhteisen riistanhoitotoimikunnan lisäksi piirillä on oma riistanhoitotoimikunta jolla on mahdollisuus vapaisiin
kannanottoihin riistanhoitoon liittyvissä kysymyksissä ilman jääviyttä.
¤ Järjestetään koulutusta metsästykseen ja riistaan kohdistuvien uusien vaatimusten osalta tehokkaan harrastustoiminnan
ylläpitämiseksi.
¤ Tavaranvälityksen osalta keskitytään vain välttämättömään ja suunnataan resursseja sääntöjenmukaisiin ydintoimintoihin.
¤ Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri kehittää edelleen ratkaisumalleja ja tukee omalta osaltaan, yhteistyökumppaneidensa
avulla, metsästysasioiden hoidon kehittymistä piirin alueella siten että paikallisen tason ja kentän ääni järjestelmässä kuuluu ja
vaikuttaa päätöksenteossa.
¤ Villisian osalta annetaan opastusta metsästyksen ja kannanhoidon osalta. Samalla jatketaan yhteistyötä sidosryhmien ja
ministeriön kanssa, jotta saadaan alueelle kaikkia tyydyttävät kannanhoidolliset ratkaisut.

TIEDOTUSTOIMINTA
¤ Tiedotuksen osalta lähtökohtina on Suomalaisen eräperinteen asiantuntemus, osaaminen, ja positiivisyys
metsästysharrastukseen liittyen, jolla luodaan pohja harrastuksen yhteiskunnalliselle hyväksynnälle,
¤ Piiri järjestää 23.-25.2.2018 villisikajahdin mediajahdin 23.2. Luonto ja Eräkeskus , Voikkaalla ja jahdin Jaalassa.
¤ Piiri antaa tarvittaessa lausuntoja ja asiantuntemusta metsästykseen liittyvissä kysymyksissä ja koulutustapahtumissa.
¤ Metsästysharrastuksen arvokkaat länsimaiseen kulttuuriin pohjautuvat perinteet joulun ja joulurauhan osalta tuodaan näyttävästi
suureen yleisön tietoisuuteen ja lasten sekä nuorten omaksuttaviksi.
¤ Nuorekkuus, nuoret ja naiset ovat mediatekijä jonka käyttöä edistetään näkyvyyden saavuttamiseksi
¤ Toimitetaan Piirien yhteinen vuosikirja edellisvuosien tapaan.
¤ Jäsenseurat ovat pääosin sähköisen tiedonvälittämisen piirissä. Tulevan vuoden aikana pyritään tältä osin täyteen kattavuuteen
sähköisen tiedottamisen osalta.
¤ Kotisivujen ja FB:n käyttöä tietolähteenä kehitetään edelleen.
¤ Tapahtumista ja metsästysasioista tiedotetaan aktiivisesti alueen lehdistölle samoin kuin kilpailussa menestyneistä harrastajista.
¤ Tiedotusta ja yhteistoimintamuotoja yhteistyötahoihin kehitetään edelleen.

¤ Tuotetaan aktiivisesti materiaalia lehdistöä ja sidosryhmiä varten metsästysseuratoiminnan positiivisista vaikutuksista luontoon ja
harrastajaan.
¤ Uusilla hankkeilla vahvistetaan metsästäjien keskinäisen ja myös ulospäin suuntautuvan tiedotuksen nykyaikaistamista ja
helpottamista.
¤ Piirin omien kilpailusivujen ja sähköisesti toimivien lomakkeiden kehittelyä jatketaan edelleen.
¤ Villisian kantakirjaa tarjotaan edelleen laajempaan käyttöön
¤ Ollaan mukana ”maaseututapahtumissa” ja foorumeissa, joissa metsästyksen positiiviset perinnearvot ja luonnonhoito saadaan
konkreettisesti taajamien metsästystä harrastamattoman väestön tietoisuuteen.

TALOUS
¤ Talouden osalta pyritään varmistamaan tehokkaan toiminnan edellytykset kaikilla osa-alueilla.
¤ Toimintaa ohjeistetaan siten että raha on siellä missä toimintakin eikä kasvavan byrokratian käytössä.
¤ Etsitään aktiivisesti uusia rahoitusmuoto erilaisista lähteistä uusien toimintamallien rahoitukseen ja tehokkaan toiminnan
ylläpitoon.
¤ Tärkeisiin toimintoihin haetaan lisärahoitusta erilaisten hankerahoitusten kautta.
¤ Uusilla yhteistyömalleilla kompensoidaan seuroihin kohdistuvaa jäsenmaksupainetta.
¤ Hyvällä talouden hoidolla varmistetaan valmiutta vastata entistä paremmin kasvavaan byrokratiaan ja sitä kautta
valmistaudutaan entistä tehokkaampaan metsästäjien edunvalvontaan piirin alueella.
¤ Yhteistyösopimuksilla alueen liikelaitosten ja toimijoiden kanssa luodaan taloudellisia toimintamalleja nousevia kustannuksia
vastaan.
¤ Vaikutetaan asiantuntemuksella liiton taloudenhoitoon ja suunnitteluun sekä reagoidaan, mikäli se ei palvele seurojen ja piirin
tarpeita asianmukaisella tapaa.

RIISTANHOITO
¤ SML:n Kymen piirin osalta oma riistanhoitotoimikunta ottaa kantaa mm. hoitosuunnitelmiin ja riistanhoitoon liittyviin
kysymyksiin. Peruslähtökohta toimikunnan toiminnalle on että sillä ei ole jääviyksiä vaan se voi muodostaa kantansa asioissa
vapaasti.
¤ Järjestetään yhteinen pienpetokampanja yhteistyössä Riistahallinnon, kennelpiirin ja muiden sidosryhmien kanssa.
¤ Vieraspetokampanjan avulla tuetaan piirien yhteistä pienpetokampanjaa ja vartaan seurakohtaiseen kampanjaan palkintoja
edellisvuosien tapaan.
¤ Ollaan mukana laatimassa alueen hoitosuunnitelmia sekä opastetaan seuroja riistanhoidossa ja oikeassa verotuksessa.
¤ Järjestetään koulutusta hirvien, suurpetojen ja villisian kannanhoitoon ja metsästykseen yhteistyössä riistahallinnon kanssa
Viedään Suomalaista osaamista riistanhoidon alalla Venäläisille yhteistyökumppaneille yhteisten hankkeiden avulla.
¤ Ollaan mukana kehittämässä ja tehostamassa piirin alueella toimivaa Suurpetoseurantajärjestelmää ja sen edelleen kehittämistä.
¤ Etsitään ja tuodaan seurojen käyttöön uusia riistanhoitotuotteita.
¤ Avustetaan seuroja riistataloussuunnitelmien teossa alueillaan.
¤ Koulutetaan ja avustetaan seuroja avustusten hakemisessa mm. liiton lahjoituksin saatujen riistanhoitoon myönnettävien
apurahojen osalta.
¤ Raija Ja Ossi Tuuliaisen säätiön tukemaa TPM kampanjaa nuorten koulutustapahtumana jatketaan tehostetusti.
¤ Laaditaan ministeriölle esitys karhulupien ja niiden käytön osalta Kymen piirin alueella huomioiden alueen erityispiirteet
karhunmetsästykseen liittyvän lainsäädännön sekä villisikakannan kasvun rajoittamisen rajoittamisen osalta.

KOULUTUSTA 2018
Kymen piirissä
Koulutuksessa keskitytään metsästäjän perustaitojen ja metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvän ydinosaamisen kehittämiseen.

NUORISOTOIMINTA
¤ suunnitellaan Luonto- ja Eräkeskukselle nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyö malleja käyttöön
¤ jatketaan nuorten eräkerhotoimintaa piirin alueella 2018 aikana Kouvolassa ja Imatralla.
¤ Nuorisotoimintaa kehitetään yhteistyössä Riistakeskus Kaakkois-Suomen ja Kennelliiton sekä sen jäsenjärjestöjen kanssa, sekä
tehostetaan yhteistoimintaa nuorisoon kohdistuvassa toiminnassa.
¤ Järjestetään 30.7..-03.08.2018 Metso-leiri Jaalassa, Kouvolassa.

¤ Järjestetään lokakuussa Metsästävä Metso Leiri nuorille
¤ Tutkitaan mahdollisuuksia tukirahoitukseen nuorisotoiminnan osalta.
¤ Kannustetaan seuroja yhteistoimintaan muiden nuorisotoimijoiden kanssa.
¤ Kehitetään yhteistoimintaa kalastajien kanssa nuorten eräharrastuksen tueksi.
¤ Piiri vuokraa seurojen käyttöön kahta hirvi laser ja yhtä haulikko laser asetta.
¤ Ollaan mukana piirin alueen koulu - ja nuorisotapahtumissa eri toimijoiden kanssa.
¤ Kehitetään edelleen leiritoimintaan liittyvää ohjeistusta ja koulutusta uusille toimijoille.
¤ Koulutetaan ja avustetaan seuroja avustusten hakemisessa mm. liiton lahjoituksin saatujen nuorisotoimintaan myönnettävien
apurahojen osalta

KILPAILUTOIMINTA
¤ Piiri lähettää SML:n mestaruuskilpailuihin sääntöjen salliman kilpailukykyisen joukkueen, jonka osanottomaksut joukkueiden ja
nuorten osalta piiri kustantaa. Joukkue valitaan ranking järjestelmän mukaan.
¤ Erityisesti nuoria kannustetaan ampumaharrastuksen pariin
¤ Kymen Piirin joukkueenjohtajina 2018 toimivat lajijohtajat.
¤ Kilpailutoiminnan avulla ylläpidetään metsästäjien ammattitaitoa ampumaharrastuksen osalta ja luodaan uskottavuutta
metsästyksen eettisten säännösten noudattamiseen.
¤ palkitaan Suomenmestarit ja ranking parhaat piirin vuosikokouksessa
¤ Kilpailutoimintaa piirin alueella kehitetään edelleen siten että se entistä paremmin vastaa sekä kilpailijoiden että järjestäjien
toivomuksia. Tarkemmat tiedot piirin kotisivuilla

MUU TOIMINTA
¤ Osallistutaan yhteistoimintaan maaseutua ja luontoa koskevissa asioissa toimivien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.
¤ Tuetaan kaikilla osa-alueilla Suomen Metsästäjäliiton asemaa metsästyksen edusvalvojana sekä laajennetaan toimintaa tukevaa
yhteistyöverkostoa seurojen toiminnan tueksi.
¤ Kehitetään uusia malleja metsästäjien kurssitukseen ajankohtaisista ja tulevaisuuden aiheista naisille, nuorille ja perheille.
* kehitellään ohjeistusta teknisten apuvälineiden käytölle seuratoiminnassa ja metsästyksessä.
¤ Järjestetään matka Pietarin Erämessuille 23-25.3.2018
¤ Piirien yhteiskäyttöön toimitetaan vuosikirja jonka kokonaispainos on 5500 kpl
¤ Ollaan järjestämässä näyttävä Eläinten Joulu perhetapahtuma 9.12.2018 Kouvolassa
¤ Valitaan Kymen piirin alueen erähenkilö ja Eränuori yhteistyössä Riistakeskuksen ja Kennelpiirin kanssa.

HANKKEET
olemassa olevien hankkeiden kehitystä jatketaan ja luodaan uusia

suomen metsästäjäliiton kymen piiri ry
TPM- HANKE
turvaa perinteet ja monimuotoisuus

Luontomme tulevaisuuden turva ovat nuoret, jotka aktivoimalla turvaamme
alkuperäislajien elinolosuhteet ja perinteet ja mahdollistamme suomalaisen
luonnon elinvoiman käytön tulevien sukupolvien fyysisen ja psyykkisen kasvun
perustaksi. Uuden vierasperäisten lajien poistokampanjan sääntöineen ja
hienoine palkintoineen löydät SML: n Kymen piirin kotisivuilta osoitteesta
https://www.sml-kymenpiiri.fi/
https://www.sml-kymenpiiri.fi/tpm/pyyntikilpailu
Joukkueet myös uudet ! Muistakaa !
SEURAAVAT tehoviikot 10.03. – 18.03.2018 ja 29.09.- 08.10.20181
Kaikkien osallistuvien joukkueiden kesken arvotaan

-

NOPTEL – Sport ammuntalaite (1500 €)
10 kpl Kanuloukkuja
10 parasta palkitaan lähettävällä riistakameralla ( a`259 €)
Nuoret ja naiset palkitaan erikoispalkinnoilla ja ansiokirjoilla.

TEHOKAS TOIMINTA VAATII OIKEAT TYÖVÄLINEET !

Harrastustasi helpottamaan ja palvelemaan yhteistoimintaa oman yhteisösi kesken ja myös viranomaisten kanssa;
https://www.suurpetohavainnot.fi

