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Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Toiminnan tavoitteet
Toiminnan päätavoitteena on hyvän metsästyskulttuurin ja siihen liittyvien harrastusmahdollisuuksien ylläpitäminen. Narkaus-Kämän Erä ry:n toiminnan perustana ovat laajat yksityismaat, joita
seura on vuokrannut jäsenistönsä käyttöön. Toteuttaakseen hyvin tavoitettaan tulee seuratoiminnassa kiinnittää erityistä huomiota hyvien suhteiden ylläpitoon eri sidosryhmiin, maanomistajien ja
jäsenistön tasapuoliseen kohteluun ja riistakantojen osalta oikein mitoitettuun pyyntiin ja riistakantojen ylläpitoon erilaisten riistanhoitotoimenpiteiden avulla. Aktiivinen ja avoin toiminta myös
seuran ulkopuolella erilaisissa metsästäjien edunvalvontaan, metsästykseen sekä läheisesti toimintaan kytkeytyvissä järjestöissä auttaa osaltaan saavuttamaan sen luottamuksen ja arvonannon, jonka
myötä seuran johto ja jäsenistö pystyvät paremmin vaikuttamaan metsästyksen tuleviin harrastusmahdollisuuksiin, yleiseen mielikuvaan metsästysseuratoiminnasta ja metsästyksestä. Samoin jokainen jäsen liikkuessaan metsästysalueillamme luo mielikuvaa seurastamme ja harrastuksestamme.
Avoin, suora, lakia kunnioittava ja toiset huomioiva metsästäjä on paras tae harrastuksemme jatkuvuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Metsästäjäkunnan keski-iän nousun luomiin uhkiin voidaan
parhaiten vastata lisäämällä nuorten mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan.
Varainhankinta
Jäsenmaksuilla ja liittymismaksuilla katetaan hallinnosta ja seuran kiinteistöistä aiheutuvat kiinteät
kustannukset. Hirvipeijaiset kustannetaan pääsylipputuloilla, ravintolatuloilla ja arpajaisilla. Pyydettyjen hirvien taljoista saaduilla tuloilla katetaan puolet riistanhoitokuluista, toinen puoli katettaan
muun toiminnan voitoista (hirvipeijaiset ja ampumatoiminta). Ampumaradan toiminta katetaan
koeammunnoista, kilpailuista ja ratavuokrista saaduilla tuloilla. Peijaisten järjestämiseksi sekä korjaus- ja uusinvestointien rahoittamiseksi hirvikiintiöstä otetaan lupamäärään suhteutettu osuus seuran hirviksi. Päätös seuran hirvien lukumäärästä tehdään erikseen kesäkokouksessa.
Riistanhoito
Aktivoidaan jäseniä riistanhoitotoimenpiteisiin erilaisilla tempauksilla ja tarvikehankinnoilla. Osallistutaan riistakolmiolaskentoihin sekä kannustetaan jäsenistöä pienpetopyyntiin. Riistapeltoja tehdään eripuolille toiminta-aluetta hyväksi havaittujen käytäntöjen mukaisesti. Asettamalla nuolukivet alueille joiden läheisyydessä ei ole pieniä taimikoita eikä vilkkaasti liikennöityjä teitä pyritään
ohjaamaan hirvet pois sieltä missä niiden asuminen aiheuttaa suurinta tuhoa. Vesakoiden raivaamisella varmistetaan hirvelle mieluisemman ja metsätaloudellisesti suotavamman ravinnon saatavuutta.
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Talkootyöt
Johtokunta järjestää seuran varustuksen edelleen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät työt pyrkien
jakamaan töitä tasapuolisesti jäsenistön kannettaviksi. Talkootöinä on mm. nylkyvajan ja ampumarata-alueen siivous, nylkyvajan tien puomien korjaus ja pienet kunnostustyöt.
Metsästys
Seuran hirvipolitiikkaa johtaa johtokunta. Hirviohjesääntöä kehitetään tarvittaessa johtokunnan ja
metsästyksenjohtajan esitysten pohjalta. Johtokunnan vetämänä seura vaikuttaa siihen, että Ranuantien yksityismaille saadaan sen metsästysoikeuksien mukainen suhteellinen osuus pyyntiluvista.
Yksi tärkeä hirvenpyyntiin liittyvä tehtävä on hirvikannan arvioiminen. Tarkemmista metsästykseen liittyvistä päätöksistä, kiintiösuosituksista ja metsästysrajoituksista päättää seuran kesäkokous.
Ampumarata
Ampumaradan käyttöä johtaa ampumajaoston vetäjä. Ampumajaosto laatii ammuntakalenterin,
jossa jaetaan valvontavuorot ryhmille. Hirvenammuntakokeet järjestetään yhteistyössä riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Seura järjestää seuranmestaruuskilpailut ja muita kilpailuja ampumajaoston
päättämällä tavalla. Hirviryhmien väliseen kisaan osallistuminen on jokaisen hirvenpyytäjän velvollisuus. Seuran joukkueet osallistuvat mahdolliseen yhteisluvan kisaan, riistanhoitoyhdistyksen
kisoihin sekä SML:n kisoihin. Ammuntatoimintaa edistetään järjestämällä ohjattuja harjoituksia ja
korvaamalla SM – kisoihin osallistujille osanottomaksuja. Rataa vuokrataan ulkopuolisille erikseen
päätetyillä taksoilla.
Metsästyksen valvonta
Seuran jäsenen velvollisuuksiin kuuluu edistää järjestäytynyttä metsästystä. Seuran tunnus asusteissa ja autossa erottaa seuran jäsenen muista kulkijoista. Ajantasainen metsästysluettelo ja kartta
metsästysalueista ohjaavat harrastajan pysymään oikeilla alueilla. Karttoja ja seuran tunnuksia saa
seuran sihteeriltä. Seuralla on nimetty metsästyksenvalvoja, jonka puoleen on käännyttävä aiheen
ilmetessä. Jokaisen jäsenen velvollisuus on osaltaan suorittaa metsästyksenvalvontaa ja ilmoittaa
havaitsemistaan rikkeistä seuran metsästyksenvalvojalle.
Koulutus
On suositeltavaa, että seuran jäsenet ylläpitävät harrastukseen liittyvää tietotaitoa. Riistatutkimus,
riistaviranomaiset ja metsästäjäjärjestöt tuottavat ja tarjoavat jatkuvasti uutta tietoa ja niksejä riistanhoidon tueksi. Seura suosittelee jäsenistölleen osallistumista metsästysjärjestöjen ja riistaviranomaisten ja riistatutkimuksen järjestämille luennoille, kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Tiettyihin
seuran toimintaan liittyviin tehtäviin vaaditaan erityinen kurssi tai koulutus. Tällaisia ovat esimerkiksi metsästyksenvalvojan, ammunnanvalvojan, hirvenmetsästyksen johtajan, järjestysmiehen ja
anniskeluvastaavan tehtävät. Uuden Riistakeskuksen myötä vanhat ampumakoevalvojien luvat eivät ole enää voimassa. Lapin riistanhoitopiiri järjestää koulutusta lupien uusimiseen. Jokaisessa
pyyntiryhmässä pitää olla ampumakoevalvojaluvan omaavia henkilöitä vähintään 3 kappaletta.
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Kenneltoiminta
Koirajaoston vetäjä on kenneltoiminnan yhdyshenkilö. Pysäyttävien hirvikoirien käyttö metsästyksessä on ollut seurassamme jo pitkään vahvaa. Nyt myös koerintamalta on saatu hyviä tuloksia.
Käyttövalioita on seuramme pyynnissä mukana useita ja parhailla koirillamme voidaan kilpailla
menestyksekkäästi ihan mestaruuskilpailuja myöten. Myös ajavia ja seisovia koiria käytetään ansiokkaasti metsästysmaillamme.
Järjestetään yhdessä Välijoen Riistamiesten kanssa Vasahaukut – hirvenhaukkukoe. Järjestetään
seuran mestaruuskoe joko yleisen hirvenhaukkukokeen yhteydessä tai erillisenä mestaruuskisana.
Seuran alueita voidaan käyttää metsästyskoirien kouluttamiseen 20.8 alkaen ja seuran alueilla voidaan järjestää koirakokeita. Ennen hirvenmetsästyskauden alkua koealueista päättää koirajaoston
vetäjä. Hirvenmetsästyksen aikana koealueista päättää hirvenmetsästyksenjohtaja, joka myös ohjaa
hirviryhmien toimintaa koealueiden läheisyydessä. Koealueista päätettäessä on otettava huomioon
esimerkiksi paliskunnan ettotyöt ja muut vastaavat koiran toiminnasta häiriintyvät työt tai kisaan
osallistuvan koiran toimintaa häiritsevät työt.
Yhteistoiminta maanomistajien kanssa
Metsästysoikeuksien vuokraamisesta huolehtii puheenjohtaja yhdessä seuran jäsenistön kanssa.
Metsästysoikeuden on katettava kaikki riista, jos metsästysoikeuden vuokraaja tai hänen perheenjäsenensä käyttää oikeuttaan maanomistajajäsenyyteen. Muutoin metsästysoikeus voidaan rajoittaa
koskemaan tiettyjä riistaeläimiä. Jos maanomistaja ei ole käyttänyt oikeuttaan maanomistajajäsenyyteen, vastike metsästysoikeudesta on pääsääntöisesti noin viisi kiloa lihaa (lapaa) kiertävän listan mukaan. Maanomistajille tarjotaan lisäksi peijaispäivänä käristys ja heillä on lisäksi peijaistanssiaisiin vapaa pääsy. Käristystarjoilun yhteydessä myydään maanomistajille ja jäsenille hirvenlihaa
kohtuulliseen hintaan.

Tiedotustoiminta
Jäsentiedote jaetaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi tiedottamista varten seuralla on kotisivut
osoitteessa www.narkaus.fi/nkera ja tiedotteita lähetetään myös sähköpostina. Jäsenet voivat ilmoittautua sähköpostilistalle. Seuran keskeisillä toimihenkilöillä on sähköpostiosoitteet seuraavasti;
puheenjohtaja@nkera.narkaus.fi, sihteeri@nkera.narkaus.fi ja rahastonhoitaja@nkera.narkaus.fi.
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