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YLEISTÄ  

Varsinais-Suomen piirin alueella järjestetään koulutuksia, kilpailuja ja 
nuorisotoimintaa koko vuoden aikana Covid19 sallimissa rajoissa. Etäkoulutuksia ja 
webinaareja järjestetään tarpeen mukaan ja nettimateriaalien saatavuuden mukaan.  

TALOUS  

Talous on vakaalla pohjalla ja antaa hyvän mahdollisuuden kehittää piirin toimintaa.  

KOKOUKSET  

Käytetään etäkokouksia; Teams.  

Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa. Edellisvuosien tapaan, noin 7-10 kertaa 
vuodessa. 

Riistanhoito- ja koulutustoimikunnan kokouksia pidetään 4-6 kertaa vuodessa.  

Nuorisotoimikunnan kokouksia pidetään 4-6 kertaa vuodessa.  

Kilpailutoimikunta pitää kilpailukalenterin laatimiskokoukset loka- ja joulukuussa.  

Toimikuntien jäsenet osallistuvat piirihallituksen kesäkokoukseen.  

Tämän lisäksi osallistutaan tarpeen mukaan eri yhteistyökumppaneiden ja 
sidosryhmien järjestämiin kokouksiin.  

Vuosikokouksen valitsemat liittokokousedustajat osallistuvat kevään ja syksyn 
liittokokouksiin.  

 

TAPAHTUMAT  

Osallistumme alueellamme järjestettäviin yleisötapahtumiin, jotta saamme 

Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin toimintaa tunnetuksi. Samalla saamme 
metsästysmyönteistä julkisuutta ja annamme rehdin kuvan 
metsästysharrastuksesta.  
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RIISTANHOITO- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA  

Koulutustilaisuudet on suunniteltu pidettäväksi mahdollisimman kattavasti koko 
piirin alueella ja siten, että ne jakautuvat tasaisesti koko vuodelle.  

Koulutuksen taso pyritään pitämään korkeana, ja siten jäsenistöä kiinnostavana, 
käyttämällä kouluttajina asiansa hyvin osaavia henkilöitä ja suunnittelemalla 
koulutustapahtumat huolella.  

Piirin nettisivuilta löytyy lisää tietoa tulevista koulutuksista ja tapahtumista. 

Seuraavia koulutuksia on suunniteltu järjestettäväksi 2022:  

- Raasin ampumaratapäivä  
- Aseen huoltokurssi 

- Metsästyskoirien ensiapukurssi 
- Haulikkoammunnan koulutus varttuneemmalle väelle 

- Lihanleikkuu kurssi  
- Nahkan käsittely 

- Tuomarikoulutukset kevään aikana 

- Jälleenlatauskurssi 
- Villisikakoulutukset; Loimaa, Pöytyä, Salo ja Laitila 

 

KILPAILU  

Kilpailutoiminta noudattelee määrältään ja järjestäjien osalta pitkälti aiempien 

vuosien mallia. Kilpailukalenterit kesä ja talvilajien osalta julkaistaan liiton ja piirin 

sivuilla, sekä Jahti-lehdessä. Jatkossa liiton kilpailukalenteri jää pois ja kaikki siirtyy 
hirviurheilu.com sivustolle. 

Kilpailutoimintaa järjestelee ja hoitaa kilpailutoimikunta.  

Piirimestaruuskilpailut pidetään ilma-ase, hirvenhiihto, hirvenjuoksu, haulikko sekä 
luodikko lajeissa sekä Kv-lajeissa.  

Osallistutaan SM-kilpailuihin sekä läänin mestaruuskisoihin. Kilpailuiden tulokset 

julkaistaan piirin kotisivuilla lajeittain. Piiri maksaa nuorten sarjojen osallistujien, 
sekä edellisvuoden finalistien SM kilpailumaksut.  
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NUORISOTOIMINTA  

Kansainvälinen toimina, suunnitellaan ja haetaan / toteutetaan. Nuorisotoimikunta 

suunnittelee yhdessä nuorten kanssa, Elina Mäkelä Metsästäjäliitolta hoitaa 
hakemisen.  

- Metsästysmetso-jahti viikonloppu Pöytyällä.  

- Hylkeenmetsästys-jahti Kasnäsissä 25.-27.05. 
- Yhden päivän mittaisia Minimetsoleirejä; kysellään kiinnostuneita seuroja. 
- Aloitetaan kouluvierailut 

TIEDOTUS 

 Piirin tiedotukset hoidetaan piirin kotisivuilla ja sähköpostilla.  

Koulutustapahtumista ilmoitetaan myös Jahti- lehdessä ja facebookissa.  

Piirikirjeitä tullaan julkaisemaan muutama pitkin vuotta.  

Piirikirje lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse. Jäsenrekisterissä puuttuu 
edelleen monelta sähköpostiosoite ja tähän täytyy saada parannusta.  

Kehotamme seurojen yhteyshenkilöt viemään viestiä eteenpäin jäsenistölleen.  

 

OSALLISTUMINEN MUUHUN SIDOSRYHMÄTOIMINTAAN  

Piirihallituksen valitsemat yhdyshenkilöt osallistuvat alueen sidosryhmätilaisuuksiin 
mahdollisuuksien mukaan, Susi, Hirvi, VAPEPA, MPK, Ampumaratatoiminta yms. 
       


