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YLEISTÄ
Varsinais-Suomen piirin tuleva toimintavuosi on voimakkaasti koulutuspainotteinen.
Edellisvuosien koulutustapahtumien lisäksi on tulevalle vuodelle suunniteltu myös uutta
kurssitarjontaa. Samalla pyrimme hajauttamaan koulutusten ajankohdat koko vuoden ajalle.
Uusien metsästäjien koulutustarve on suuri ja piirin resurssit eivät kaikkeen yksin riitä, joten
apuvoimia tarvitaan kentältä. Piiri tulee käyttämään koulutuksissa myös liiton
aluekouluttajia. Vuonna 2016 Metsästäjäliiton Sotinpurolla järjestettävään MegaMetsoleiriin osallistuminen vaatii näillä näkymin piiriltä paljon henkilö- ja taloudellisia
resursseja.

KOKOUKSET
Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa. Edellisvuosien tapaan, noin 7-10 kertaa vuodessa.
Piirin vuosikokous pidetään 12.3.2016. Heikkilän sotilaskodissa.
Piiri tulee järjestämään Länsi-Suomen lääninkokouksen 7.11 .2016
Toimikuntien yhteispalaveri pidetään Helmikuussa jossa sovitaan toimintatavoista.
Koulutustoimikunnan kokouksia pidetään 2-3 kertaa vuodessa.
Kilpailutoimikunta pitää kilpailukalenterin laatimiskokouksia syksyllä ja alkuvuodesta.
Tämän lisäksi osallistutaan tarpeen mukaan eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien
järjestämiin kokouksiin.
TAPAHTUMAT
Osallistuminen alueellamme järjestettäviin yleisötapahtumiin tekee Metsästäjäliiton
Varsinais-Suomen piirin toimintaa tunnetuksi. Näin saamme metsästysmyönteistä julkisuutta
ja annamme rehdin kuvan metsästysharrastuksesta.
Metsästäjäliiton kanssa yhteistyössä pidetään koulutus - ja tiedotus tilaisuuksia.
Riistakeskuksen kanssa aloitettua yhteistyötä tullaan jatkamaan entiseen malliin.
Piirimme osallistuu yhteistyökumppanien kanssa Erätulitapahtumaan Ruissalossa.
Erähenkisen tapahtuman teemana, ovat lapset ja nuoret. Tapahtumaan odotetaan
osallistuvan edellisvuosien tapaan noin 800 kävijää. Varsinais-Suomen piiri tulee olemaan
vahvasti edustettuna tapahtumassa ja näin edistämään metsästysmyönteistä ajattelua myös
tavallisissa kaupunkilaisperheissä.

Piiri järjestää jäsenilleen kohdennetun jahtikauden päätösristeilyn-”Metsästä merelle”- M/S
Gracella maaliskuussa. Risteilyllä eri alojen edustajat kertovat toiminnastaan ja antavat
tietoiskuja ajankohtaisista asioista.
Piiri osallistuu Turun Asemessuille 10.4.2015 yhdessä Riistakeskuksen ja Turunseudun rhy:n
kanssa . Näin jatkamme hyväksi havaittua yhteistoimintaa ko.tahojen kanssa.
Osallistutaan Riihimäen Erämessuille yhdessä liiton keskustoimiston ja lähipiirien kanssa.
Osallistutaan piirin joukkueena Mega-Metsoleirille mikäli piirin alueelta saadaan kootuksi
noin kolmenkymmenen (30) nuoren ja innokkaan leiriläisen joukkue sekä heille ohjaajat.
Osallistutaan OKRA-näyttelyyn edellisvuosien tapaan.
Aloitetaan valmistautumistyö 60 v. juhlajahdin järjestelyihin Vakka-Suomen alueella vuonna
2017.

KOULUTUS
Koulutustilaisuudet on suunniteltu pidettäväksi mahdollisimman kattavasti koko piirin
alueella ja siten, että ne jakautuvat tasaisesti koko vuodelle.
Uusien ampumatuomareiden koulutustilaisuuksia pidetään kaksi (2).
Metsästysammunnan ABC koulutustilaisuuksia pidetään kaksi (2) Laitilassa ja Salossa. (pilotti
koulutus uusimuotoiseen ABC-koulutukseen). Kouluttajakurssin käyneet järjestää ko.
koulutuksen. Tavoitteena on eettisen riistalaukauksen harjoittelua ja aseenkäsittelyä
metsästäjien keskuudessa.
Vuonna 2017 alkavaksi suunniteltu uusi Metsästysammunnan ABC kurssi vaatii uusia kurssin
käyneitä kouluttajia ja piiri valmistautuu lähettämään 4-5 kouluttamaan kiinnostunutta
henkilöä Metsästäjäliiton sekä Riistakeskuksen järjestämään kouluttajakoulutukseen kevään
aikana.
Turkiseläinten nylkykurssi järjestetään Koskella. Opetetaan nylkeminen , suolaus ja nahkojen
markkinointi. Nahan suolaus on helppo ja nopea tapa saada nahka myyntikuntoon ja näin
saalis hyödynnettyä.
Patruunoiden jälleen latauskurssi järjestetään elokuussa Laitilassa, mukana myös haulikon
patruunoiden lataus ja tietoa unahauleista. Pitäjäksi pyydetään Max Suominen Eräkontista.
Jälkikoirakoulutus järjestetään toukokuussa Pöytyällä. MEJÄ- koulutus. Käsitellään kokeen
säännöt, jäljenteko ja jälkityöskentely. Kohderyhmänä on harrastuksesta kiinnostuneet
uudet henkilöt, erityisesti naiset.
Lihanpaloittelukurssi pidetään lokakuussa Koskella jossa opetetaan peuran paloittelu ja
annetaan tietoa muutenkin lihan käsittelystä.
Äänihoukuttelukurssi pidetään elokuussa Laitilassa, aiheena hirvieläinten äänihoukuttelu.
Pitäjäksi pyydetään Aki s. Perälä
Jousiammuntakurssi järjestetään yhdessä Lounais-Suomen jousimetsästäjien kanssa Turun
seudulla kevään aikana. Kurssi on tarkoitettu harrastuksesta kiinnostuneille ja mahdollisesti
jousen hankintaa aikoville.

Varaudutaan järjestämään jäsenistöltä tulleiden esitysten taikka tarpeiden mukaisesti myös
muuta koulutusta.

KILPAILUT
Kilpailutoiminta noudattelee määrältään ja järjestäjien osalta pitkälti edellisvuoden mallia.
Kilpailukalenterit kesä ja talvilajien osalta julkaistaan liiton ja piirin sivuilla, sekä Jahtilehdessä. Kilpailutoimintaa järjestelee ja hoitaa kilpailutoimikunta.
Piirimestaruuskilpailut pidetään ilma-ase, hirvenhiihto, hirvenjuoksu ja haulikko sekä
luodikko lajeissa.
Läänimestaruuskisat järjestetään Hirvenjuoksussa.
Osallistutaan SM-kilpailuihin sekä läänin mestaruuskisoihin.
Piiri järjestää kansainvälisten lajien PM-kilpailut Salossa.
Kilpailuiden tulokset julkaistaan piirin kotisivuilla kohdassa kilpailujen tulokset lajeittain.
Piiri hankkii oman uuden piirinmestaruusmitalin tuleviin pm-kilpailuihin.

TIEDOITUS
Piirin tiedotukset hoidetaan piirin kotisivuilla ja sähköpostilla. Koulutustapahtumista
ilmoitetaan myös Jahti- lehdessä. Jäsentiedotteet on tarkoitettu seurojen jäsenistölle , ne
lähetetään seuran yhdyshenkilön sähköpostiin, joka jakaa ne edelleen seuransa jäsenille.
Usein piirin lähettämät tiedotukset jäävät seuran arkistoon. Seuratasolla tulee kiinnittää
huomio tiedon levittämiseen. Toiminnanjohtaja laittaa liitosta tulleet ajankohtaiset asiat
piirin sivuille kohtaan piirikirjeet ja tiedotteet josta ne on kaikkien jäsenten luettavissa.
Lehdistötiedotteita piirin järjestämistä tapahtumista annetaan tarvittaessa.
OSALLISTUMINEN MUUHUN SIDOSRYHMÄTOIMINTAAN
Osallistutaan Turun Yliopiston järjestämään Valkohäntäpeura tutkimukseen jota varten on
anottu ja saatu 7500 € avustus riistakameroiden hankintaan
Avustetaan eurooppalaisen kaurispopulaation perinnöllisyyseroja ja sukulaissuhteita
selvittelevässä tutkimuksessa lähettämällä näytteitä saaliseläimistä Lukelle.
Piirihallituksen valitsemat yhdyshenkilöt osallistuvat alueen sidosryhmätilaisuuksiin
mahdollisuuksien mukaan, Susi, Hirvi, VAPEPA, MPK, Ampumaratatoiminta yms

