SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON VARSINAIS-SUOMEN PIIRIN
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

YLEISTÄ
Varsinais-Suomen piirissä tullaan edelleen jatkamaan koulutustoiminnan kehittämistä
tulevalla toimintakaudella. Edellisvuosien koulutustapahtumien lisäksi on tulevalle vuodelle
suunniteltu myös uutta kurssitarjontaa. Samalla pyrimme hajauttamaan koulutusten
ajankohdat koko vuoden ajalle ja tarjoamaan koulutusta myös ruotsiksi. Uusien metsästäjien
koulutustarve on suuri ja siihen panostamme mm järjestämällä useampi
metsästysammunnan ABC-koulutuksen. Piiri tulee käyttämään koulutuksissa myös liiton
aluekouluttajia. Järjestö asioissa tullaan olemaa tiiviissä yhteistyössä muiden piirien ja
etenkin Länsi-Suomen alueen piirien kanssa.
TALOUS

KOKOUKSET

Piirin talous on hyvällä ja vakaalla pohjalla. Tämä antaa mahdollisuuden parantaa ja kehittää
piirin toimintaa niin koulutustoiminnan, nuorisotoiminnan, kilpailutoiminnan,
edunvalvonnan ja piirin näkyvyyden näkökulmasta. Toiminta vuodelle 2019 tehdyn
talousarvion arvioidaan olevan 11835 € ylijäämäinen. Tilikirjanpitoa hoitaa toimintavuonna
Kosken TiliKiinteistö OY:lle. Rahastonhoitajana toimii Esa Ojanen

Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa. Edellisvuosien tapaan, noin 7-10 kertaa vuodessa.
Koulutustoimikunnan kokouksia pidetään 2-3 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. Osallistutaan Länsi-Suomen
alueen kokoukseen marraskuussa. Vuosikokouksen valitsemat liittokokousedustajat
osallistuvat kevään ja syksyn liittokokouksiin.

TAPAHTUMAT
Osallistumme alueellamme järjestettäviin yleisötapahtumiin, että saamme Metsästäjäliiton
Varsinais-Suomen piirin toimintaa tunnetuksi. Samalla saamme metsästysmyönteistä
julkisuutta ja annamme rehdin kuvan metsästysharrastuksesta.

Piiri järjestää jäsenilleen kohdennetun jahtikauden päätösristeilyn-”Jahti-Jahti”- M/S
Gracella maaliskuussa. Risteilylle on lupautunut tulemaan luennoimaan mm. poliisiylijohtaja
Seppo Kolehmainen.

KOULUTUS

KILPAILUT

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.
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 sekä Kvlajeissa. Läänimestaruuskisat järjestetään Hirvenjuoksussa. Osallistutaan SM-kilpailuihin sekä
läänin mestaruuskisoihin.
Kilpailuiden tulokset julkaistaan piirin kotisivuilla lajeittain.
Piiri maksaa nuorten sarjojenosallistujien sekä edellisvuoden finalistien SM- kilpailumaksut.

NUORISOTOIMINTA
Yleistä
Nuorisotoimikunnan tarkoituksena on kehittää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua
eränkäyntiin ja metsästykseen liittyvään toimintaan, tukea metsästysseuroja ja muita tahoja
nuorisotoiminnassa sekä järjestää tapahtumia aiheeseen liittyen Varsinais-Suomessa.
Toiminta on alkanut tehokkaasti ensimmäisten puolentoista vuoden aikana, ja toiminta
pyritään pitämään aktiivisena myös tulevaisuudessa.
Kokoukset
Kokouksia pidetään 2-3 vuodessa. Lisäksi toimikunta osallistuu piirihallituksen
kesäkokoukseen sekä tarvittaessa eri tapahtumien suunnittelukokouksiin
yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimikunnalla on perustettuna oma Whatsapp-viestiryhmä,
jota käytetään aktiivisesti läpi vuoden.
Tapahtumat & koulutus
Tapahtumat on suunniteltu pidettäviksi mahdollisimman kattavasti koko piirien alueella ja
siten, että ne jakautuvat tasaisesti koko vuodelle. Koulutuksen taso pyritään pitämään
korkeana, ja siten jäsenistöä ja nuoria kiinnostavana, käyttämällä kouluttajina asiansa hyvin
osaavia henkilöitä ja suunnittelemalla koulutustapahtumat huolella.

Nuorisotoiminnan koulutus pidetään jälleen keväällä. Kouluttajaksi pyydetään Henri Mutasta
viime vuoden tapaan.
Houkuttelupyyntileiri/ MetsästysMetso-leiri nuorille Mynämäen alueella. Aiheena
mahdollisesti pienpedot, ajankohta alkusyksy.
TIEDOITUS

Piirin tiedotukset hoidetaan piirin kotisivuilla ja sähköpostilla. Koulutustapahtumista
ilmoitetaan myös Jahti- lehdessä. Piirikirjeitä tullaan julkaisemaan muutama pitkin vuotta.
Piirikirje lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse. Jäsenrekisterissä puuttuu monelta
sähköpostiosoite ja tähän meidän täytyy saada parannusta. Kehotamme seurojen
yhteyshenkilöt viemään tämä viesti eteenpäin jäsenistölleen.

Lehdistötiedotteita piirin järjestämistä tapahtumista annetaan tarvittaessa.
OSALLISTUMINEN MUUHUN SIDOSRYHMÄTOIMINTAAN
Piirihallituksen valitsemat yhdyshenkilöt osallistuvat alueen sidosryhmätilaisuuksiin
mahdollisuuksien mukaan, Susi, Hirvi, VAPEPA, MPK, Ampumaratatoiminta yms

