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YLEISTÄ
Varsinais-Suomen piirin tuleva toimintavuosi on edelleen koulutuspainotteinen.
Edellisvuosien koulutustapahtumien lisäksi on tulevalle vuodelle suunniteltu myös uutta
kurssitarjontaa. 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 järjestettävään Mega- Metsoleiriin osallistuminen vaatii
käytännössä piiriltä nuorisotoimintajaoksen/ toimikunnan perustamista tulevana vuonna.
Yleisötapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen tekee Metsästäjäliiton VarsinaisSuomen piirin toimintaa tunnetuksi. Tämä on hyvä tapa saada metsästysmyönteistä
julkisuutta ja antaa rehdin kuvan metsästysharrastuksesta.
Metsästäjäliiton kanssa yhteistyössä pidetään koulutus - ja tiedotus tilaisuuksia.
Riistakeskuksen kanssa aloitettua yhteistyötä tullaan jatkamaan entiseen malliin.
KOKOUKSET
Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa ja piirin vuosikokous pidetään maaliskuussa Heikkilän
sotilaskodissa.
Toimikuntien yhteispalaveri pidetään tammikuussa ja sovitaan toimintatavoista siten, että
jokainen toimikunnan jäsen saa järjestää koulutuksensa alusta loppuun.
Koulutustoimikunnan kokouksia pidetään kolme kertaa vuodessa. Metso leirin
järjestämiskokouksia pidetään tarvittava määrä.
Kilpailutoimikunta pitää kilpailukalenterin laatimiskokouksia syksyllä ja alkuvuodesta.
TAPAHTUMAT
Piirimme osallistuu yhteistyökumppanien kanssa erätulitapahtumaan Ruissalossa.
Erähenkisen tapahtuman teemana, ovat lapset ja nuoret. Tapahtumaan odotetaan
osallistuvan noin 800 kävijää.
Piiri järjestää jäsenille jahtikauden päätösristeilyn-”Metsästä merelle”- M/S Gracella
26.3.2015.
Suunnitteilla on myös järjestää keväällä piirin alueella pönttöpäivät jossa eri paikkakunnilla,
sopivaan tapahtumaan liittyen , valmistetaan ja myydään linnunpönttöjä. Varat lahjoitetaan
lastensairaalalle.

Heinäkuun alussa järjestetään Metsoleiri 14-16 vuotiaille nuorille. Leirillä on mahdollisuus
suorittaa myös metsästyskortti. Leirin pitopaikka varmistuu alkuvuodesta ja on Raasi tai
Huovinrinne.
Piiri osallistuu Turun Asemessuille 26.4.2015 yhdessä Riistakeskuksen kanssa.

KOULUTUS
Koulutustilaisuudet on suunniteltu pidettäväksi mahdollisimman kattavasti koko piirin
alueella. Yksi kursseista pidetään ruotsinkielisenä.
Uusien ampumatuomareiden koulutustilaisuuksia pidetään kaksi (2). Laitilassa ja Salossa
Metsästysammunnan ABC koulutustilaisuuksia on yksi (1) kerta kesäkuussa Piikkiössä.
Edellisvuonna kouluttajakurssin käyneet järjestää ko. koulutuksen. Tavoitteena on eettisen
riistalaukauksen harjoittelua ja aseenkäsittelyä metsästäjien keskuudessa.
Turkiseläinten nylkykurssi järjestetään maaliskuussa Kemiössä. Kurssi on ruotsinkielinen
Patruunoiden jälleen latauskurssi järjestetään Aurassa huhtikuussa, myös haulikon patruunat
Jälkikoirakoulutus järjestetään toukokuussa Pöytyällä. Kolaritilanne+ MEJÄ
Metsästäjän hygieniakoulutus pidetään Paimiossa huhtikuussa, kurssi järjestetään jos
osallistujia on yli 50 henkeä. Pitäjänä Sauli Laaksonen.
Metsästäjäkurssi / tutkintokoulutus pidetään Metsoleirin yhteydessä.
Riistaruokaa nuotiolla järjestetään Kosken suunnalla toukokuussa jos tarvetta ilmenee.

KILPAILUT
Kilpailutoiminta noudattelee määrältään ja järjestäjien osalta pitkälti edellisvuoden mallia.
Kilpailukalenterit kesä ja talvilajien osalta julkaistaan liiton ja piirin sivuilla.
Piirimestaruuskilpailut pidetään ilma-ase, haulikko, hirvenhiihto, hirvenjuoksu ja luodikko
lajeissa. Osallistutaan SM ja läänin mestaruuskisoihin.
Piiri järjestää kansainvälisten lajien SM-kilpailut Salossa kesäkuussa.

TIEDOITUS
Piirin tiedotukset hoidetaan piirin kotisivuilla ja sähköpostilla. Koulutustapahtumista
ilmoitetaan myös Jahti- lehdessä. Sähköposti tiedotukset on tarkoitettu seurojen jäsenistölle
asti. Usein piirin lähettämät tiedotukset jäävät seuran arkistoon. Seuratasolla tulee kiinnittää
huomio tiedon levittämiseen. Piirikirjeitä lähetetään tarvittaessa, jossa ilmoitellaan
koulutuksesta ja ajankohtaisista asioista.
Lehdistötiedotteita piirin järjestämistä tapahtumista annetaan tarvittaessa.

