SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON
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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. Uusien metsästäjien koulutustarve on suuri ja piirin resurssit
eivät kaikkeen yksin riitä, joten apuvoimia tarvitaan kentältä. Piiri tulee käyttämään
koulutuksissa myös liiton aluekouluttajia. Metsästysammunnan sääntöuudistus aiheuttaa
todellisen haasteen tuomarikoulutusten läpiviemiseen, koska kaikki tuomarit joutuvat
käymään koulutuksen uudelleen. Järjestö asioissa tullaan olemaa tiiviissä yhteistyössä
muiden piirien ja etenkin Länsi-Suomen alueen piirien kanssa.
TALOUS
Piirin talous on hyvällä ja vakaalla pohjalla. Tämä antaa mahdollisuuden parantaa ja kehittää
piirin toimintaa niin koulutustoiminnan, kilpailutoiminnan, edunvalvonnan ja piirin
näkyvyyden näkökulmasta. Maksuvalmiuden parantuminen edellisen jäsenkorotuksen
ansiosta heijastuu etenkin kevään tilanteeseen, jolloin seurojen jäsenmaksut eivät vielä ole
kirjautuneet piirille. Toiminta vuodelle 2017 tehdyn talousarvion arvioidaan olevan xxxxx€
ylijäämäinen. Tilikirjanpitoa hoitaa toimintavuonna Kosken TiliKiinteistö OY:lle.
Rahastonhoitajana toimii Esa Ojanen

KOKOUKSET
Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa. Edellisvuosien tapaan, noin 7-10 kertaa vuodessa.
Piirin vuosikokous pidetään 11.3.2017. Heikkilän sotilaskodissa.
Toimikuntien yhteispalaveri pidetään maalis-huuhtikuussa jossa sovitaan toimintatavoista.
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 Pohjanmaalla järjestettävään Länsi-Suomen alueen kokoukseen marraskuussa
Vuosikokouksen valitsemat liittokokousedustajat osallistuvat kevään ja syksyn
liittokokouksiin

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.
Piiri järjestää jäsenilleen kohdennetun jahtikauden päätösristeilyn-”Metsästä merelle”- M/S
Gracella maaliskuussa. Risteily on samalla piirin 60v. juhlaristeily. Risteilylle on lupautunut
tulemaan luennoimaan mm. seuraavat. Panu Hiidenmies liiton toiminnanjohtaja, Sauli
Härkönen JHT päällikkö Riistakeskus, Seppo Kolehmainen Poliisi Ylijohtaja
Varaudutaan osallistumaan tarvittaessa Turun Asemessuille yhdessä Riistakeskuksen ja
Turunseudun rhy:n kanssa . Näin jatkamme hyväksi havaittua yhteistoimintaa ko.tahojen
kanssa.
Järjestetään vuoden 2017 Metsästäjäliiton yhteisjahti Vakka-Suomessa alueen liiton,
riistanhoitoyhdistysten ja seurojen kanssa. Jahti on yksi 60- juhlavuotemme tapahtumista
Osallistutaan liiton riistaruoka päivä teemaan 28.8 ja 4.11 piirimme alueella, jossa tarjotaan
riistasta tehtyä ruokaa.
Piiri lähettää kaksi henkilöä liiton järjestämään nuorisotoimintakoulutus tapahtumaan
Riihimäelle 11.2.2017

KOULUTUS
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.
Ylituomareita ampumatoimintaan tullaan kouluttamaan 8 henkilöä
Ampumatuomarikoulutuksia järjestetään kolme kertaa, joissa tarkoitus kouluttaa kaikki
ampumatuomarit uudelleen.
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. Koulutus liittyy uuteen metsästäjätutkintoon joka alkaa vuoden
2017 alussa.
Seuratoimintakoulutuksia varaudutaan pitämään tarpeen mukaan jos seurat kokevat sen
tarpeelliseksi
Lihanpaloittelukurssi pidetään Koskella tammikuussa ja toinen syksyllä erikseen
ilmoitettavana ajankohtana.
Patruunoiden jälleen latauskurssi järjestetään huhtikuussa, mukana myös haulikon
patruunoiden lataus ja tietoa unahauleista. Pitäjäksi pyydetään Max Suominen Eräkontista.
Riistanhoitokoulutus pidetään Kaarinassa maaliskuussa. Aiheena sorsan keinopesien teko
Riistaruokakurssi järjestetään syyskuussa. aiheena riistamakkaran teko

Metrsästäjän terveys- ja hygieniakurssi järjestetään jos jäsenillä on tarvetta siihen . Kurssin
vähimmäismäärä tulisi olla 50 henkilöä.
Äänihoukuttelukurssi pidetään toukokuussa Ihodessa, aiheena pienpetojen houkuttelu
Pitäjäksi pyydetään Aki s. Perälä
Jousiammuntakurssi järjestetään yhdessä Lounais-Suomen jousimetsästäjien kanssa
Lemussa maaliskuussa. Kurssi on tarkoitettu harrastuksesta kiinnostuneille ja mahdollisesti
jousen hankintaa aikoville.
Reviirikoulutusta varaudutaan järjestämään jos tarvetta ilmenee
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 sekä Kv-lajeissa
Läänimestaruuskisat järjestetään Hirvenjuoksussa.
Osallistutaan SM-kilpailuihin sekä läänin mestaruuskisoihin.
Piiri järjestää kansainvälisten lajien SM-kilpailut Laitilassa MS Kaikun radalla.
Kilpailuiden tulokset julkaistaan piirin kotisivuilla kohdassa kilpailujen tulokset lajeittain.
Piiri on hankkinut oman uuden piirinmestaruusmitalin jota tullaan käyttämään pmkilpailuissa. Piiri maksaa nuorten sarjojenosallistujien sekä edellisvuoden finalistien SMkilpailumaksut.

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. Tutkimus jatkuu vielä
mahdollisesti vuoden 2018 puolelle.
Piirihallituksen valitsemat yhdyshenkilöt osallistuvat alueen sidosryhmätilaisuuksiin
mahdollisuuksien mukaan, Susi, Hirvi, VAPEPA, MPK, Ampumaratatoiminta yms

