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Kesäkelinodotustervehdys Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin jäsenseuroille!

Kuluva toimintavuosi on jo pitkällä tätä piiritiedotetta kirjoitettaessa. Pikapuoliin alkaa olla aika 
valmistautua tulevaan metsästyskauteen mm. ampumaharjoittelun, riistapeltojen teon ja 
riistaseurannan ja –laskentojen merkeissä. Seuraavassa tiivistelmä menneistä ja tulevista ym.:

Pohjanmaan piiri on yksi niistä 16:sta piiristä, jotka Metsästäjäliiton muodostavat. Pohjanmaan 
piirin jäsenmäärä on 116 metsästysseuraa ja niiden n. 17300 henkilöjäsentä. Piirimme on toiseksi 
suurin Metsästäjäliiton jäsenpiireistä. Piirin jäsenmaksuksi päätettiin vuosikokouksessa 2 e, jolla 
pyritään piirin monipuoliset toiminnot saada pyöritettyä. Osallistumismaksuja kerätään 
tarvittaessa.   

Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin toiminta on ollut vilkasta edellisen toimintavuoden 
2016 aikana. Koulutuksia on järjestetty mm. Riistaruokien teon, sorsien tekopesienteon, 
patruunoiden jälleenlatauksen, pienpetojen nahkonnan ja jäsenrekisterin käytön tiimoilta. Muita 
tapahtumia on ollut mm. haulikkoammunnan, karhunkuvan ammunnan, seuraseminaarin, susi-
illan, jousimetsästyksen ym. osalta. Tapahtumia on ollut runsaasti, lisänä vielä Pönttöpäivä, 
Erämessutapahtumat ja Mega-Metsoleiri.

Kuluva vuosi 2017 on vähintäänkin yhtä toiminnantäyteinen. Tähän mennessä on ollut 
haulikkoammuntakurssi, Pönttöpäivä ja sorsien keinopesientekoa, houkuttelumetsästyskoulutus ja 
villisikailta. Kesällä on edessä Farmari-näyttely ja Metso-eräleiri. Syksyllä järjestetään 
haulikkoammunta- ja jousikoulutusta ym.

Tiedottamiseen panostetaan entistä enemmän. Uusina kanavina on otettu käyttöön facebook-
sivut. Kotisivujen päivityskin suoritetaan pikapuoliin. Seuroille lähetetään entiseen tapaan pari 
paperista tiedotekirjettä vuoden aikana. Sähköpostitiedotusta lisätään seurojen yhteyshenkilöille 
ja muille tiedotuslistalaisille. 

Mitä etuja henkilöjäsenelle Metsästäjäliiton jäsenyydestä sitten on? Metsästäjäliiton jäsenyyden 
kautta Katsastusetu K1-asemilla kannattaa hyödyntää. Lisäksi saat etuja hotelliyöpymisiin, 
vakuutusmaksuihin, polttoainetankkauksiin, laivamatkoihin, kirjaostoihin sekä muihin 
yhteistyökumppaniyrityksiin. Poistuipa VHF-lupakin Metsästäjäliiton tavoitteiden mukaisesti. 
Jäsenetuna saat laadukkaan Jahti-jäsenlehdenkin 5 kertaa vuodessa. Muista Eräkontinkin palvelut.

Jäsenseuralle jäsenetuina tulevat vakuutusturvat, neuvontapalvelut, edullinen käyttöoikeus 
Reviiri-maanvuokraohjelman käyttöön, Kotisivukoneen kotisivupalvelut ym. Lisätietoa 
jäsenyyseduista Metsästäjäliiton kotisivuilta.

Mikä on sitten tärkein jäsenetu? Ehdottomasti SUOMALAISTEN METSÄSTÄJIEN EDUNVALVONTA 
sekä kansallisella, Eurooppalaisella että maailmanlaajuisella tasolla. Harrastuksemme jatkumisen 
turvaaminen on ykkösasia Metsästäjäliiton tavoitteista. Tähän joudutaan ja tähän pitää panostaa 
entistä enemmän. Joukossa on voimaa edunvalvonta-asioissa.  

Lämpimiä kevätkelejä toivotellen

Veli Kujala, toiminnanjohtaja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry 


