
 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 

1. YLEISTÄ 

Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiri jatkaa koulutustoiminnan 
kehittämistä ja laajentamista tulevalla toimintakaudella. Edellisvuosien 
koulutustapahtumien lisäksi on tulevalle vuodelle suunniteltu myös uutta 
kurssitarjontaa. Pyrimme hajauttamaan koulutusten ajankohdat kattamaan 
koko vuoden ja tarjoamaan koulutusta piirin koko alueella.  
Uusien ja tulevien metsästäjien koulutustarve on suuri ja siihen 
panostamme mm järjestämällä metsästysammunnan ABC-koulutusta eri 
puolilla aluettamme. Etelä-Hämeen piiri on aina ollut tunnettu hyvästä 
nuorisotyöstä ja sitä mainetta haluamme vaalia. Panostamme myös 
vuonna 2023 paljon resursseja ja talkootyötunteja nuorisoleireihin.  
Kilpailutoiminta jatkuu yhä vahvana piirissämme. Kilpailukalenteri 
katsastuksineen ja etenkin metsästysammunnan SM-kisoineen ja Pm-
kilpailuineen julkaistaan kaikkien lajien osalta. Piirinä jatkamme edelleen 
Suomen Metsästäjäliiton metsästysammunnan SM-kilpailuihin 
osallistuvien ampujien tukemista.  
Valitaan Etelä-Hämeen piirin vuoden 2023 metsästäjä ja nuori metsästäjä 
(alle 18v).    
 

2. TALOUS 

Piirin talous on hyvällä ja vakaalla pohjalla. Tämä antaa mahdollisuuden 
parantaa ja kehittää piirin toimintaa niin koulutustoiminnan, 
nuorisotoiminnan, kilpailutoiminnan, edunvalvonnan ja piirin näkyvyyden 
näkökulmasta. Suomen Metsästäjäliiton piireiltä keräämä jäsenmaksu on 
tälle vuodelle 12,50 € / jäsen. Piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio 
perustavat 17,00 € jäsenmaksuun (hyväksytty vuosikokouksessa 
22.3.2023). Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 35 € / vuosi. Tilikirjanpitoa 
hoitaa toimintavuonna Metsästäjäliiton talouspäällikkö, jonka kautta 
hoidetaan kaikki maksuliikenne ja kirjanpito. 

3. KOKOUKSET 

Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa. Edellisvuosien tapaan, noin 6-8 kertaa 
vuodessa.  Piirin vuosikokous pidetään 22.3.2023 Jokioisilla. Koulutus- ja 
nuorisotoimikunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. 
Kilpailutoimikunta pitää kilpailukalenterin laatimiskokoukset. Pyrimme 
myös pitämään eri toimikuntien yhteispalavereita. Tämän lisäksi 
osallistutaan tarpeen mukaan eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien 
järjestämiin kokouksiin. Vuosikokouksen valitsemat liittokokousedustajat 



 

 

osallistuvat kevään ja syksyn liittokokouksiin, sekä Eräkontin 
yhtiökokoukseen. 
4. TAPAHTUMAT 

Osallistumme toiminta-alueellamme järjestettäviin yleisötapahtumiin, että 
saamme Suomen Metsästäjäliiton sekä sen Etelä-Hämeen piirin toimintaa 
tunnetuksi. Samalla saamme metsästysmyönteistä julkisuutta ja annamme 
rehdin kuvan metsästysharrastuksesta.  
 

5. KOULUTUSTOIMIKUNTA 

Vuoden 2023 aikana tulemme kehittämään koulutustoimintaa eteenpäin. 
Tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä eri toimikuntien välillä. Pyrimme 
käyttämään koulutuksissa asiantuntevia ja osaavia kouluttajia, jotta 
koulutusten laatu olisi mahdollisimman hyvä. Koulutukset tullaan pitämään 
ympäri piirin aluetta ja mahdollisesti järjestämään yhteisiä koulutuksia 
yhdessä naapuripiirien kanssa.  
Seuraavalla teemalla pidettäviä koulutuksia on suunniteltu pidettävän 
toimintavuonna 2023:  

- Metsorekisterikoulutus huhtikuussa 
- koirien ensiapukoulutus (yt Hauho-Tuuloksen rhy) toukokuussa 
- kosteikkokoulutus kesäkuussa 
- Tracker-koulutus heinäkuussa 
- jousimetsästyskoulutus elokuussa 
- ABC-ampumakoulutus nuorille syyskuussa 
- riistankäsittelykoulutus lokakuussa 

Pidämme kuitenkin mielet avoimina uusille koulutusideoille ja otamme niitä 
vastaan myös piirin jäsenistöltä. Jatkamme koulutuksista ilmoittelua piirin 
tapahtumakalenterissa ja sosiaalisissa medioissa. 
 

6. NUORISOTOIMIKUNTA 

Etelä-Hämeen piirin alueella järjestetään Metso-leirejä eri teemoilla 
seuraavasti:  
28.-30.4.2023 Ampuma Metso-leiri Lopen ampumaurheilukeskuksessa 
30.7-2.8.2023 valtakunnallinen nuorten Eräleiri Rautavaaralla 
29.9-1.10.2023 Metsästys Metso-leiri Hämeenlinnassa.  
Etelä-Hämeen piirin nuorisotoimijat osallistuvat Metsästäjäliiton 
valtakunnallisen suurleirin suunnitteluun ja toteutukseen. Piirin 
nuorisotoimijat pyrkivät myös kannustamaan Etelä-Hämeen piirin 
metsästysseuroja järjestämään Mini Metso-leirejä eri paikkakunnilla 
vuoden aikana.   
 



 

 

 
 
7. KILPAILUTOIMIKUNTA 
 
7.1 Ilma-asekausi 
Ilma-asekausi, joka käynnistyi syksyllä 2022 jatkuu maaliskuuhun asti ja 
huipentuu SML:n SM-kilpailuihin Turussa 31.3-2.4.2023.  
Järjestetään viiden kilpailun katsastus-cup sekä kotirata-cup niin, että 
tulokset on ilmoitettava aina kuukauden loppuun mennessä. 
Etelä-Suomen läänin mestaruuskilpailut järjestetään Hämeenlinnassa 
5.3.2023 ja pm-kilpailut Tuuloksessa 19.3.2023. 
 
7.2 Haulikkolajit 

Kesäkauden avajaiset järjestetään Lopen ampumaradalla 15.4.2023 ja 
katsastuskilpailut seuraavasti: 

18.5.2023 klo 10:00   Katsastus 1 Humppila 

10.6.2023 klo 10:00   Katsastus 2 ja 3 Loppi (50 kiekkoa) 

21.6.2023 klo 17:00 Katsastus 4 Loppi 

15.7.2023 klo 10:00 Pm-kilpailu Kalvola 

Nimetään joukkue SML:n SM-kilpailuihin Hyvinkäälle 28.-30.7.2023 

 
7.3 Luotilajit 

Kesäkauden avajaiset järjestetään Lopen ampumaradalla 15.4.2023 ja 
katsastuskilpailut seuraavasti: 

6.5.2023 klo 10:00 NonStop-kilpailu Padasjoki 

13.5.2023   klo 10:00  Katsastus 1 Hollola Hälvälä Metsästyshirvi, 
pienoishirvi ja -luodikko 

20.5.2023    klo 10:00  Katsastus 2 Padasjoki Metsästyshirvi ja -
luodikko 

27.5.2023  klo 10:00 Katsastus 3 Renko Metsästyshirvi ja -luodikko  

14.6.2023 klo 15:00 Pm pienoishirvi ja -luodikko Lammi/Jahkola 

21.6.2023  klo 16:00 Katsastus 4 Loppi Metsästyshirvi ja -luodikko 

8.7.2023 klo 10:00 Katsastus 5 TAI Pm-kilpailut Lammi/Jahkola 
Metsästyshirvi ja -luodikko   



 

 

Nimetään joukkue SML:n SM-kilpailuihin 1.-2.7.2023 Kuopioon 
(pienoishirvi- ja luodikko) ja SML:n SM-kilpailuihin 28.-30.7.2023 
Mäntsälään (metsästyshirvi- ja luodikko). 

Pienoishirven- ja luodikon kilpailutoiminnan aktivoimiseksi tavoitteena on 
järjestää 22LR-cup kotirata-ammuntoina touko-syyskuun aikana siten, että 
tulokset ilmoitetaan aina kuukauden loppuun mennessä. 

8. TIEDOTUS 

Piirin tiedotukset hoidetaan piirin kotisivuilla, piirin Facebook-sivulla ja 
Metsorekisterin kautta lähetettävällä sähköpostilla. Koulutustapahtumista 
ilmoitetaan myös Jahti- lehdessä. Lehdistötiedotteita piirin järjestämistä 
tapahtumista annetaan tarvittaessa. 
Muissa metsästykseen ja suurpetokysymyksiin liittyvissä asioissa 
noudatetaan Metsästäjäliiton virallista kantaa ja tiedotetaan myös näistä 
asioista tarvittaessa. 
 


