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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 

1 YLEISTÄ 

Piirin tarkoituksena on sopeuttaa maamme ikivanha eränkäynti ja sen perinteet 
nykyaikaan mukautuvaksi henkistä ja ruumiillista kuntoa kehittäväksi ja luonnon 
läheisyyteen vieväksi urheilumuodoksi. Näitä päämääriä silmällä pitäen se vaalii 
eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja 
ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat 

metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua." 

(Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piirin säännöt 2§) 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri aloittaa koulutustoiminnan 
kehittämistä ja laajentamista tulevalla toimintakaudella. Edellisvuosina kokeiltujen 
koulutustapahtumien lisäksi on tulevalle vuodelle suunniteltu myös uutta 
kurssitarjontaa. Pyrimme hajauttamaan koulutusten ajankohdat kattamaan 
suuremman osan vuodesta ja tarjoamaan koulutusta piirin koko alueella.  

Uusien ja tulevien metsästäjien koulutustarve on suuri ja siihen panostamme 

muun muassa järjestämällä metsästysammunnan ABC-koulutusta.  

Kilpailutoiminta jatkuu yhä vahvana piirissämme. Kilpailujen ajankohdat ja paikat 
katsastuksineen ja etenkin metsästysammunnan SM-kisoineen ja Pm-
kilpailuineen julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirinä jatkamme edelleen Suomen 

Metsästäjäliiton metsästysammunnan SM-kilpailuihin osallistujien tukemista.  

Valitaan Pohjois-Hämeen piirin vuoden 2022 homenokka, vuoden 
metsästysseura ja vuoden nuori alle 18 v metsästäjä.  

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 keräämään jäsenmaksuun tehtiin 
syysliittokokouksessa korotus ja on tälle vuodelle 12,50 € / jäsen. Piirin 
toimintasuunnitelma ja talousarvio perustuvat 14,00 € / jäsenmaksuun. 
Henkilöjäsenen maksu on 35 € / jäsen.  

Kaikki maksuliikenne ja kirjanpito hoidetaan ostopalveluna Suomen 

Metsästäjäliiton talouspäällikön kautta.  

3 KOKOUKSET 

Vuosikokous järjestetään 24.3.2023 Tampereella. 

Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa, noin 5-8 krt vuodessa.   
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Eri toimikuntien kokouksia pidetään tarpeen mukaan. 

Tämän lisäksi osallistutaan eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien 
järjestämiin kokouksiin.  

Vuosikokouksen valitsemat liittokokousedustajat osallistuvat kevät- ja 
syysliittokokouksiin sekä Eräkontti Oy:n yhtiökokoukseen. 

4 YLEISNEUVONTA 

Piiri jatkaa jäsenseurojensa neuvontaa koskien metsästystä ja riistanhoitoa sekä 
avustaa seuroja tarvittaessa erilaisten lausuntojen antamisessa tai hakemuksien 
teossa.  

5 TAPAHTUMAT 

Piiri osallistuu yhdessä Satakunnan ja Pohjanmaan piirien kanssa Pirkanmaan 

Erämessuille 9.-11.6.2023 Parkanossa. 

Osallistumme alueellamme mahdollisesti järjestettäviin yleisötapahtumiin, että 
saamme Suomen Metsästäjäliiton sekä sen Pohjois-Hämeen piirin toimintaa 
tunnetuksi. Samalla saamme metsästysmyönteistä julkisuutta ja annamme 

totuudenmukaisen kuvan metsästysharrastuksesta.  

6 KOULUTUS 

Koulutustilaisuudet on suunniteltu pidettäväksi mahdollisimman kattavasti koko 
piirin alueella. Koulutuksen taso pyritään pitämään korkeana, ja siten jäsenistöä 
kiinnostavana, käyttämällä kouluttajina asiansa hyvin osaavia henkilöitä ja 
suunnittelemalla koulutustapahtumat huolella.  

Seuraavat koulutukset pyrimme tarjoamaan jäsenillemme vuonna 2023: 

6.1 Ampumakilpailujen tuomarikoulutus (toteutetaan Teams-koulutuksena): 

14.3.2023 klo 18:00 Hirviurheilu tulospalvelukoulutus 

15.3.2023 klo 18:00 Tuomarikoulutus / haulikkolajit 

22.3.2023 klo 18:00 Tuomarikoulutus / luotilajit 

28.8.2023 klo 18:00 Tuomarikoulutus / kv-lajit 

5.4.2023 klo 18:00 Tuomarikoulutus / liikuntalajit 

6.2 Vesilintukoulutus (toteutetaan Sotka levähdysalueverkosto-hankkeen kautta) 

20.3.2023 Valkeakoski 

21.3.2023 Orivesi 

22.3.2023 Virrat 
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7 KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailutoiminta noudattelee määrältään ja järjestäjien osalta pitkälti edellisvuoden 
mallia.  Kilpailutoimintaa järjestelee ja hoitaa kilpailutoimikunta. Osallistutaan 
Länsi-Suomenläänin mestaruuskisoihin, SML:n Suomenmestaruuskisoihin ja 
pyritään järjestämään piirimestaruuskilpailut kaikissa metsästysammunnan 
lajeissa. 

Kilpailujen tulokset julkaistaan hirviurheilu.com-palvelussa kilpailuittain.  

8 NUORISOTOIMINTA 

Nuorten ampumakoulutusta varten piiri on varannut SimWay Hunt ammunta- ja 
metsästyssimulaattori vuoroja Tampereelta Golf Huntersin tiloista. Vuoro on 
3.1.2023 alkaen tiistaisin klo 18.00-20.00. Viimeinen varattu vuoro on 25.4.2023. 

30.7-2.8.2023 järjestetään valtakunnallinen nuorten eräleiri Rautavaaralla 
Metsästäjäliiton ja Vapaa-ajan Kalastajien kanssa yhteistyössä. 

Järjestelyihin osallistuu piiristä 2-3 hlöä. 

Tavoitteena on järjestää kaksi Metso-leiriä seuraavasti: 

Kesä-heinäkuussa la-su, ammunta Metso-leiri 12-17-vuotiaille 

Marraskuussa pe-su, metsästys Metso-leiri 15-17-vuotiaille 

9 RIISTANHOITO 

Piiri haluaa kannustaa jäseniään pienpetojen, etenkin vierasperäisten lajien 

pyyntiin.  

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin hankkeen saadessa jatkoa osallistutaan hankkeen 
tukemiseen. Hankevastaavana toimii Petri Passila ja piirivastaavana Juha 
Papinsaari. 

Järjestetään pienpetokampanja seuroille ja jäsenille sekä palkitaan aktiivisemmat 
pyytäjät vuoden 2024 vuosikokouksessa. 

10 TIEDOTUS 

Piirin tiedotukset hoidetaan piirin kotisivuilla ja sähköpostilla. Tapahtumista 

ilmoitetaan myös Metsästäjäliiton tapahtumakalenterissa.  

Lehdistötiedotteita piirin järjestämistä tapahtumista annetaan tarvittaessa. 

11 OSALLISTUMINEN SIDOSRYHMÄTOIMINTAAN 

10.1.2023 Tampere, Pirkanmaan liiton ampumaradat, Juha Papinsaari, Antti 

Liuttula ja Pauli Nyström osallistuvat. 
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23.1.2023 Loimaa, MMM:n Valkohäntäpeuran kannanhallinnan selvitystyöryhmän 
kuulemistilaisuus, Juha Papinsaari ja Pentti Paavola osallistuvat. 

19.3.2023 Kangasala, Pohjois-Hämeen alueellisen riistaneuvoston 

sidosryhmätilaisuus, Pentti Paavola osallistuu. 

21.3.2023 Nakkila, Satakunnan alueellisen riistaneuvoston sidosryhmätilaisuus, 
Jari Helo osallistuu. 

12 VUODEN 2023 KILPAILUKALENTERIT 

12.1 Pm-kilpailut 2023 

Su 19.3.2023 Ilmahirvi ja -luodikko Pm-kilpailut (ja katsastus) Nokia 

La 3.6.2023 Metsästyshirvi ja -luodikko Pm-kilpailut Kangasala (Sahalahti 
Mustakorpi) 

La 17.6.2023 Metsästyshaulikko- ja trap Pm-kilpailut Ylöjärvi 

La 17.6.2023 Pienoishirvi ja -luodikko Pm-kilpailut Nokia 

12.2 Katsastuskilpailut 2023 

Ilmahirvi ja -luodikko 

To 2.2.2023 Nokia 

Su 19.2.2023 Akaa 

Ke 1.3.2023 Tampere 

To 9.3.2023 Kangasala 

To 16.3.2023 Valkeakoski 

Metsästyshaulikko ja -trap 

Ke 24.5.2023 Ylöjärvi (Tappikangas) 

La 27.5.2023 Valkeakoski 

Ke 31.5.2023 Nokia 

Metsästyshirvi ja -luodikko 

Ke 24.5.2023 Ylöjärvi (Tappikangas) 

La 3.6.2023 Kangasala (Sahalahti Mustakorpi) 

Ke 28.6.2023 Nokia 

Ke 5.7.2023 Kangasala (Sahalahti Mustakorpi) 
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Pienoishirvi ja -luodikko 

Ei järjestettyjä katsastuskilpailuja vuonna 2023 

12.4 SML SM-KILPAILUT 2023 

17.-19.3.2023 Hirvenhiihto Vaala, Kainuun piiri ry 

31.3-2.4.2023 Ilma-aseet Turku, Varsinais-Suomen piiri ry 

10.-11.6.2023 Kansainväliset lajit Laitila, Varsinais-Suomen piiri ry 

1.-2.7.2023 Pienoishirvi ja -luodikko Kuopio, Pohjois-Savon piiri ry 

28.-30.7.2023 Haulikkolajit Hyvinkää, Uudenmaan piiri ry 

28.-30.7.2023 Metsästyshirvi ja -luodikko Mäntsälä, Uudenmaan piiri ry 

Piiri ilmoittaa osallistujat sääntöjen ja kilpailukutsujen mukaisesti. 

 


