
Strategia 2019-2023



Toimintatapa ja päämäärät



Metsästäjien edunvalvontaa 
vuodesta 1921
Suomen Metsästäjäliitto 
– Finlands Jägarförbund ry on perustettu 
1921 jäsenistöään varten. 
Se on suomalaisten metsästäjien 
etujärjestö ja maamme 
metsästäjäjärjestöistä vanhin.
Edunvalvojan roolissa edistämme 
kestävää metsästystä ja 
metsästysseuratoimintaa sekä koulutamme 
osaavia ja vastuullisia metsästäjiä.

Suomalaisen metsästäjän 
etujärjestö
Metsästäjäliiton jäseniä ovat sen 16 piiriä. 
Piirit kattavat koko maan Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta. Ne ovat Suomen 
Metsästäjäliiton toimintaperiaatteisiin 
sitoutuneita itsenäisiä organisaatioita. 
Niiden jäseniä ovat metsästysseurat, jotka 
ovat myös yleishyödyllisiä rekisteröityjä 
yhdistyksiä. 
Metsästäjäliiton jäsenyys on tähän saakka 
perustunut metsästysseuran jäsenyyteen. 
Tosin osa piireistä ottaa myös 
henkilöjäseniä. Liittoon kuuluu hieman yli 2 
700 metsästysseuraa, joissa on yli 161 000 
jäsentä.

3



Juuret perinteissä –
Katse tulevaisuudessa
Haluamme säilyttää eränkäynnin 
perinteet maassamme ja sopeuttaa ne 
nykyaikaiseksi henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia ylläpitäväksi luonnonläheiseksi 
harrastukseksi. 
Tämän päämäärän mukaisesti vaalimme 
metsästyskulttuuria, kehitämme maamme 
metsästys- ja riistanhoito-oloja ja tuomme 
yhteen metsästystä ja riistanhoitoa 
harrastavat yhteisöt ja ihmiset.

Meillä on katse vahvasti 
tulevaisuudessa 
Vaikutamme metsästyksen tulevaisuuteen 
aktiivisesti niin Suomessa kuin EU-tasolla. 
Tärkeimpiä toimintamuotojamme ovat 
edunvalvonta, koulutus ja nuorisotyö. 

Uusi strategia vuosille 2019-2023
Metsästäjäliito on luotettava ja arvostettu 
asiantuntijakumppani kaikille sidosryhmille.
Päätehtävämme on edistää metsästystä. 
Tulevaisuudessa haluamme olla kaikkien 
metsästäjien järjestö ja entistä vahvempi 
vaikuttaja metsästykseen liittyvässä 
päätöksenteossa.
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Toimintaympäristön 
muutokset
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Nuorissa on tulevaisuus
Koko kansan harrastus
Metsästys on Suomessa koko kansan harrastus ja 
verrattain helppo aloittaa. 
Suomessa on yli 300 000 metsästäjää, ja 
metsästyksen hyväksyttävyys on korkealla tasolla. 
Yli 80 prosenttia suomalaisista suhtautuu 
metsästykseen myönteisesti tai neutraalisti. 
Metsästys- ja eräharrastuksella on merkittävä rooli 
suomalaisten ja erityisesti kaupunkilaisten ja 
nuorten luontosuhteen muodostumisessa. Se luo 
mahdollisuuksia tutustua luontoon ja tuo luonnon 
lähelle ihmisen arkea.
Metsästysoikeus pohjautuu maanomistukseen ja 
monet maanomistajat vuokraavat  
metsästysoikeuden paikallisille 
metsästysseuroille. 

Nuoret mukaan!
Yli puolet vuonna 2017 metsästyskortin 
lunastaneista oli yli 50-vuotiaita. 
Vuonna 2017 oli alle 30-vuotiaita metsästyskortin 
lunastaneita 37 811, eli 12 prosenttia koko 
määrästä.
Haluamme saada nuoret mukaan toimintaamme 
varmistamaan harrastuksen jatkuvuus. 
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Osa suomalaista arkea ja elämää
Muuttuvassa maailmassa
Yhteiskunta on muuttunut muun muassa 
kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen 
muutosten myötä. 
Samalla ihmisten tietoisuus metsästyksestä 
ja luonnosta on vähentynyt. Metsästyksen 
pariin tarvitaan uusia, osaavia, avoimia ja 
vastuullisia harrastajia. 
Yhteinen tehtävämme on säilyttää 
metsästysharrastus luontaisena osana 
yhteiskuntaa ja tukea metsästysseurojen 
toimintaedellytyksiä muuttuvassa 
maailmassa. 

Valtasuuntauksissa 
mahdollisuuksia
Maailmanlaajuiset valtasuuntaukset tuovat 
mahdollisuuksia metsästyksen 
edistämiseen. 
Terveellisen ja puhtaan ruuan merkitys, 
kestävä käyttö sekä luonnon ja ihmisen 
hyvinvoinnin arvostus urbanisoitumisen 
vastakohtana ovat metsästyksen kannalta 
positiivisia suuntauksia. 
Valtasuuntauksista nousevia uhkia ovat 
erilaiset äärisuuntaukset ja 
ilmastonmuutoksen metsästykselle 
mahdollisesti aiheuttamat haasteet.
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Hetki, jolloin aika pysähtyy. 
Suomalainen metsä, sen syvä rauha 
ja hiljaisuus. Nuotioeväät taukopaikalla  
ja matka jatkuu. Luonto opettaa siellä 
liikkuvaa.

Suomalaista eräkulttuuria 
aidoimmillaan.



Tehtävämme



Edistämme metsästystä 
sekä luontoelämyksiä ja 
luonnonvarojen kestävää 
käyttöä.

TEHTÄVÄMME
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Arvot
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LUONNON KUNNIOITTAMINEN

• Kestävä käyttö

• Luonnon monimuotoisuus

• Riistan- ja luonnonhoidon 
tukeminen

Arvot ohjaavat 
yhteistä 
toimintaamme.

VASTUULLISUUS

• Eettisyys 

• Turvallisuus 

• Jatkuvuus

YHTEISÖLLISYYS 

• Yhdenvertaisuus 

• Tasa-arvo 

• Yhdessä tekeminen

ASIANTUNTIJUUS

• Koulutus

• Osaaminen

• Yhteistyö

ERÄKULTTUURIN 
VAALIMINEN 
• Eränkäynnin tietotaito

• Suomalainen 
metsästyskulttuuri

• Riistan hyödyntäminen
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Luonnon 
kunnioittaminen
• Kestävä käyttö
• Luonnon monimuotoisuus
• Riistan- ja luonnonhoidon tukeminen

Meillä on sydän, joka sykkii luonnon tahtiin. 

Olemme luontoa kunnioittava järjestö: 
otamme toiminnassamme huomioon 
luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnon 
monimuotoisuuden. Jokainen metsästäjä voi 
osaltaan tukea riistan- ja luonnonhoitoa 
esimerkiksi osallistumalla kannanarviointiin 
ja -hallintaan sekä vieraslajien kontrollointiin. 
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Vastuullisuus
• Eettisyys
• Turvallisuus
• Jatkuvuus
Vastuullisuus on käyntikorttimme. 
Edistämme eettistä ja turvallista metsästystä 
ja esimerkiksi metsästysammunnan koulutus 
ja kilpailutoiminta tähtäävät tarkkoihin 
riistalaukauksiin. Metsästyskoirat ovat osa 
vastuullista metsästyskulttuuria. 
Monipuolisen suomalaisen 
metsästyskulttuurin jatkuvuus on meille 
ensiarvoista.
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Yhteisöllisyys
• Yhdenvertaisuus
• Tasa-arvo
• Yhdessä tekeminen

Meillä on oikea asenne. 
Toteutamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 
kaikessa toiminnassamme. 

Haluamme olla kaikkien metsästäjien yhteinen 
etujärjestö ja ottaa kaikki mukaan toimintaan.

Metsästyksellä on paljon hyvinvointivaikutuksia. 
Luonnossa liikkuminen ja yhdessä tekeminen 
parantavat harrastajien fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia. 
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Asiantuntijuus
• Koulutus
• Osaaminen
• Yhteistyö

Tartumme asioihin ammattilaisen ottein. 

Olemme metsästyksen asiantuntija ja 
haluttu yhteistyökumppani, joka lisää 
koko jäsenistönsä osaamista 
koulutuksen ja tiedonvälityksen avulla.
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Eräkulttuurin 
vaaliminen
• Eränkäynnin tietotaito
• Suomalainen metsästyskulttuuri
• Riistan hyödyntäminen

Meillä on yhteinen intohimo.
Suomalaisen metsästyskulttuurin, 
monipuolisten metsästysmuotojen sekä 
eränkäynnin perinteiden vaaliminen on 
toimintamme ydin. 
Riistaa pyydämme hyötykäyttöön: 
ruuaksi, turkiksiksi ja nahoiksi.
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Siinä se seisoo yksinänsä koko 
komeudessaan. Hirvi – tuo suomalaisten 
metsien sarvipäinen kuningas. Tai 
tarkemmin sanottuna yksi niistä 
98 000:sta suomalaisten havumetsien 
sankareista, joiden kantaa hallitaan 
harkitulla metsästyksellä. 

Siitä huolehtii seuran hirviporukka.



Tavoite



Koti kaikille 
metsästäjille. 
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TAVOITE

Metsästys on osa yhteiskuntaa, ja suomalaiset 
metsästäjät vastuullisen metsästyksen edelläkävijöitä. 

Metsästäjäliitto on luotettava ja arvostettu 
asiantuntijaorganisaatio sekä läheinen 
yhteistyökumppani jäsenilleen ja sidosryhmilleen.

Olemme vahva vaikuttaja metsästykseen liittyvässä 
luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevassa 
päätöksenteossa.

Edistämme metsästyksen asemaa muuttuvassa 
yhteiskunnassa 
– koko porukalla.



Luonto periytyy vanhemmilta lapsille, lapsilta naapurin 
lapsille, kouluun ja kaupunkiin. Suomalainen luonto ja 
metsästys ovat meidän kaikkien yhteinen, ainutlaatuinen 
kansallisperintömme.

Meillä on siihen oikeus ja vastuu.



Strategiset painopistealueet
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STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

METSÄSTYKSEN EDISTÄMINEN

• Edunvalvonta
• Asiantuntijuus 
• Monimuotoiset riistalajit ja metsästystavat
• Luonnon monimuotoisuus ja 

elinympäristöjen hoito
• Metsästysmahdollisuuksien 

edistäminen

Painopistealueet ohjaavat toimintaamme

VASTUULLINEN JA OSAAVA 
JÄSENISTÖ

• Hyödylliset ja tarpeelliset jäsenpalvelut
• Helpompi jäseneksi liittyminen
• Nuorisotyö
• Koulutus
• Viestintä

YHTEISÖLLISYYS

• Järjestön kehittäminen kaikilla tasoilla
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Mahdollisuus osallistua
• Yhteistyöverkosto

YHTEISKUNNALLISUUS

• Tunnettu ja viestivä
• Asiantunteva ja arvostettu
• Yhteiskuntavastuu



Strategiset painopistealueet

Yhteinen tahtotila ja rohkeus tarttua toimeen.

Metsästyksen edistämisen ydin on edunvalvonta. Olemme 
aktiivisia vuorovaikuttajia niin viranomaisten kanssa kuin 
sidosryhmäyhteistyössä. Asiantuntijana osallistumme 
päätöksentekoprosesseihin jo valmisteluvaiheissa. Jäsenyys 
Pohjoismaiden metsästäjäjärjestössä NHA:ssa sekä EU:n 
metsästys- ja luonnonsuojelujärjestössä FACE:ssa tuo lisäarvoa 
edunvalvontaan. 
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STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Monimuotoinen riistalajisto ja perinteiset metsästystavat ovat osa metsästyksen 
edistämistä. Riistalajistoa kehitetään parantamalla riistan elinympäristön hoitoa 
asiantuntija- ja tiedotustyöllä sekä tehokkaalla vieraslajikontrollilla. Hyvä esimerkki 
riistan elinympäristöjen hoidosta on metsästäjien tekemä kosteikkoympäristöjen 
kunnostus- ja hoitotyö. Tehtävämme on myös edistää luonnon kansainvälisten 
monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista Suomessa. Metsästysmahdollisuuksia 
edistämme tarjoamalla kaikille metsästyksestä kiinnostuneille selkeän reitin 
kouluttautua ja osallistua. 



Vastuullinen ja 
osaava jäsenistö

Siitä olemme ylpeitä.

Vastuullinen ja osaava jäsenistö syntyy koulutuksen, viestinnän ja 
nuorisotyön kautta. Kehitämme toimintaamme jäsenten toiveiden 
mukaisesti osana jäsenpalveluita. Koulutuksessa tärkeänä 
päämääränä vastuullinen riistalaukaus, sitä tukee myös 
metsästysammunnan kilpailutoiminta, jonka vastuullinen vetäjä 
liitto on. 
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STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Tavoitteenamme on lisätä jäsenyyden houkuttelevuutta, ja tehdä siitä 
vieläkin hyödyllisempi niin uusille kuin nykyisille jäsenille. 
Nuorisotyössä haluamme saada mahdollisimman monen luonnosta ja 
metsästyksestä kiinnostuneen lapsen ja nuoren mukaan harrastukseen 
taustasta riippumatta. Näin ehkäisemme myös syrjäytymistä ja 
parannamme maaseudun elinvoimaisuutta sekä nuorten alueellista 
tasa-arvoa.



Yhteisöllisyys

Aito yhdessä tekemisen meininki. 

Metsästys on yhdessä tekemistä. Metsästysseurat ja 
Metsästäjäliitto toimivat yhteisöllisesti. Tasa-arvoinen ja 
yhdenvertainen toiminta- ja osallistumismahdollisuus lisää myös 
yhteiskunnallista hyväksyttävyyttämme.
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STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Taustasta riippumatta me metsästäjät jaamme yhteisen intohimon ja 
otamme kaikki avoimin mielin mukaan toimintaan. 
Yhteisöllisyys käsittää myös yhteistyöverkoston. Haluamme olla 
haluttu ja luotettava yhteistyökumppani kaikille sidosryhmillemme.



Yhteiskunnallisuus

Asiantuntemuksemme näkyy ja kuuluu.

Yhteiskunnallisuus on näkyvä osa toimintaamme. Metsästyksellä ja 
metsästäjillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli esimerkiksi 
luonnonvarojen säilyttämisessä. Metsästäjät pitävät huolta 
yhteiskuntavastuustaan hoitamalla monia tehtäviä vapaaehtoisesti. 
He toimivat esimerkiksi poliisin virka-apuna, tekevät riistan 
kannanarviointityötä sekä hoitavat riistakantojen hallintaa. 
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STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

Monet metsästysseurat edistävät toiminnallaan myös maaseudun 
elinvoimaisuutta. Metsästäjäliiton yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluvat 
myös asiantuntija-apu ja tiedonvälitys. Viestintä on tärkeä osa toimintaa. 
Sen tavoitteena on saavuttaa tunnettuus, jonka avulla tehdään 
näkyväksi järjestön asiantuntemusta ja rakennetaan metsästyksen 
haluttua tulevaisuuskuvaa. 



Hämärä laskee lempeän vaippansa 
vastarannan puunlatvojen ylle. Juuri 
silloin alkaa yleensä tapahtua. Ensin 
pyrähtelevät pikkulinnut taivaalle, ja 
sitten suhahtavat pään yli pienet tavit -
niiden perässä lepattavat kosteikon 
valtiaat sinisorsat ja haapanat. 
Se hetki on täydellinen.

Sen lähemmäs ihmistä ei 
luonto enää tule.



”Tehtävämme on edistää metsästystä, metsästysseurojen 
toimintaedellytyksiä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää 
käyttöä. 

Tulevaisuudessa olemme kaikkien metsästäjien koti ja samalla 
näkyvä osa yhteiskuntaa. Olemme rohkeita ja esimerkillisiä ja 
ylpeitä siitä, että suomalaiset metsästäjät ovat vastuullisen 
metsästyksen edelläkävijöitä. 

Yhdessä teemme Metsästäjäliitosta luotettavan ja arvostetun 
kumppanin ja vahvan vaikuttajan metsästykseen liittyvässä 
päätöksenteossa”.

ARVOKARTTA
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