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METSÄSTYSKULTTUURIN VUOSI 2020
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry on vuonna 1921 perustettu metsästäjien etujärjestö.
Vaikutamme aktiivisesti metsästyksen tulevaisuuteen Suomessa ja EU-tasolla. Tärkeimpiä
toimintamuotojamme ovat edunvalvonta, koulutus ja nuorisotyö.
Metsästäjäliiton jäseniä ovat sen 16 piiriä. Ne kattavat koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Piirit
ovat Suomen Metsästäjäliiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä organisaatioita, ja niiden jäseniä
ovat metsästysseurat, jotka ovat myös yleishyödyllisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Metsästäjäliiton jäsenyys
perustuu metsästysseuran jäsenyyteen, mutta osa piireistä ottaa myös henkilöjäseniä. Liittoon kuuluu noin
2 700 metsästysseuraa, joissa jäseniä yli 161 000.
Vuosi 2020 on Metsästäjäliitossa metsästyskulttuurin vuosi. Liitto valmistautuu 100-vuotisjuhlaansa, ja se
on uudistanut strategian, arvot, brändin sekä siihen liittyvän visuaalisen ilmeen palvelemaan suomalaista
metsästystä myös seuraavat sata vuotta. Tulevaa juhlavuotta valmistellaan juhlatoimikunnan ja
varainhankinnan ohjausryhmän johdolla. Juhlatoimikuntaan kuuluvat työvaliokunta sekä yhteyspäällikkö
ja tuottaja. Juhlavuoden ohjelmarunko on hyväksytty liiton hallituksessa, ja juhlavuotta valmistellaan
suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2020 päivitetään liiton historiikki, markkinoidaan jäsenistölle ja
yhteistyökumppaneille juhlavuoden tapahtumia, kuten peijaisia ja juhlaristeilyä, sekä viimeistellään
sopimuksia juhlavuoden tuotteisiin, tilaisuuksiin ja muihin järjestelyihin liittyen. Vuonna 2020 keskitymme
lisäksi erityisesti ruotsinkielisten jäsentemme palveluun ja ampumaratojen ympäristöasioiden hoitoon.

UUDISTETTU STRATEGIA – KOTI KAIKILLE METSÄSTÄJILLE
Suomen Metsästäjäliitto on uudistanut strategiansa vuosille 2019-2023. Strategia esiteltiin
liittokokouksessa Oulussa marraskuussa 2018. Uudistetut arvot ovat luonnon kunnioittaminen,
vastuullisuus, yhteisöllisyys, asiantuntijuus ja eräkulttuurin vaaliminen.
Strategian mukaisesti päätehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen
kestävää käyttöä. Tulevaisuuden tavoitteena on olla kaikkien metsästäjien kotijärjestö. Haluamme säilyttää
metsästyksen osana yhteiskuntaa, ja varmistaa omalla toiminnallamme sen, että suomalaiset metsästäjät
ovat vastuullisen metsästyksen edelläkävijöitä.
Strategisena tavoitteenamme on rakentaa Metsästäjäliitosta luotettava ja arvostettu
asiantuntijaorganisaatio ja yhteistyökumppani. Olemme vahva vaikuttaja metsästykseen liittyvässä
luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevassa päätöksenteossa. Uudistetun strategian painopistealueiksi
on valittu metsästyksen edistäminen, vastuullinen ja osaava jäsenistö, yhteisöllisyys sekä
yhteiskunnallisuus. Nämä painopistealueet ohjaavat toiminnan suunnittelua vuosina 2019-23.
Strategian ja arvojen jalkauttaminen jatkuu edelleen järjestön sisällä erillisen suunnitelman mukaisesti,
(esimerkiksi jäsenviestinnän ja jäsentapahtumien avulla), alueellisesti Erämessuilla sekä suurelle yleisölle
kohdistetun viestinnän ja markkinoinnin keinoin.
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PAINOPISTEALUEIDEN MUKAINEN TOIMINTA 2020

METSÄSTYKSEN EDISTÄMINEN
•
•
•
•
•

Edunvalvonta
Asiantuntijuus
Monimuotoiset riistalajit ja metsästystavat
Luonnon monimuotoisuus ja elinympäristöjen hoito
Metsästysmahdollisuuksien edistäminen

Edunvalvonta sekä luotettava ja arvostettu asiantuntija
Metsästäjäliitto hoitaa edunvalvontaa aktiivisella vuorovaikutuksella eräalaan vaikuttavien viranomaisten
ja yhteisöjen kanssa. Edunvalvojana olemme luotettava ja arvostettu asiantuntija.

Edunvalvonta kotimaassa
Metsästäjäliitto panostaa kaikessa edunvalvonnassaan ennakointiin: päämääränä on olla osa
päätöksentekoprosessia jo asioiden valmisteluvaiheessa. Tärkeää on myös viedä metsästykseen liittyviä
aloitteita eteenpäin päätöksentekoon ja kuunnella kentän tarpeita. Tulevan toimintavuoden tavoitteena on
jatkaa Metsästäjäliiton asiantuntijuuden rakentamista sekä vaikuttaa viestinnän keinoin edunvalvonnan
näkyvyyteen jäsenistölle. Edunvalvonnassa korostetaan rakentavaa ja aktiivista sidosryhmäyhteistyötä
sekä jatketaan säännöllisiä tapaamisia päättäjien ja sidosryhmien kuten maa- ja metsätalousministeriön,
Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa. Metsästäjäliiton tahtotilana on kehittää
yhteistyötä myös luonnonsuojelujärjestöjen sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Kansainvälinen edunvalvonta NHA
Metsästäjäliitto on Pohjoismaiden metsästäjäjärjestön Nordic Hunters Alliance:n aktiivinen jäsen.
Metsästäjäliiton edustajat painottavat pohjoismaiselle metsästyskulttuurille ja sen kehittämiselle tärkeitä
ratkaisuja. NHA:n jäsenmaiden kesken pyritään ajamaan kaikkien pohjoismaiden metsästäjille tärkeitä
asioita ja vaikuttamaan yhteisesti metsästystä koskeviin päätöksiin. Liitto on mukana NHA:n toiminnan
kehittämisessä, ja ohjelmaan kuuluvat myös suorat toiminnot veljesjärjestöjen kanssa. NHA on tärkeä
pohjoismainen osa FACE:n (ks. alla) toimintaa.

FACE
Metsästäjäliitto edustaa Suomea EU:n metsästys- ja suojelujärjestössä FACE:ssa. Metsästäjäliiton edustajat
osallistuvat FACE:n edustajakokouksiin ja asiantuntijatyöryhmien kokouksiin. FACE:n kautta
Metsästäjäliitto pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti EU:n päätöksiin Suomen ja Pohjoismaiden metsästäjiä
koskevissa asioissa. Metsästäjäliitto pitää FACE:n kautta oma-aloitteisesti aktiivista yhteyttä Euroopan
parlamentin jäseniin, komissioon ja neuvostoon sekä muihin lobbausjärjestöihin. Metsästäjäliitto on saanut
FACE:n työlistan kärkeen suden siirtämisen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V, mikä on liiton
pitkänajan tavoite susipolitiikassa. FACE on myös erittäin tärkeä tiedonsaantikanava Metsästäjäliitolle.
Tämä helpottaa myös yhteistyötä mm. MMM:n kanssa, koska Metsästäjäliitto voi halutessaan välittää
uusinta tietoa myös päätöksenteon tueksi.

Metsästyksen vaikuttajatavoitteet
Metsästäjäliitto on päivittänyt vuoden 2018 aikana metsästyksen edunvalvonnalliset tavoitteet jaksolle
2019- 2026. Metsästysohjelmassa huomioidaan poliittista vaikuttamista, lainsäädäntöä tai muuta
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muutosta vaativat strategiset teemat ja tavoitteet. Ohjelmaan on kirjattu esimerkiksi vaalityön kannalta
merkittävät tavoitteet ja toimenpiteet sekä kahdelle seuraavalle nelivuotiskaudelle jaksotetut tavoitteet.
Ohjelma sisältää ehdotuksia siitä, miten metsästäjille tärkeitä tavoitteita voidaan edistää ja mahdollistaa
esimerkiksi lainsäädännön kautta. Tämän lisäksi suunnittelemme ja toteutamme tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavia käytännön toimenpiteitä.

Monimuotoiset riistalajit ja metsästystavat
Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitotoiminnan pyrkimyksenä on edistää luonnon- ja riistanhoitoa
metsästyksen kaikilla toimintatasoilla maassamme. Riistalajistomme säilyminen monimuotoisena on
keskeistä ja sitä edistetään monipuolisella, esimerkiksi riistan elinympäristön hoitoon liittyvällä,
asiantuntija- ja tiedotustyöllä. Tämän lisäksi vaalimme aktiivisesti perinteisten metsästysmuotojen säilymistä
osana suomalaista, monipuolista metsästyskulttuuria. Otamme huomioon vieraslajien vaikutuksen
maassamme harjoitettaviin metsästysmuotoihin ja kehitämme menetelmiä entistä tehokkaampaan
vieraslajikontrolliin.
Metsästäjäliitto osallistuu toimintavuonna 2020 suden kannanhoitosuunnitelman toimeenpanoon ja toimii
aktiivisesti mukana suomalaisessa susipolitiikassa suomalaisen metsästyskulttuurin puolestapuhujana.
Metsästäjäliiton linja susipolitiikassa on kiteytetty seuraavasti: Suomessa on elinvoimainen susikanta, jonka
aiheuttamat haitat ovat hallinnassa. Metsästäjäliito tekee aktiivisesti työtä myös vahinkojen
ennaltaehkäisemiseksi ja haluaa siten mahdollistaa suden kannanhoidollisen metsästyksen Suomessa.
Luonnon- ja riistanhoidon toiminnan keskeiset osa-alueet:
• Asiantuntijatoiminta
• Luonnon- ja riistanhoidon tieteellisen tutkimustiedon popularisointi ja parhaiden käytäntöjen
jakaminen kentälle
• Luonnon- ja riistanhoitoon kannustaminen
• Luonnon- ja riistanhoitohankkeiden esiin nostaminen viestinnässä

Toimintamuotoja
Luonnon- ja riistanhoitotyössä otetaan huomioon riistaeläinten hyvinvointiin liittyvät asiat, seurataan riistanja luonnonhoitoa edistäviä uusia ilmiöitä ja tiedotetaan niistä. Jatkamme ”tuhat tapaa toimia” -listausta,
jossa kerätään hyödyllisiä vinkkejä luonnon- ja riistanhoidon toteuttamiseen seuratasolla. Luonnon- ja
riistanhoito -asiantuntijaryhmä etsii myös kohteita riistanhoidon lahjoitusvaroille ja antaa lausunnot
kohdehakemuksista liiton hallitukselle. Hallitus palkitsee Waden-palkinnolla vuoden riistateon
valtakunnallisten Riistapäivien yhteydessä.
Kokoukset ja opintoretket
Luonnon- ja riistanhoidon asiantuntijaryhmä yhdistää kokouksiinsa opintoretkiä, joista on mahdollista
tuottaa lehtiartikkeleita. Asiantuntijaryhmän jäsenet ja piirien avainhenkilöt saavat samalla itse uusia
ideoita toimintaansa. Osallistumme myös Riistapäiville, jotka järjestetään vuoden 2020 tammikuussa.

Luonnon monimuotoisuus ja elinympäristöjen hoito
Metsästäjäliitto pyrkii edistämään luonnon kansainvälisten monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista
Suomessa. Toimintavuoden aikana edistämme luonnon monimuotoisuutta kampanjan avulla, jossa
kartoitetaan metsästäjien luonnonhoitotyötä maassamme sekä esitellään sen tuloksia keskeisille
sidosryhmille ja suurelle yleisölle.
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Riistan elinympäristön hoito on yksi tulevan toimintakauden tärkeimmistä aiheista. Vieraslajien tehokas
kontrollointi kasvattaa vuosi vuodelta merkitystään, ja siihen liittyen koordinoimme vieraspetohankkeita.
Teemme läheistä yhteistyötä peltoriistanhoidon edistämiseksi alan toimijoiden kanssa. Riistametsänhoidon
edistämistä ja hyvien esimerkkien jalkauttamista toteutamme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Kosteikot ovat yksi maailman uhanalaisimmista biotoopeista. Metsästäjäliitto edistää linnustollisesti
tärkeiden vesialueiden hoitoa, uusien kosteikkojen perustamista ja niiden lajiston vaalimista. Vuonna 2020
liitto on mukana MMM:n ja YM:n yhteisessä vesilintukosteikkojen kunnostustyössä, ja metsästystä
edistävän lintujen levähdysalueverkoston luomisessa. Olemme systemaattisesti edistäneet sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla. Liitto on yksi Sammalistonsuolle tehdyn vesienkäsittelykosteikon perustajatoimikunnan jäsenistä. Sammalistonsuon kosteikolla järjestetään vuosittain muutamia
jahteja, jotka ovat olleet hyvin tarkoin säädeltyjä. Kokemuksesta on opittu, miten rakennetussa
elinympäristössä voidaan metsästää eettisesti ja vastuullisesti. Tämän kokemuksen pohjalta on toteutettu
”vastuullista metsästystä kosteikolla” -opas. Se jaetaan metsästäjille Jahti-jäsenlehden 2/2020 välissä
(levikki 160 000), mikäli liitto saa edelleen ympäristöministeriön järjestöavustusta.
Vesilintujen pesintämenestyksen edistäminen on tärkeä toimenpide parannettaessa vesilintukantojen tilaa.
Pesintämenestystä voidaan parantaa esimerkiksi keinotekoisilla pesimälaitteilla, jotka suojaavat hautovaa
emoa nisäkkäiden ja varislintujen predaatiolta. Sorsien keinopesien rakentamista ja siihen liittyvää
koulutusta järjestetään vuonna 2020. Keinopesien oikeanlaisen sekä tarkoituksenmukaisen sijoittelun ja
muiden keskeisten tekijöiden selvittämiseen tarvitaan Suomessa lisää tutkimustietoa. Ympäristöministeriön
myöntämää rahoitusta käytetään tulevalla toimintakaudella osittain tähän tarkoitukseen.
Edellä mainittujen toimien lisäksi Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana soiden ennallistamis- ja
elinympäristöjen hoitotyössä.

Metsästysmahdollisuuksien edistäminen
Metsästäjäliitto edistää uusien harrastajien metsästysmahdollisuuksia osana palveluprojektia. Se kehittää
metsästysharrastuksesta kiinnostuneille koulutus- ja harrastustoimintaa sekä opastusta harrastuksen alkuun.
Näin helpotetaan uusien harrastajien jäseneksi liittymistä ja toimintaan osallistumista.
Liitto jatkaa myös yhteistyötä riistakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa uusille metsästäjille lähettävän
materiaalipaketin tiimoilta. Paketti postitetaan kahdesti vuodessa metsästäjätutkinnon suorittaneille uusille
harrastajille. Paketti sisältää perustietoa harrastuksen aloittamisesta ja Metsästäjäliiton toiminnasta.
Metsästäjäliitto ja riistakeskus ovat yhdessä kehittäneet metsästyksen ja riistatalouden koulutusohjelman.
Sen ensimmäisessä toteutusvaiheessa pilotoidaan uuden metsästäjän koulutuskokonaisuus. Nuorten
metsästäjien metsästysmahdollisuuksia edistetään Nuoret Seuraan -kampanjalla ja muulla aktiivisella
nuorisotyöllä (lue lisää kohdasta Nuorisotyö).
Metsästysmahdollisuuksien säilyminen uusilla luonnonsuojelualueilla on yksi tavoiteohjelmamme
pääteemoista. Metsästäjäliitto käy aktiivista keskustelua uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta ja
metsästysmahdollisuuksien säilyttämisestä näillä alueilla sekä antaa metsästysseuroille tukea ja neuvontaa.
Tällä hetkellä metsästys suojelualueilla on pääosin kiellettyä. Luonnonsuojelulaki vuodelta 1923 ei kohtele
metsästäjiä tasapuolisesti muihin alueen käyttäjiin verrattuna. Metsästyskielto voi vaikuttaa negatiivisesti
alueen luonnonsuojeluarvoihin, koska myös luonnonsuojelualueella pitäisi kyetä tehokkaaseen vieraslajien
kontrollointiin.
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Metsästysseuratoiminnan turvaaminen ja kehittäminen

Metsästysseurat ovat tällä hetkellä merkittävimpiä metsästysmahdollisuuksien tarjoajia, joten niiden
toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä toimenpiteitä. Kehittämällä seuratoimintaa
ja varmistamalla sen jatkuvuus takaamme myös metsästysmahdollisuuksien säilymisen. Voimme parantaa
seuratoiminnan edellytyksiä ottamalle ne huomioon edunvalvonnassa, kehittämällä seuroille suunnattuja
jäsenpalveluita ja viestimällä aktiivisesti uusista seuratoiminnan käytännöistä. Autamme seuroja
edistämään jäsenyyskäytäntöjään, annamme heille neuvontaa jäsenyysasioissa ja esittelemme
toimintamalleja, joilla he voivat saada uusia jäseniä mukaan toimintaan.

VASTUULLINEN JA OSAAVA JÄSENISTÖ
•
•
•
•
•

Hyödylliset ja tarpeelliset jäsenpalvelut
Nuorisotyö
Koulutus
Metsästysammunta
Viestintä

Hyödylliset ja tarpeelliset jäsenpalvelut
Vuoden 2019 jäsenpalveluprojektin tuloksena syntyneistä jäsenpalveluiden parannustarpeista ja -toiveista
sekä projektin aikana esiin nousseista muista ajatuksista toteutetaan liittohallituksen päättämät toimet.
Jäsenpalvelumuutokset tukevat Metsästäjäliiton tavoitetta ”koti kaikille metsästäjille” ja liittyvät esimerkiksi
jäsenmaksuihin, jäsenyyksiin ja jäseneksi liittymiseen, sääntömuutostarpeisiin, ruotsinkieleen ja piirien sekä
seurojen jäsenpalvelukokonaisuuksiin. Lisäksi piireille järjestetään yhdistystoimintakoulutuksia neuvonnasta
sekä heidän jäsenyhdistyksilleen päätöksenteosta seuroissa. Jäsenpalvelujen tärkeä tehtävä on
metsästysseurojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Seuroille tuotetaan jäsenpalveluna
työkaluja seuratoiminnan hallinnointiin. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi: tapahtumarekisterin
käyttöönotto ja jäsenrekisterin kehittäminen. Toimintavuoden aikana kehitetään myös seuroille tarjottavaa
koulutusta seuratoiminnan toteuttamisesta.
Jäsenpalvelujen kehittämistyötä tekee liittohallituksen perustama jäsentyöryhmä, jonka tarkoituksena on
esittää tulevaisuuden näkemyksiä liiton eri tasojen organisoimisesta, jäsenmuodoista ja toiminnasta.
Huomion keskipisteenä ovat jäsen-, piiri- sekä liittotaso sekä ehdotusten konkretisoituminen sääntömuutosesityksiksi.

Nuorisotyö
Nuorisotyö ja -koulutus palvelevat Metsästäjäliiton tavoitetta vastuullisesta ja osaavasta jäsenistöstä.
Tehokkaalla ja järjestelmällisellä viestinnällä rakennetaan sekä jäsenistön osaamista että vastuullisen ja
osaavan metsästäjän julkisuuskuvaa. Metsästäjäliiton nuorisotyön tavoitteena on saada mahdollisimman
moni luonnosta ja metsästyksestä kiinnostunut lapsi ja nuori tutustumaan harrastukseen ja mukaan
toimintaan taustasta riippumatta. Nuorisotyö palvelee siis osaltaan myös liiton tehtävää
metsästysmahdollisuuksien edistämisessä. Nuorisotoiminta ehkäisee myös syrjäytymistä, parantaa
maaseudun elinvoimaisuutta sekä vähentää nuorten alueellista epätasa-arvoa. Metsästäjäliitto tavoittaa
monia sellaisia nuoria, joita muut järjestöt eivät tavoita.
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Keskeisin vuoden 2020 teema on toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Nuorisotyön rooli ja
toimintojen määrä ovat kasvaneet vuosi vuodelta, joten toimintojen yhtenäistäminen, vakiinnuttaminen ja
jatkuvuuden varmistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Toimintaa pyritään tukemaan vähintään
aikaisempien käytäntöjen mukaisesti. Päivitämme nuorisotoiminnan materiaaleja ja hankimme nuorille
metsästysvälineitä. Lisäksi nuorisotyön materiaaleja käännetään ruotsiksi. Koulutamme leirien järjestäjiä ja
järjestämme nuorisotyökoulutuksia. Vuoden 2020 aikana järjestämme Metsästäjäliiton nuorisoseminaarin,
jonka tavoitteena on tuoda yhteen liiton nuorisotyötä tekeviä henkilöitä ja kehittää toimintaa.
Vuoden 2020 aikana Metsästäjäliiton piirien ja seurojen Metso-, Mini-Metso-, MetsästysMetso-leirejä sekä
riista- ja kalakerhoja järjestetään noin 40 ympäri Suomen. Perinteisen leiritoiminnan ohella järjestämme
erilaiseen käytännön metsästykseen keskittyviä Metsästys-Metso-leirejä. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus
kehittää malleja myös metsästysammuntaan keskittyvälle nuorisotyölle. Lisäksi piirit ja jäsenseurat
järjestävät muita nuorisokoulutuksia- ja tapahtumia sekä vierailevat oppilaitoksissa. Nuorisotyö tavoittaa
vuoden aikana 3 000 - 4 000 lasta ja nuorta niin maaseudulla kuin kaupungeissa.
Metsästäjäliiton piirit ja jäsenseurat vierailevat paljon erilaisissa oppilaitoksissa. Toimintavuoden aikana
on tavoitteena tukea kouluvierailuja ja madaltaa kynnystä niihin osallistumiseen. Lisäksi aiomme
yhtenäistää toimintatapoja esimerkiksi tuottamalla materiaalia ja kouluttamalla vapaaehtoisia ko.
tehtäviin.
Edistämme myös aktiivisesti yhteistyötä muiden erä- ja luontokasvatusta tekevien toimijoiden kanssa ja
osallistumme mm. Metsän oppimispolun ohjausryhmään. Aloitamme yhteistyön Suomen kennelliiton
kanssa mm. tuottamalla metsästyskoiraohjelman Kennelliiton leiritoimintaa varten sekä järjestämällä
valtakunnallisen metsästyskoira -viikonlopputapahtuman. Ensi vuonna on tavoitteena pilotoida myös
yhteistyötä suurten partioleirien kanssa. Vuoden 2020 aikana julkaistaan Metsästäjäliiton uudet
mallisäännöt seuroille. Uudet mallisäännöt kannustavat helpottamaan seuroihin liittymistä, mikä tekee
jäseneksi pääsystä helpompaa myös nuorille.

Nuoret seuraan
Toimintavuoden aikana jatkamme edelleen nuorten metsästysmahdollisuuksien ja metsästysseuraan
pääsyn edistämistä viestinnän keinoin. Jatkamme 2018 aloitettua Nuoret seuraan - kampanjaa, jolla
pyritään tuomaan yhteen nuoret ja metsästysseurat. Kampanjassa tuetaan seuroja, jotka ottavat uusia
nuoria jäseniä.

Nuorisotyön asiantuntijaryhmä ja toiminnan rahoitus
Nuorisotyön asiantuntijaryhmä kehittää liiton nuorisotyötä. Asiantuntijaryhmä koostuu liiton nuorisotyön
aktiiveista ja muista nuorisotyön asiantuntijoista. Vuoden aikana otetaan käyttöön myös lakisääteinen
lasten ja nuorten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvitys.
Toiminnan laajenemisen myötä yritämme löytää uusia rahoitusmalleja toiminnan kasvun varmistamiseksi.
Haemme esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöltävaltionavustusta valtakunnallisten nuorisoalan
järjestöjen toimintaan. Mikäli avustusta myönnetään, osoitetaan siitä osa Metsästäjäliiton piirien
nuorisotyöhön. Avustuksella jatketaan myös kokoaikaisen nuorisovastaavan tehtävää.
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Koulutus
Koulutus on osa Metsästäjäliiton jäsenpalveluita. Strategian mukaisesti koulutuksen tavoitteena on
vastuullinen ja osaava jäsen. Koulutus luo myös mahdollisuuksia osallistua ja tutustua Metsästäjäliiton
toimintaan ja metsästysharrastukseen.
Toimintavuoden keskeisin tavoite on aloittaa Suomen riistakeskuksen kanssa yhteistyössä kehitetyn
riistatalouden ja metsästyksen koulutusohjelman mukainen koulutus. Kehitystyö käynnistyy uuden
metsästäjän koulutuskokonaisuuden pilotoinnilla. Ohjelman tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää
koulutustoimintaa siten, että koulutukset muodostavat loogisen ja nousujohteisen kokonaisuuden.
Koulutuksen nykyiset tarpeet, resurssit sekä toimintatavat määrittelemme yhteistyössä piirien kanssa.
Vuoden 2020 aikana kehitetään koulutuksen asiantuntijaryhmän toimintaa, ja kartoitetaan henkilöitä
asiantuntijaverkostoon. Asiantuntijaryhmä koostuu liiton koulutusorganisaatiossa työskentelevistä
henkilöistä ja muista asiantuntijoista. Koulutusta tuetaan koulutusmateriaalien tuotannolla. Toimintavuoden
aikana kartoitetaan uusien koulutusmateriaalien ja olemassa olevien päivityksien tarve. Esimerkiksi. 8
askelta metsälle -opas on tarkoitus päivittää.
Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön liiton tapahtumarekisteri, jonka kautta ilmoitetaan
tulevaisuudessa kaikki Metsästäjäliiton tapahtumat ja koulutukset. Tapahtumarekisterin käytöstä
järjestetään koulutuksia piirien henkilöstölle sekä seuroille.

Koulutusten aiheet
Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus jatkuu keskeisenä koulutusteemana. Alkuvuoden 2020 sekä
mahdollisesti alkusyksyn aikana järjestetään kattava koulutuskierros asiasta kiinnostuneissa piireissä. Piirit
järjestävät koulutukset itse. Kouluttajina toimivat eläinlääketieteen dosentti Sauli Laaksonen apunaan
eläinlääkärit Mikaela Sauvala ja Anne Woivalin. Koulutukset rahoitetaan osallistumismaksuilla, joista
ylijäävät tulot jäävät piirille.
Toimintavuoden aikana jatketaan myös muita hyväksi havaittuja koulutuksia, kuten
seuratoiminnankoulutus, houkuttelumetsästys, jousimetsästys, luonnonturkisten käsittely,
jälleenlatauskoulutus sekä metsästäjän ja metsästyskoiran hätäensiavun koulutus. Seuroille tarjotaan
koulutusta esimerkiksi jäsen- ja tapahtumarekisterien käytössä, nuorisotyössä sekä tasa-arvo ja
yhdenvertaisuusasioissa. Muita koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Toimintavuonna 2020 jatketaan
myös liiton webinaarikoulutuksia sekä kehitetään näitä edelleen. Esimerkkinä näistä ovat liiton sähköisiin
järjestelmiin liittyvät koulutukset.

Aluekouluttajat ja piirikouluttajat
Aluekouluttajajärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Ensisijaisesti toimintaa jatketaan nykyisillä
aluekouluttaresursseilla. Aluekouluttajan päätehtävä on järjestää koulutuksia, tuottaa koulutusmateriaalia
ja mahdollisuuksien mukaan kouluttaa alueensa vapaaehtoisia piirikouluttajia sekä rekrytoida uusia.
Toimintavuoden aikana käymme läpi aluekouluttajien tehtäviä ja koulutustarjontaa yhdessä heidän ja
piirien kanssa. Tavoitteena on, että kouluttajat pystyvät vastaamaan kysyntään mahdollisimman hyvin.
Aluekouluttajia koulutetaan tarpeen mukaan osaamisen lisäämiseksi. Piirikouluttajien koulutusta
järjestämme tarvittaessa. Ensisijainen tavoite on kouluttaa piirikouluttajat hallitsemaan annettu
koulutusmateriaali ja yhdenmukaistaa koulutussisältöä piireissä eteenpäin vietäväksi. Vapaaehtoisia
piirikouluttajia palkitaan valitsemalla kevätliittokokouksessa perinteisesti vuoden nuori, nais- ja
mieskouluttaja. Aluekouluttajat ja piirikouluttajat kouluttaa liiton keskustoimiston henkilökunta tai
tarvittaessa muut asiantuntijat.
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Metsästysammunta
Metsästysammunta on tärkeä osa jäsenpalvelukokonaisuuttamme. Se yhdistää metsästysammunnan
koulutus- ja kilpailutoiminnan päätavoitteenaan tuottaa turvallisia laukauksia sekä vastuullisia ja osaavia
metsästäjiä.

Metsästysammunnan keskeisimmät tavoitteet 2020
•
•
•
•
•

Kehittää metsästysammuntaa suuntaan, joka motivoi kaikkia metsästäjiä harjoittelemaan riittävästi.
Valtakunnallisen Metsästysammunnan ABC -koulutusjärjestelmän edelleen kehittäminen ja
volyymin kasvattaminen.
Turvata harrastusmahdollisuuksia ja parantaa sidosryhmäyhteistyötä.
Nostaa metsästysammunnan harrastaja- sekä kilpailuiden osallistujamääriä.
Lisätä metsästäjien tietoisuutta uuden teknologian ammusmateriaaleista viestinnän ja käytännön
testaamisen avulla.

Yleisinä tavoitteina vuodelle 2020 on jatkaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Mahdolliset lyijyn käytön
rajoitukset edellyttävät edunvalvontaa toimintavuoden aikana. Jatkamme yhteistyötä SALlin ja Suomen
riistakeskuksen kanssa ampumaratojen ympäristölupa-asioissa. Autamme jäsenseuroja ampumaratojen
ympäristöprosesseissa ja tarjoamme asiantuntemustamme heidän käyttöönsä. Viestinnän keinoin
korostamme metsästäjien vastuullisuutta myös ympäristökysymyksissä. Käytännön testien avulla lisäämme
metsästäjien tietoisuutta lyijyä korvaavien ammusmateriaalien käytössä.

Metsästysammunnan ABC
Haemme rahoitusta Metsästysammunnan ABC -hankkeeseen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Metsästysammunnan ABC -koulutusorganisaatiota ylläpidetään ja kehitetään siten, että liiton alueille (itä,
länsi, keski, pohjoinen ja etelä) hankitaan palkkioperusteisesti toimivia ammattilaisia kouluttajiksi ns.
aluekouluttajamallin mukaisesti. Vuoden 2020 aikana perustamme aluekouluttajatiimit (3-5
kouluttajaa/alue). Aluekouluttajat järjestävät alueellaan tukikoulutuksia. Heidän päätehtävänään on
järjestää kouluttajakoulutuksia ja tukea uusia koulutuksenjärjestäjiä osallistumalla ensimmäisiin
koulutuksiin. Lisäksi he rekrytoivat uusia ABC-aluekouluttajia tarpeen mukaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi
vahvistetaan vuoden 2020 aikana koulutusten markkinointia ja viestintää erityisesti piireihin ja
riistanhoitoyhdistyksiin. Markkinointia kohdennetaan erityisesti nuorille metsästäjille. Koulutusten järjestäjät
voivat tulevaisuudessa lisätä ja hallinnoida koulutuksia itsenäisesti liiton tapahtumakalenterissa.
Vuoden 2020 aikana järjestään 50 Metsästysammunnan ABC -tukikoulusta, joiden tavoitteena on
kouluttaa 300 uutta metsästäjää sekä antaa 300 uudelle tai vanhalle ABC-kouluttajalle paremmat
edellytykset järjestää ampumakoulutuksia. Tukikoulutusten tavoitteena on, että ABC-kouluttajat järjestävät
vuoden 2020 aikana itsenäisesti 100 koulutusta. Metsästysammunnan koulutustukea annetaan
pyydettäessä sidosryhmille, kuten viranomaiselle tai riistahallinnolle.

Metsästäjäliiton metsästysammunnan kilpailutoiminta
Metsästäjäliitto edistää metsästysammuntaa ja vastaa sen kilpailutoiminnasta Suomessa. Liitto on myös
kansainvälisen metsästysampumaliiton jäsen ja suomalaiset kilpailijat osallistuvat kansainvälisiin
kilpailuihin Metsästäjäliiton nimeämänä kansallisena joukkueena.
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Vuonna 2020 Metsästäjäliiton metsästysammunnan kilpailutoiminnan keskeisimmät
tavoitteet
•
•
•

Edistämme metsästysammunnan harrastus- ja kilpailutoimintaa SM-, piiri- ja seuratasolla,
huomioiden harrastajamäärät lajiryhmittäin.
Etsimme keinoja, joilla saamme lisää metsästäjiä ampumaharrastuksen pariin. Uusia, matalan
aloituskynnyksen lajeja (hirvikävelyä vastaavia) tarvitaan sekä kivääri että haulikkopuolelle.
Tuemme kilpailujen järjestäjiä tarjoamalla uuden tuloslaskentaohjelmiston jäsenseurojen
vapaaseen käyttöön. Näin kilpailut voidaan järjestää tehokkaammin ja pienemmillä
henkilöresursseilla.

Metsästysammunnan kilpailutyöryhmä
Metsästysammunnan kilpailutyöryhmä (kilparyhmä) edistää metsästäjien ampumaharrastusta ja
ampumataitojen kehittämistä metsästykselliset näkökohdat huomioon ottaen. Työryhmän tehtäviin kuuluu
myös muu metsästäjien ampumaharrastuksen ja -taitojen edistäminen. Kilparyhmän jäsenet jalkautuvat
kilpailijoiden ja kilpailujen järjestäjien asiantuntija-avuksi, toimien samalla kouluttajina ja toiminnan
kehittäjinä. Lisäksi kilparyhmä vastaa metsästysampumasääntöjen kehittämisestä metsästykselliset
näkökohdat huomioon ottaen. Uudet metsästysampumasäännöt tulivat voimaan 1.1.2017 ja niitä
päivitetään tarvittaessa. Sääntöjä kehitetään SM-kilpailuraporttien sekä piireiltä, kilpailujen järjestäjiltä ja
kilpailijoilta saadun palautteen pohjalta. Virallisen kilpailutoiminnan lisäksi etsitään uusia lajeja
(esimerkiksi pienoishirvi), jotka lisäisivät erityisesti nuorten kiinnostusta metsästysammuntaan.
Metsästäjäliitto kantaa päävastuun metsästysammuntojen kilpailutoiminnasta Suomessa. Vuoden 2020
aikana piirien järjestämissä kisoissa arvioidaan olevan lähes 10 000 osallistujaa. SM- kisoja järjestetään
viisi ja niihin odotetaan noin 3 500 osallistujaa. KV-lajeista järjestetään neljä karsintakilpailua, joihin
odotetaan noin 100 osallistujaa. Vuoden 2019 ja 2020 karsintakilpailujen perusteella kootaan joukkueet
Sloveniassa järjestettävään EM- kilpailuun sekä PM-kilpailuun Mäntsälään. Muita ampumatapahtumia
kuten LuotiCompak järjestetään kuusi ja niihin odotetaan 300 osallistujaa.

Metsästäjäliiton mestaruuskilpailut 2020
Metsästysammunnan Suomen mestaruuskilpailuita järjestetään vuonna 2020 viidellä eri paikkakunnalla
(Kajaani, Kurikka, Nokia, Pessalompolo ja Alastaro). Eurooppalaisen metsästysammunnan EM-kilpailut
järjestetään Sloveniassa ja Pohjoismaisen metsästysammunnan PM-kilpailut Suomessa Mäntsälässä.
Metsästysammunnasta tiedotetaan Metsästäjäliiton verkkosivuilla, smlkilpailut.fi-sivustoilla, Jahti-lehdessä
ja Metsästäjäliiton Facebook-sivuilla sekä piirikirjeissä. Näissä kanavissa julkaistaan myös SM-, PM- ja EMkilpailujen tulosmateriaalia. Metsästysammuntalajien piirikohtaiset kilpailukalenterit julkaistaan
Metsästäjäliiton verkkosivuilla. Sieltä löytyy myös ennakkotietoja tulevista SM-kilpailutapahtumista.

Ampumaratojen ympäristöluvat
Liitto on sitoutunut auttamaan jäsenseurojaan ampumaratojen ympäristölupa-asioissa. Vuonna 2019
palkattu ampumarata-asiantuntija jatkaa työtä yhdessä Suomen ampumaurheiluliiton asiantuntijan kanssa.
Lisäksi tulevan toimintavuoden aikana on tarkoitus käynnistää monivuotinen ampumaratojen
ympäristölupahanke, jossa ovat mukana Metsästäjäliiton lisäksi myös SAL, Suomen riistakeskus ja eri
reserviläisjärjestöt. Hankkeen tavoitteena on saada ympäristölupa vähintään 150 ampumaradalle, joilla
toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa ei vielä ole. Tavoitteena on estää kustannustehokkaasti
nykyisen rataverkoston ympäristölupa syistä johtuva harveneminen, ja taata turvalliset ja
ympäristöystävälliset harjoitteluolosuhteet kaikkialla Suomessa niin metsästäjille, ampumaharrastajille ja urheilijoille, reserviläisille, viranomaisille kuin muille työssään tai vapaa-ajalla ampumataitoa tarvitseville.

11

Tärkeänä tavoitteena on edistää turvallista ja eettisesti hyväksyttävää metsästystä, jonka yhtenä
kulmakivenä on metsästäjän hyvä ampumataito ja turvallinen aseenkäsittely.

Viestintä
Tavoitteet
Viestinnän tavoitteena on edistää Metsästäjäliiton strategisten tavoitteiden saavuttamista. Viestintä liittyy
liiton kaikkeen toimintaan. Sitä ohjaa liiton strategiaan perustuva viestintästrategia vuosille 2020-2022
sekä vuosittain laadittava viestintäsuunnitelma, joiden toteutuksesta vastaa viestinnän asiantuntijatiimi
viestintäpäällikön johtamana.

2020 tehtävät
Viestinnällä on tärkeä rooli Metsästäjäliiton 2019 uudistetun strategian jalkauttamisessa ja arvojen
välittämisessä jäsenistölle. Vuoden 2020 tärkeimmät tehtäväalueet ovat:
•

Uuden strategian ja koti kaikille metsästäjille -brändin jalkauttaminen sekä tunnettuuden
lisääminen kaikissa kohderyhmissä. Brändin tulee näkyä ja kuulua kaikissa kanavissa
samanlaisena ja herättää mielikuva asiantuntijuudesta, edunvalvonnasta ja yhteisöllisyydestä sekä
luonnon kunnioittamisesta.

•

Jäsenhankinta sekä liiton omissa viestintäkanavissa että markkinointikampanjana maksullisissa
medioissa. Jäsenhankintakampanja toimii samalla uuden brändin lanseerauskampanjajana.
Jäsenhankinnan osana tarjotaan myös seuroille uusien jäsenten hankintaan kohdistettua palvelua.

•

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Viestinnän tehtävä on välittää ajankohtaista ja oikeaa tietoa ja
tukea siten Metsästäjäliiton vaikuttamismahdollisuuksia metsästykseen liittyvissä
päätöksentekoprosesseissa. Jatkuva ja oikea-aikainen tiedottamien ajankohtaisista asioista sekä
jäsenille että päättäjille, vaikuttajille ja suurelle yleisölle rakentaa Metsästäjäliiton
asiantuntijamielikuvaa, jossa liitto on keskustelun herättäjä ja ylläpitäjä sekä taho, jolta pyydetään
asiantuntijanäkemys. Yhteiskunnallisen vaikuttamisviestinnän avulla luodaan metsästyksen
positiivista tulevaisuudenkuvaa. Samalla edistetään metsästystä ja harrastuksen yleistä
hyväksyttävyyttä.

•

Väärän tiedon oikaisu. Metsästäjäliiton viestinnän tärkeä tehtävä on huolehtia myös siitä, että
metsästyksestä julkaistava tieto on oikeaa. Väärää informaatiota pyritään sekä estämään että
korjaamaan tiedottamalla itse ajankohtaisista metsästykseen liittyvistä asioista oikea-aikaisesti ja
asiantuntijatietoon perustuen. Tärkeiden uutisten tiedottamisessa pyritään reaaliaikaisuuteen.

•

Vaikuttajaviestinnässä nostetaan erityisesti esiin seurojen ja piirien toteuttama vaikuttamistyö sekä
kannustetaan heitä siihen. Samalla viestitään metsästäjien yhteiskunnallisesta vapaaehtoistyöstä.

•

Tunnettuuden lisääminen: Metsästäjäliiton asiantuntijamielikuvaa rakennetaan ja tehdään
tunnetuksi eri kohderyhmille suunnatuissa omissa kanavissa sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen
avulla esimerkiksi tiedottamisen ja PR-toiminnan keinoin. Jäsenhankintakärjellä toteutettava
imagokampanja lisää myös Metsästäjäliiton asiantuntijabrändin (koti kaikille metsästäjille)
tunnettuutta.

•

Jäsenviestintä: jäsenviestinnän päämediaa Jahti-lehteä suunnitellaan ja toteutetaan edelleen
vuosisuunnitelman mukaisesti. Monikanavainen jäsenviestintä sisältää painetun lehden lisäksi
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tärkeiden asioiden oikea-aikaisen uutisoinnin verkossa, sosiaalisessa mediassa tai jäsenten
uutiskirjeessä.
•

Uusien kohderyhmien tavoitteleminen ja Jahtimedian systemaattinen kehittäminen. Vuoden 2020
aikana on Jahtimediasta tarkoitus rakentaa sisällöltään mielenkiintoinen ja virkistävä metsästäjien
lisäksi myös metsästyksestä ja eräilystä kiinnostuneita kohderyhmiä – ja jopa suurta yleisöä
houkutteleva ja hakukoneoptimoitu kokonaisuus. Sisällöntuotanto systematisoidaan ja uutta
sisältöä tarjotaan jatkuvasti, jotta sivusto pysyy elävänä ja kiinnostavana. Elävyyttä lisätään
videoiden ja blogien avulla. Sisällöntuotannosta vastaa Jahti-lehden toimituskunta apunaan
freelance-toimittajat. Jahtimedialle rakennetaan oma sisältöstrategia.

•

Vaikuttajamarkkinointi: sosiaalisen median hyödyntämistä jatketaan ja kehitetään osana
asiantuntijaviestintää ja mielikuvamarkkinointia liiton some-strategian mukaisesti. Verkossa
käydään suurin osa metsästykseen liittyvästä keskustelusta, joten asiantuntijan roolin haltuun
ottaminen on tärkeää.

•

Sisäinen viestintä: Metsästäjäliiton sisäisen viestinnän kanavat määritellään ja kehitetään
palvelemaan liiton uuden strategian mukaista toimintaa. Sisäisen viestinnän tehtävä on tiedon
välittämisen lisäksi aktivoida seuroja viestimään toiminnastaan ja esimerkiksi metsästäjien
arvokkaasta yhteiskunnallisesta vapaaehtoistyöstä sekä osallistumaan jäsenhankintaan ja muiden
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kohderyhmät
Jäsentutkimuksen (Taloustutkimus 2019) ja brändityön osana määritellyt Metsästäjäliiton tärkeimmät
kohderyhmät ovat:
•
•
•
•
•

Jäsenet: seuroihin kuuluvat konkarimetsästäjät ja nk. vapaat metsästäjät, jotka halutaan pitää
jäseninä
Itsenäiset ja vapaat metsästäjät sekä uudet ja aloittelevat metsästäjät ja nuoret tulevaisuuden
metsästäjät, jotka halutaan mukaan toimintaan
Yhteiskunnalliset vaikuttajat, päättäjät ja suuri yleisö, joiden haluamme ymmärtävän ja
hyväksyvän Metsästäjäliiton toiminnan arvot
Sisäinen kohderyhmä: henkilökunta sekä piirien ja seurojen hallitusten jäsenet, jotka halutaan
sitouttaa toimintaan
Kumppanit: toimintaan läheisesti liittyvät sidosryhmät sekä Suomessa että kansainvälisesti, joiden
kanssa toteutetaan vaikuttajaviestintää

Kohderyhmien tärkeimmät odotukset ovat edunvalvonta (jäsenet), metsästysmahdollisuuksien edistäminen
(itsenäiset, vapaat, uudet, aloittelevat ja nuoret) sekä asiantuntijuus ja luotettavuus (vaikuttajat, päättäjät,
suuri yleisö, kumppanit ja sisäiset kohderyhmät).

Kanavat
Viestinnän kanavat on määritelty kohderyhmittäin kullekin parhaiten sopiviksi.
Kaikille yhteiset kanavat: metsästäjäliitto.fi
Kaikille kohderyhmille yhteinen tärkein kanava on Metsästäjäliiton verkkosivu. Uusi sisällöllisesti ja
visuaalisesti nykyaikaistettu verkkosivusto on suunniteltu rakenteellisesti palvelemaan erilaisia
kohderyhmiä. Verkkosivuilla tarjotaan informaatiota edunvalvonnasta, jäseneduista, nuorisotyöstä ja
Metsästäjäliiton strategiasta sekä tuotetaan uutisia ajankohtaisista asioista.
Jäsenviestintä: Jahti-lehti ja tulevaisuudessa myös uutiskirje
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Metsästäjäliiton jäsenistä pääosa kuuluu viestinnän kohderyhmistä konkarimetsästäjiin ja nk. vapaisiin
metsästäjiin. Jäsenviestinnän tärkein ja arvostetuin kanava on jäsenlehti Jahti. Sen tavoitteena on olla
Metsästäjäliiton strategiaa tukeva informatiivinen, mielenkiintoinen, innostava ja monipuolinen lehti.
Artikkelien tulee olla laadukkaasti tuotettuja ja jäsenistölle hyödyllisiä. Jahti-lehti ilmestyy vuonna 2020
ensimmäistä kertaa viitenä aikakauslehtinumerona. Piiriuutiset toimivat sisäisen viestinnän pikakanavana,
jonka kautta ajankohtainen tieto välittyy piireille kerran viikossa tai tarvittaessa. Jäsenille perustetaan
myös uutiskirje, jonka tarkoitus on varmistaa, että piiriuutisten tieto kulkee myös jäsenille.
Jahtimedia: Metsästyksestä kiinnostuneet ja suuri yleisö
Jahti-lehteä täydentää Jahtimedia.fi -verkkosivusto, jonka kanssa sisältöjen välille luodaan jatkuvaa
vuorovaikutteisuutta. Jahtimedia -verkkosivusto on Metsästäjäliiton brändin olohuone. Se on kaikille avoin
media, joka tavoittelee metsästäjien lisäksi kaikkia metsästyksestä kiinnostuneita, erähenkisiä tai
riistaruuan ystäviä. Jahtimedia on sisällöltään trendikäs ja monipuolinen ja houkutteleva. Sen etuna on
jatkuva sisällöntuotanto. Sähköinen media-alusta mahdollistaa myös liikkuvan kuvan ja live-haastattelujen
hyödyntämisen.
Tiedottaminen: yhteiskunnallinen vaikuttamien ja edunvalvonta
Vaikuttajaviestinnässä korostuvat asiantuntijakeskustelujen tai -haastattelujen rinnalla mediaverkostojen
kautta tapahtuva vaikuttaminen. Käytännössä tämä toteutuu oikea-aikaisen ja aktiivisen tiedottamisen
kautta. Metsästäjäliitto tiedottaa aktiivisesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti metsästykseen liittyvistä
asioista jäsenilleen ja lehdistölle sekä päättäjille. Se toimii keskustelun avaajana ja herättäjänä ja ottaa
siten asian omistavan asiantuntijan roolin rohkeasti haltuunsa. Päättäjille suunnatussa viestinnässä
huomioidaan viestinnän oikea-aikaisuus myös päätöksentekoprosessiin nähden. Yhteiskunnallista
vaikuttamista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä suomalaisten ja eurooppalaisten
sidosryhmäkumppanien kanssa (BirdLife, FACE jne…).
Sosiaalinen media: vaikuttajamarkkinointi
Vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään saavuttamaan haluttu kohdeyleisö somevaikuttajien kautta.
Vaikuttajamarkkinoinnissa hyödynnetään yhteistyötä bloggaajien, tubettajien ja sometähtien kanssa.
Vaikuttaminen on jatkuvaa, niinpä viestintä sosiaalisessa mediassa on päivittäistä. Tarkoitus on saada
mahdollisimman moni seuraamaan Metsästäjäliiton uutisia.

Muut verkko- ja ICT-palvelut
Vuonna 2019 käynnistettiin projekti, jonka päämääränä oli tuottaa jäsenseuroille tarkoitettu itpalvelukokonaisuus. Metsästäjäliitto kehittämä jäsenpalvelujärjestelmää kokoaa it-palvelut yhteen
paikkaan yksien tunnusten taakse. Osa palveluista toteutetaan hyväksi todettujen yhteistyökumppaneiden
kanssa yhteen sovittamalla jo olemassa oleva järjestelmä, ja osa rakennetaan täysin räätälöitynä
Metsästäjäliiton tarpeisiin. Uuden jäsenpalvelujärjestelmän avulla Metsästäjäliitto pystyy tarjoamaan
jäsenseuroilleen parempia metsästysseurojen tarpeisiin räätälöityjä verkkopalveluja. Lisäksi tiedon
hallittavuus helpottuu integrointien, eli yhteensovitusten myötä. Projekti toteutetaan vaiheittain 5 vuoden
aikana. Vuoden 2020 aikana Metsästäjäliitossa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi palvelut yhteen kokoava
portaali ja uusi jäsenrekisteri.
Vuonna 2020 Metsästäjäliiton ICT-toiminnan keskeisimmät tavoitteet
•
•
•
•

Jäsenpalveluiden kehittäminen
Uuden jäsenrekisterin käyttöönotto
Uuden jäsenpalveluportaalin käyttöönotto
Järjestelmien ylläpidon ja turvallisuuden parantaminen
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Metsästysalueiden hallintajärjestelmää Reviiriä on tarkoitus kehittää vuoden aikana. Metsästäjäliitto on
mukana suunnittelutyössä. Teknisestä kehitystyöstä vastaa Belectro.

YHTEISÖLLISYYS
•
•
•
•

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

Järjestön kehittäminen kaikilla tasoilla
Jäsenpalvelujen kehittämisprojekti jatkuu vuonna 2020. Tavoitteena on jäsenhankinnan ja sen
kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä jäsenyyden esteiden kartoittamisesta
tehtyjen johtopäätösten ja tulosten käytäntöön saattaminen niiden muutosehdotusten osalta, jotka järjestö
on vuoden 2019 loppuun mennessä päättänyt toteuttaa. Jäsenhankintakampanjalla lisätään tietoisuutta
piirien jäsenyyksistä ja lisätään piirien jäsenmäärää.
Kehitämme myös edelleen yhteydenpitoa ja viestintää piireille ja metsästysseuroille. Tulevan vuoden
aikana järjestämme järjestöjen toiminnankehittämiseen liittyviä tapahtumia, kuten järjestö- ja
toiminnanjohtajapäiviä sekä muita eri kokoonpanoin toteutettuja tapaamisia, joissa keskitytään
piiritoiminnan kehittämiseen piirien osallistamiseen. Piirit ovat monien palvelujen alueellisia tuottajia, joten
niiden mukanaolo suunniteltujen muutosten viimeistelyssä ja toteutuksessa on erittäin tärkeää.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Metsästäjäliitto käynnisti vuonna 2018 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman koostamisen.
Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kysely piireille, liittohallitukselle ja henkilöstölle. Siinä selvitettiin
toiminnan nykytila tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 2019 laadittu tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma on pohjana sille, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat mahdollisimman
hyvin liiton toiminnassa. Sen osana olemme laatineet Metsästäjäliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjeen
ja valinneet yhdenvertaisuusvastaavat. Hyvin laadittu ja toteutettava tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma edesauttaa sitä, että Metsästäjäliitolle myönnetään hanke- ja tukivaroja. Se
lisää myös Metsästäjäliiton yhteiskunnallista arvostusta ja hyväksyttävyyttä.

Mahdollisuus osallistua
Yksi vuoden 2020 tärkeimpiä tavoitteitamme on kaikkien metsästäjien harrastus- ja
osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Vuonna 2019 valmistuneen jäsenkyselyn vastausten pohjalta
kehitämme uusien ja vanhojen jäsentemme mahdollisuutta olla mukana liiton toiminnassa monipuolisesti
kaikilla toiminnan tasoilla. Yksi tärkeä tavoite vuodelle 2020 on myös luoda kaikille mahdollisuus
metsästysharrastuksen aloittamiseen iästä ja asuinpaikasta riippumatta sekä tarjota selkeä polku
kouluttautumiseen ja uusien taitojen hankkimiseen.
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Yhteistyöverkosto
Metsästäjäliitto jatkaa kumppanuusohjelmansa kehittämistä. Liiton tavoitteena on olla hyvä ja luotettava
yhteistyökumppani. Liitto on mukana kehittämässä sidosryhmäjahteja, ja kumppanimme ovat näkyvästi
mukana erämessuilla Kuopiossa sekä Riihimäellä. Yhteistyötä kehitetään myös Suomen Kennelliiton kanssa
mm. nuorisotyössä. Kennelliiton kanssa yhteisessä metsästyskoiratyöryhmässä keskustellaan
metsästyskoiriin liittyvästä lainsäädännöstä ja hyvistä käytänteistä sekä kehitetään niitä.

YHTEISKUNNALLISUUS
•
•
•

Tunnettu ja viestivä
Asiantunteva ja arvostettu
Yhteiskuntavastuu

Tunnettu ja viestivä
Yhteiskunnallisuus on yksi liiton toiminnan painopistealueista. Teemme näkyväksi metsästyksen merkitystä
ja metsästäjien tärkeää yhteiskunnallista työtä. Useimpiin muihin harrastuksiin verrattuna metsästys on
poikkeuksellisen laajasti säädeltyä, mikä myös tekee siitä yhteiskunnallisesti näkyvän teeman. Liiton
yhteiskunnallisen toiminnan tavoite on olla tunnettu ja avoimesti viestivä asiantuntija, joka on mukana
yhteiskunnallisessa metsästykseen liittyvässä keskustelussa ja päätöksenteossa.
Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on olennainen osa edunvalvontaa ja metsästyksen edistämistä.
Pyrkimyksenä on lisätä harrastuksen hyväksyttävyyttä ja tehdä järjestön asiantuntemusta näkyväksi, jotta
yhteiskunta pystyisi hyödyntämään sitä entistä paremmin. Samalla rakennamme metsästyksen haluttua
tulevaisuuskuvaa.
Yhteiskunnallisiin tehtäviimme kuuluvat asiantuntija-apu ja tiedonvälitys sekä aktiivinen metsästyksestä
käytävään julkiseen keskusteluun osallistuminen. Tämä edellyttää liiton asiantuntijoilta aktiivista
suomalaiseen metsästykseen vaikuttavien asioiden seuraamista ja niihin vaikuttamista Suomessa ja EUtasolla yhdessä sidosryhmäorganisaatioiden ja kumppanien kanssa. Tärkeä yhteiskunnallinen
vaikuttamistyö jatkuu esimerkiksi suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi ja lyijyn
totaalikiellon ehkäisemiseksi.
Viestintä ja aktiivinen ajankohtaisista asioista tiedottaminen ovat merkittävä osa yhteiskunnallista
vaikuttamistyötä ja asiantuntijanäkyvyyttä. Myös asiantuntijalausunnot, tapaamiset ja kaikki julkinen
esiintyminen ovat tärkeä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto. Lisäksi julkista keskustelua käydään yhä
useammin verkossa, joten liiton asiantuntijuuden näkyminen ja kuuluminen sosiaalisessa mediassa on
edelleen tärkeä jatkokehityskohde.

Asiantunteva ja arvostettu
Metsästäjäliitto pyrkii hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön sidosryhmiensä kanssa. Haluamme varmistaa
asiantuntevan avun jäsenille ja muille sidosryhmille sekä hyvän palvelun medialle. Metsästäjäliitto.fi sivulle kerätään useimmin kysytyt kysymykset vastauksineen, tiedotteemme ovat selkeitä ja sisältävät
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johdon kommentteja ja sitaatteja, reagoimme nopeasti median yhteydenottoihin ja mediavalmennetut
asiantuntijamme osallistuvat keskusteluohjelmiin ja haastatteluihin.

Yhteiskuntavastuu
Metsästyksellä ja metsästäjillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli luonnonvarojen hallinnassa.
Kannustamme jäseniä osallistumaan vapaaehtoistyöhön myös vuonna 2020. Metsästäjät hoitavat monia
tehtäviä vapaaehtoisesti yhteiskunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti, kuten esimerkiksi poliisin virkaapua, eläinten kannanarvioiden kenttätyötä sekä riistakantojen hallintaa. Metsästäjät tekevät myös
merkittävän määrän vapaaehtoista luonnonhoito- ja suojelutyötä.
Metsästysseuraan tai -porukkaan kuuluminen lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia kontakteja. Harrastuksen
parissa tapahtuva liikunta ja muu aktiivinen toiminta lisää niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia.
Metsästysseurat edistävät toiminnallaan myös maaseudun elinvoimaisuutta.

HENKILÖSTÖ
Järjestö panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja kouluttaa henkilöstöä tarpeen mukaan. Liitto pyrkii
olemaan hyvä ja varma työantaja. Tavoitteena on kehittää Metsästäjäliittoa ja Eräkonttia kannustavana ja
kiinnostavana työyhteisönä, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja uralla
etenemiseen. Henkilöstömäärä on keskimäärin 15 henkeä. Uusia henkilöitä ei ole tarkoitus palkata
vuoden 2020 aikana. Hankkeisiin rekrytoidaan tarvittaessa määräaikaisia hanketyöntekijöitä.

TALOUS
Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, ja se toimii pääosin jäsenmaksutulojensa
turvin. Julkisen avustuksen osuus kokonaistuloista on hyvin pieni. Liiton talous on pysynyt melko tasaisena
jo useamman vuoden ajan. Jäsenmaksu säilyi ennallaan vuonna 2019 eikä jäsenmaksua koroteta
myöskään vuoden 2020 aikana.

Rahoitus ja muut tukimahdollisuudet
Metsästäjäliitto etsii rahoitusmahdollisuuksia julkisen sektorin eri tahoilta. Työn vaikuttavuus sekä liiton
koko tulee huomioida valtion myöntämässä rahoituksessa. Metsästäjäliiton tavoitteena on saada liitto
Maa- ja metsätalousministeriön yleisavustettavien kansalaisjärjestöjen piiriin. Jatkamme myös
kansainvälisten tukien, kuten EU-rahastojen ja hanketukien kartoitusta. Etsimme samalla muiden
kansallisten rahoituslähteiden ja muiden säätiöiden ja edunvalvojien tarjoamia tukimahdollisuuksia.
Metsästäjäliitto jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä rahankeräystä riistanhoidon, nuorisotyön ja riistan
suojelun ja siirtoistutuksen sekä ampumaharrastuksen hyväksi. Vuonna 2020 järjestetään erilaisia
varainhankintatapahtumia sekä kampanjoita, joilla tuetaan liiton taloutta. Varainhankinnassa jatketaan
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myös liiton 100 -vuotisjuhlavuotta koskevia varainhankinnan toimia. Kehitämme rahankeräystoimintaa
uuden rahankeräysluvan turvin. Lahjoitukset tulevat osaksi vakiintuneen varainhankinnan työkalupakkia.
Talousarvio
Henkilöstökulut ovat todennäköisesti samalla tasolla kuin vuonna 2019. Epävarmuutta talousennusteeseen
tuovat kustannusten nousu ja avustukset, jotka eivät ole olleet selvillä talousarviota laadittaessa.

Tuotot talousarvio 2020
Korkotuotot; 3 %
Luontoisetujen
vastatili; 1 %

Yleisavustukset (YM); 3
%
Yleisavustukset
(OKM); 5 %

Vuokratuotot; 1 %
Toiminta-muut
tuotot; 9 %
Jahti –lehti tuotot; 11 %

Jäsenmaksutuotot; 53 %

D.J. Wadenin tuotot; 13
%

Sopimustuotot; 1 %
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Kulut talousarvio 2020
Korkokulut; 0 %

Rahoituskulut; 0 %

Varainhankinnan kulut; 0
%

Muut toiminta kulut; -17
%

Erätalo kulut; -3 %

Jahti-media kulut; -21 %

Hallintopalvelut; -9 %

Palkat ja palkkiot; -25 %

Markkinointikulut; -5 %
Matkakulut; -5 %
Muut konekalusto; 0 %
Poistot; -2 %
Ict-laite ja
ohjelmistok.; -3 %

Ajoneuvokulut; -1 %

Luontoisedut
; -1 %

Henkilöstökulut; -5 %

Loma-ajan
sos.palkat; -2 %

Vap.eht.henkilösivut; -1
%

OY ERÄKONTTI AB
Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama OY Eräkontti AB on toiminut vuodesta 1976 lähtien. Yhtiön
tarkoituksena on jäsenpalvelutuotteiden toimittaminen metsästysseuroille. Yhtiöllä on liiketila
Metsästäjäliiton keskustoimiston yhteydessä Riihimäellä ja verkkokauppa. Yhtiö pyrkii parantamaan
kannattavuuttaan toimintavuoden aikana.

ERÄTALO
Metsästäjäliitto omistaa Riihimäen Erätalo Oy:n osakkeita. OY Eräkontti AB on vuokralla liiton
omistamissa tiloissa. Molemmilla toimijoilla on lisäksi varastotiloja, jotka on vuokrattu Riihimäen tilat ja
Kehitys Oy:ltä. Toimintavuoden 2020 aikana ei ole tiedossa rakennusteknisiä toimia.
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