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Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Metsästäjäliiton päätehtävä on edistää metsästystä. Suomalaisten metsästäjien edunvalvo-
jana edesautamme kestävää metsästystä ja metsästysseuratoimintaa sekä koulutamme osaavia ja 
vastuullisia metsästäjiä.

Yhdessä voimme säilyttää metsästysharrastuksen luontaisena osana yhteiskuntaa ja tukea metsästys-
seurojen toimintaedellytyksiä muuttuvassa maailmassa. Nostamme esiin metsästyksen hyvinvointi-
vaikutuksia ja metsästäjien arvokasta työtä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Liittoon kuuluu noin 2700 metsästysseuraa. Niiden kautta Metsästäjäliittoon kuuluu jäseninä 
145 000 metsästäjää. Metsästäjäliiton jäseniä ovat sen 16 piiriä. Ne kattavat koko maan 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Piirit ovat Suomen Metsästäjäliiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä organisaatioita. Piirien 
jäseniä ovat metsästysseurat, jotka ovat myös yleishyödyllisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Metsästäjälii-
ton jäsenyys perustuu  metsästysseuran jäsenyyteen, mutta Metsästäjäliittoon voi liittyä myös henkilö-
jäsenenä. 

Koti  kaikille metsästäjille. 
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Suomen Metsästäjäliitto vuonna 2021 
Metsästäjäliittoon kuulutaan, jotta jäsenyydestä koituisi jäsenelle hyötyjä. Edunvalvonta on yksi 
liiton tärkeimmistä jäsenpalveluista. Sen lisäksi Metsästäjäliitto tarjoaa koulutusta ja neuvontaa ja 
vaikuttaa metsästyksen julkiseen kuvaan. Samalla liitto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, 
tarjoaa jäsenilleen erilaisia tuotteita suoraan ja omistanansa Eräkontin kautta, mahdollistaa metsäs-
tysammunnan kilpailutoiminnan ja ylläpitää metsästäjien yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ”Koti kaikil-
le metsästäjille” -viestin alla. Vuoden 2021 aikana jäsenpalvelujen hyödyt arvioidaan ja tarvittaessa 
jäsenpalveluja järjestellään uudelleen.

Me metsästäjät haluamme olla toiminnassamme vastuullisia ja eettisiä. Tätä ilmentävät metsästäjien 
arkipäivässä esimerkiksi vastuullinen ja turvallinen riistalaukaus, toimivat ja läpinäkyvät aselupakäy-
tännöt sekä ampumaratojen ympäristöluvituksen edistäminen. 

Edunvalvontamme tavoitteena on metsästäjien oikeusturvan vaaliminen, metsästäjiltä kerättävien va-
rojen käytön päätöksentekoon osallistuminen, metsästyslain toimivuuden vaaliminen, ase- ja patruu-
naedunvalvonta kuten lyijykysymyksen edunvalvonta ja riistalajeihin liittyvät erityiskysymykset kuten 
susi- ja valkoposkihanhen kannan rajoittamiseen liittyvät edunvalvontatehtävät. Metsästysampuma-
turvallisuuden kehittäminen ja koulutustarve korostuu vuoden 2020 onnettomuuksien myötä: Liitto 
kutsuu mukaan suunnittelu- ja toteutustyöhön metsästyksen turvallisuuden parantamiseksi riistahallin-
non ja eri ulkoilujärjestöjen toimijoita.

Tavoitteena on nostaa liiton jäsenmäärä 175 000 jäseneen vuoden 2022 loppuun mennessä: Tänä 
aikana on tavoitteena hankkia 20 000 uutta jäsentä ja samalla puolitetaan irtisanoutuvien jäsenten 
määrä.

Yhteyttä jäseniin on pystyttävä parantamaan. Jahti-lehti on tuoreen lukijatutkimuksen mukaan jäse-
nistön arvostama, mutta muutoin painetut koulutus- ja neuvontamateriaalit menettävät merkitystään 
nopean ja reaaliaikaisen sähköisen viestinnän lisääntyessä. Liiton on pystyttävä moninkertaistamaan 
sähköisen viestinnän piirissä olevien jäsenten määrä.

Liiton viestinnän on pystyttävä tukemaan piirien viestintää aiempaa paremmin. Liitto on panostanut 
vahvasti sosiaalisen median kautta tapahtuvaan viestintään ja toiminta jatkuu kasvuhakuisesti mm. 
hakukoneoptimointia kehittämällä.

Metsästäjäliiton 100-vuotisjuhlan tavoitteita ovat juhlistuksen lisäksi liiton ja metsästyksen tunnettuu-
den lisääminen, suomalaisen eräkulttuurin vaaliminen ja yhdessä tekemisen toimintamallin vahvista-
minen.

Metsästäjät ja Metsästäjäliitto toimivat yhteiskunnallisten palvelujen tuottajana. Tätä ilmentävät 
käytännössä vieraspetojen pyynti, hirven ja peuran kannan hoito metsästämällä, lintukosteikkojen 
rakentaminen ja ylläpito, metsäpeuran ja metsähanhen kannan hoito, villisikakannan kurissapitä-
minen sikaruton riski huomioiden, suurriistavirka-avun mahdollistaminen metsästäjien osaamisen 
ja seuratoiminnan keinoin sekä riistalaskentojen toteuttaminen. Näissä tehtävissä liitto kouluttaa, 
neuvoo, opastaa. 
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Metsästäjäliitto ei saa säännöllistä tukea yhteiskunnalta. Piirien toimeenpanokyvyn turvaamiseksi tu-
lisi yhteiskunnan tukea Liiton toimintaa yleisavustuksella: Toimintavuonna 2021 tavoitteena on saada 
liitto säännöllisen yleisavustuksen piiriin.

Varainhankintaa liitto toteuttaa vakiinnuttamalla omistamansa Eräkontin toiminnan jäsenpalvelutuot-
teiden toimittajana, hyödynnämme Metsästäjäliiton jäsenmäärää toteuttamalla jäsenistön kanssa 
jäsenistöä hyödyntäviä yhteishankintoja, luomme toimintamallin testamentti- ja yrityslahjoittajien 
saamiseksi ja käytämme 100-vuotisjuhlavuotta varainhankinnassa.

Tieto- ja taloushallinnossa ei toteuteta uusia hankkeita, vaan vakiinnutetaan uudet järjestelmät kou-
lutuksen ja neuvonnan keinoin pääkohteina MetsoRekisterin ja OmaMetson hyödyntämisen ja käy-
tettävyyden parantaminen. Tässä yhteydessä liitto toteuttaa maakuntakierroksen piirien ja seurojen 
kuulemisessa tieto- ja taloushallinnon palvelujen kehittämiseksi.

Talouden osalta toimintavuosi 2021 on varsin samankaltainen kuin vuosi 2020. Korona-viruksen 
olosuhteissa fyysistä läsnäoloa edellyttävät tapahtumat ovat aiempaa vähäisempiä, mutta sen tilalla 
sähköisen viestinnän ja pienimuotoisten tapahtumien määrä kasvaa. Vuonna 2021 liitto saanee 
lähes normaalin sijoitustoiminnan tuoton, mutta vuonna 2022 viruksesta johtuvan globaalin taantu-
man oireet tulevat kokonaisuudessaan näkyviin sijoitustoiminnan tuottojen pienentyessä oletettavasti 
paljonkin. Jäsenmaksut esitetään pidettäväksi vuonna 2021 ennallaan. 

jaakko.silpola
Yliviivaus
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Juhlavuosi 2021 – Suomen Metsästäjäliitto 
100 vuotta 

Suomen Metsästäjäliitto on vuonna 1921 perustettu metsästäjien etujärjestö. 24. huhtikuuta 2021 
Metsästäjäliitto täyttää tasan 100 vuottaa. Haluamme juhlistaa tätä merkkipaalua vuoden aikana 
monin eri tavoin. Juhlavuosi näkyy kaikessa toiminnassa vuoden aikana. 

Juhlavuoden teema on yhteisellä eräpolulla. Juhlavuoden aikana metsästysyhteisö oppii ymmärtä-
mään paremmin historiaansa ja askelet vievät yhteisellä polulla myös seuraavalle vuosikymmenelle. 

Vuoden aikana nostetaan esiin suomalaista metsästyskulttuuria ja metsästyksen merkitystä yhteiskun-
nassamme. Juhlavuotta on valmisteltu intensiivisesti juhlatoimikunnan ja varainhankinnan ohjausryh-
män johdolla reilun vuoden verran ja työ jatkuu koko juhlavuoden ajan. 

      Juhlavuoden merkittävimmät tavoitteet ovat: 

• liiton tunnettuuden kasvattaminen
• eräkulttuurin vaaliminen
• yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys

Lisäksi juhlavuoden tapahtumille, viestinnälle ja varainhankinnalle on määritelty omat yksityiskohtai-
set tavoitteensa. 

Metsästäjäliiton historiaa esitellään juhlavuoden 
aikana kattavasti. Tohtori Tero Halosen  
kirjoittama liiton historiikkikirja julkaistaan pää-
juhlassa ja samaan aikaan esitellään myös Juha 
K. Kairikon päivitetyillä saatesanoilla toteutettu
rajoitettu uusintapainos Seitsemän vuosikymmentä
metsästykselle -kirjasta. Metsästysmuseo tuottaa
sisällön liiton historiaa esittelevälle verkkosivustolle,
joka avataan keväällä. Verkkosivusto täydentää
historiikkikirjaa lyhyillä tarinoilla, henkilökuvauksilla,
valokuvilla, äänitteillä ja videoilla.

OmaMetso -palveluun tuodaan syksyllä kaikki 
Jahti-lehdet ja sitä edeltävät jäsenjulkaisut aina liiton 
perustamisvuoteen 1921 asti. Digitoitu aineisto on 
jatkossa jäsenten ja tutkijoiden käytettävissä. 
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Juhlavuoden aikana myönnetään Metsästäjäliiton olemassa olevien ansiomerkkien, -viirien ja kun-
niajäsenyyksien lisäksi juhlavuotta varten laadittuja ansiokirjoja sekä uutta hopeista laakerinlehväis-
tä ansiomerkkiä. 

Jahti-lehden juhlanumero ilmestyy 21.4.2021 ja se jaetaan jäsenten lisäksi kaikille niille n. 150 000 
metsästäjälle, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä. Vuoden kolmannessa Jahti-lehdessä puolestaan 
käynnistetään suuret tavara-arpajaiset, joiden pääpalkintona on henkilöauto.

Juhlavuoden kilpailut 

Laji Piiri Paikkakunta Päivät Kilparyhmän edustaja 
tuomarineuvostossa 

Hirvenhiihto Kainuu Kajaani 19.-21.3. Matti Pilssari 
Ilma-aseet Pohjanmaa Kurikka 27.-28.3. Matti Räsänen 
KV-lajit  Pohjois-Häme Nokia 5.-6.6. Pekka Karhunen 
EM-kilpailut Unkari  Sarlospustza 9.-11.7 Pekka Karhunen 
Metsästysammunnat Etelä-Häme Loppi 22.-25.7. Pauli Nyström 
PM-kilpailut Uusimaa Mäntsälä 30.-31.7. Pekka Karhinen 
Hirvenjuoksu Varsinais Alastaro 6.-8.8. Timo Minkkinen 

-Suomi
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Juhlavuoden tapahtumat 

12.1.2021 Etäriistapäivät  
Etäriistapäivät järjestetään yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, 
Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Ruokaviraston kanssa. 

24.4.2021 Metsästäjäliiton juhlaliittokokous ja pääjuhla Vanajanlinnassa 

Touko-kesäkuussa Metsästäjäliiton toimisto ja piirit edustettuina erämessuilla ympäri maata. 

22.-25.7.2021 Metsästysammunnan SM-kilpailut Lopella 

Lokakuu 2021 Metsästäjäliiton hirvijahti Pohjanmaalla 

Marraskuu 2021 Nuorille järjestetty valkohäntäpeurajahti ja hyväntekeväisyystempaus 

Loka-marraskuu 2021 Peijaiset ympäri maata 

Marraskuu 2021 Riistagaala Helsingissä 

Tapahtumat järjestetään koronavirustilanne ja ajantasaiset turvallisuussäännökset huomioiden. Tar-
peen mukaan tilaisuuksia siirretään järjestettäväksi myöhempään ajankohtaan, muutetaan virtuaali-
tapahtumiksi tai perutaan kokonaan

Juhlavuotta varten on suunniteltu oma logo. Sillä varustettuja tuotteita, kuten erilaisia asusteita, 
myydään Eräkontin verkkokaupassa. Myyntiin tulee myös muita juhlavuoden tuotteita. Juhlavuoden 
aikana toteutetaan erilaisia varainhankinnan toimia, joilla mahdollistetaan yritysten ja yhteisöjen, 
yksittäisten metsästäjien ja muiden yksityishenkilöiden osallistuminen Metsästäjäliiton toiminnan 
tukemiseen. 
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Yleinen edunvalvonta 

Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä Metsästäjäliiton strategiassa määritetyistä toimintamuodoista.
Metsästäjäliitto hoitaa edunvalvontaa aktiivisella vuorovaikutuksella eräalaan vaikuttavien viran-
omaisten ja yhteisöjen kanssa. Edunvalvojana tavoitteenamme on ola luotettava ja arvostettu asian-
tuntija. Metsästäjäliitto panostaa kaikessa edunvalvonnassaan ennakointiin: päämääränä on olla 
osa päätöksentekoprosessia jo asioiden valmisteluvaiheessa.  

Edunvalvonnassa on tärkeää myös yhteistyö EU- ja pohjoismaisella tasolla, mitä liitto toteuttaa eri-
tyisesti FACEn ja NHA:n kautta. 

Metsästäjäliiton tekemä arvokas koulutus-, nuoriso- ja ympäristötyö sekä metsästyksen tuottama 
hyvinvointi otetaan huomioon avustusvarojen jaossa tasa-arvoisesti muiden järjestöjen kanssa. Liitto 
tuleekin saada jatkossa maa- ja metsätalousministeriön yleisavustuksen piiriin. Liiton toiminta on 
yhteiskunnallisesti merkittävää ja valtakunnallista sekä pitkäjänteistä, joten yleisavustuksen myöntä-
minen liitolle on perusteltua.  
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Metsästyksen tulee olla jatkossa yksi suojelualueiden käyttömuoto sekä olennainen osa suoje-
lualueiden hoitoa. Nykyisin metsästys on pääsääntöisesti kiellettyä suojelualueilla suuressa osassa 
Suomea, eikä luonnonsuojelulaki kohtele metsästäjiä tasapuolisesti alueen muiden käyttäjäryhmien 
kanssa. Tähän tulee panostaa vuonna 2021. 

Suteen liittyvät kysymykset ovat edunvalvonnan keskiössä monesta syystä. Koirametsästyksen 
turvaaminen suden uhalta on metsästäjäkunnan näkökulmasta tärkeää. Susiedunvalvonnan vaati-
vuustaso nousee jatkuvasti. Susiteemaan varataan vuonna 2021 oma edunvalvontabudjetti. Etenkin 
juridiseen asiantuntijakonsultointiin tarvitaan jatkossa lisäresursseja. 

Susikannan DNA-keräyshanke yhdessä MMM:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa toteutetaan 
vuonna 2021. Tassu-järjestelmän edelleen kehittäminen havainnollisemmaksi tuoreiden havaintojen 
osalta on tarpeellista toteuttaa metsästyskoirien suojaamisen kannalta.  

Susiedunvalvonnan lisäksi kasvava tarve juridiselle asiantuntijakonsultoinnille myös muissa tee-
moissa on tarpeen. Lintudirektiivin aiheuttamat haasteet lisääntyvät jatkuvasti ja niiden torjumiseen 
tarvitaan aiempaa suurempaa panostusta. Näitä erityisteemoja ovat vuonna 2021 muun muassa 
merimetso, valkoposkihanhi ja rauhoittamattomat varislinnut. Myös EU-tason lyijykieltosuunnitelmiin 
tarvitaan edunvalvonnassa vuonna 2021 erityispanostusta.

Luonnon- ja riistanhoito

Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitotoiminnan pyrkimyksenä on edistää luonnon- ja riistanhoi-
toa 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 tehok-
kaampaan vieraslajikontrolliin. 

Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoidon toiminnan keskeiset osa-alueet ovat:

• Asiantuntijatoiminta
• Luonnon- ja riistanhoidon tieteellisen tutkimustiedon popularisointi ja parhaiden käytäntöjen

jakaminen kentälle
• Luonnon- ja riistanhoitoon kannustaminen metsästysseuroissa
• Toteutettujen luonnon- ja riistanhoitohankkeiden esiin nostaminen viestinnässä

Vuonna 2021 on liiton luonnon- ja riistanhoito -otsikon alla tarkoitus viestinnällisesti nostaa aiempaa 
paremmin ”Metsästäjät luonnon monimuotoisuuden edistäjinä” -aihepiiri. Metsästäjät tekevät vuo-
sittain merkittävän määrän luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia riistan hyväksi. Tästä työstä 
hyötyvät esimerkiksi rauhoitetut nisäkäs- ja lintulajit sekä pölyttäjät, joiden elinvoimaisuuden turvaa-
minen on maailmanlaajuisesti tärkeää. 
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Metsästäjäliitto pyrkii edistämään vuonna 2021 luonnon kansainvälisten monimuotoisuustavoittei-
den saavuttamista Suomessa. Toimintavuoden aikana kartoitetaan metsästäjien luonnonhoitotyötä 
maassamme sekä esitellään sen tuloksia keskeisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.

Riistan elinympäristön hoito on yksi tulevan toimintakauden tärkeimmistä aiheista. Vieraslajien teho-
kas kontrollointi kasvattaa vuosi vuodelta merkitystään, mihin liittyen teemme omaa hanketoimintaa 
sekä toimimme yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Toteutamme yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa lisäksi riistametsänhoidon ja peltoriistahoidon edistämistä ja hyvien esimerkkien jalkauttamis-
ta. 

Kosteikot ovat yksi maailman uhanalaisimmista biotoopeista. Metsästäjäliitto edistää linnustollisesti 
tärkeiden vesialueiden hoitoa, uusien kosteikkojen perustamista ja niiden lajiston vaalimista. Vuonna 
2021 liitto on mukana MMM:n ja YM:n yhteisessä vesilintukosteikkojen kunnostustyössä, ja metsäs-
tystä edistävän lintujen levähdysalueverkoston luomisessa. Liitto on systemaattisesti edistänyt sosiaa-
lisesti ja ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla ja työ jatkuu vuonna 2021.

Metsästysammunta
Metsästysammunta on tärkeä osa Metsästäjäliiton toimintaa ja päätavoite turvata mahdollisuus 
harrastaa ja harjoitella metsästysammuntaa ja tuottaa sitä kautta turvallisia, vastuullisia ja osaavia 
metsästäjiä. COVID 19 -tautiepidemia saattaa pitkittyessään vaikuttaa metsästysammunnassa erityi-
sesti koulutus- ja kilpailutoimintaan. 

Metsästysammunnan edunvalvonta

Euroopan unionin kaavailemat lyijyrajoitukset edellyttävät vahvaa edunvalvontaa toimintavuonna 
2021, sillä ”komissio ei näe tulevaisuutta lyijylle”. Vaikutamme kansainvälisesti FACEn sekä NHA:n 
kautta sekä teemme kansallisesti laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Neuvonnan ja koulu-
tuksen tarve kasvaa ja siihen on haettu rahoitusta myös maa- ja metsätalousministeriöstä. Toiminta-
vuoden alussa julkaistaan myös laajempi rajoitusehdotus, joka koskee lyijystä valmistettujen haulien 
ja luotien käyttöä kaikissa ympäristöissä. 

Koulutus

Metsästysammunnan ABC -hankkeeseen haettiin kaksivuotista rahoitusta maa- ja metsätalous-
ministeriöstä. Jos rahoitus myönnetään täysimääräisenä, palkataan hankkeelle kaksi päätoimista 
kouluttajaa. Heidän tehtävänään on kouluttaa niin uusia kuin vanhoja kouluttajia sekä myös uusia 
metsästäjiä. Päätoimiset kouluttajat tukevat aluekouluttajien työtä ja organisoivat koulutuksia valta-
kunnallisesti. Päätavoitteena saada järjestettyä Metsästysammunnan ABC -koulutuksia kattavasti eri 
puolilla Suomea. Tämä toiminta on ehdollinen ja sen toteutumiseen vaikuttaa maa- ja metsätalous-
ministeriön rahoitus.
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Kilpailutoiminta

Metsästysammunnassa järjestetään viidet SM-kilpailut eri puolilla Suomea. Lisäksi PM-kilpailut 
Mäntsälässä ja EM-kilpailut Unkarissa. Kaikki kilpailut ovat samalla Metsästäjäliiton 100 -vuotisjuh-
lakilpailuita. SM-kilpailuissa on kilpailujärjestäjien resurssien mukaan uusia esittelylajeja.  
Metsästysampumasääntökirja uusitaan vuodelle 2022 ja nykyisin sääntöihin tehtäviä muutoksia 
käsitellään koko toimintavuosi. Uusi sääntökirja taitetaan ja painetaan loppuvuodesta 2021.

Ampumaradat

Metsästäjäliitto on sitoutunut Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) vetämään ampumaratojen ym-
päristölupahankkeeseen (2020-2022). Osana hanketta Metsästäjäliitossa työskentelee ympäris-
töasiantuntija Tuomas Pelkonen. Ympäristöasiantuntijan päätehtävä on luvittaa suomalaisia am-
pumaratoja SALlin hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on saada ympäristölupa 
vähintään 150 ampumaradalle. Ympäristöasiantuntijan työajasta kymmenen prosenttia on varattu 
liiton omiin tarpeisiin.

Kehittäminen

Ampumatoimintaa on tarve myös kehittää vastaamaan nykyajan tarpeita. Sähköisten palveluiden 
osalta tullaan tarkastelemaan integraatioita eri ohjelmistojen välillä. Kehittämispuolella on tarvittaes-
sa oltava ketteriä muuttuvissa olosuhteissa ja pystyttävä reagoimaan.

Koulutus

Koulutus on tärkeä osa Metsästäjäliiton jäsenpalveluita. Strategian mukaisesti koulutuksen tavoittee-
na on vastuullinen ja osaava jäsen. Koulutus luo myös mahdollisuuksia tutustua ja osallistua ammun-
taan, metsästysharrastukseen ja metsästysseuratoimintaan.

Toimintavuoden keskeisin tavoite on jatkaa koulutuksen kehittämistä yhteistyössä Suomen riistakes-
kuksen kanssa 2019 tehdyn riistatalouden ja metsästyksen koulutusohjelman mukaisesti. Ohjelman 
tavoitteena on prosessi, jossa koulutustoimintaa yhtenäistetään ja kehitetään siten, että koulutukset 
muodostavat loogisen ja nousujohteisen kokonaisuuden. Lisäksi määrittelemme tämän hetkiset kou-
lutukset, resurssit, tarpeet sekä toimintatavat yhteistyössä piirien kanssa. 

Vuoden aikana kehitetään koulutuksen asiantuntijaryhmän toimintaa ja kartoitetaan henkilöitä 
asiantuntijaverkostoon. Pidetään ensimmäinen koulutusasiantuntijaryhmän kokous. Asiantuntijaryh-
mä koostuu liiton koulutusorganisaatiossa työskentelevistä henkilöistä ja muista asiantuntijoista.

Koulutusta tuetaan koulutusmateriaalien uudella tuotannolla. Toimintavuoden aikana kartoitetaan 
tarvetta uudelle koulutusmateriaaleille ja olemassa olevan materiaalin päivitykselle. Uudistetaan 
muun muassa 8 askelta metsälle -opas.

Koulutusten aihepiirit 

Kehitystyö jatkuu uuden metsästäjän koulutuskokonaisuuden parissa. Pilotointi jäi kesken koronati-
lanteen takia vuonna 2020.
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Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus jatkuu yhtenä keskeisenä koulutusteemana. Vuoden 2021 
aikana järjestetään ensimmäinen verkkokoulutus asiasta kiinnostuneille.

Piirit järjestävät tarpeen mukaan perinteisiä koulutuksia: kouluttajina toimivat eläinlääketieteen 
dosentti Sauli Laaksonen apunaan eläinlääkärit Mikaela Sauvala ja Anne Woivalin. Koulutukset 
rahoitetaan osallistumismaksuilla, joista ylijäävät tulot jäävät piirille. 

Ammunnan ABC-koulutukset jatkuvat. Erityisesti nuorille suunnatun ammunnan ABC-koulutus suun-
nittelu ja kokeilu aloitetaan toimintavuoden aikana, mikäli asiaan löytyy rahoitusta.

Toimintavuoden aikana jatketaan myös piirien avustuksella muita hyväksi havaittuja koulutusmuoto-
ja, kuten seuratoiminta-, houkuttelumetsästys-, jousimetsästys-, riistasaaliin käsittely-, pienpetopyynti, 
jälleenlataus-, metsästäjän ja metsästyskoiran hätäensiapukoulutukset. Järjestötoiminnan osalta 
tarjotaan koulutusta mm. jäsen- ja tapahtumarekisterikoulutuksia, nuorisotyönkoulutuksia, seuratoi-
minnan koulutuksia ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskoulutuksia. Muita koulutusaiheita järjestetään 
tarpeen mukaan.

Toimintavuonna 2021 jatketaan ja lisätään liiton webinaarikoulutuksia. Esimerkkinä näistä ovat liiton 
sähköisiin järjestelmiin liittyvät koulutukset.

Aluekouluttajat ja piirikouluttajat 

Aluekouluttajajärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään sekä markkinoidaan aktiivisesti piireille. Ensi- 
sijaisesti toimintaa jatketaan nykyisillä aluekouluttaresursseilla. Aluekouluttajan päätehtävä on 
järjestää koulutuksia omalla alueellaan, tuottaa koulutusmateriaalia piirien käyttöön ja mahdolli-
suuksien mukaan kouluttaa alueensa vapaaehtoisia piirikouluttajia sekä rekrytoida uusia. Toiminta-
vuoden 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 heidän osaamisensa lisäämiseksi.

Piirikouluttajien koulutusta järjestämme tarvittaessa. Ensisijainen tavoite on kouluttaa piirikoulutta-
jat hallitsemaan annettu koulutusmateriaali ja yhdenmukaistaa koulutussisältöä piireissä eteenpäin 
vietäväksi.
 
Vapaaehtoisia piirikouluttajia palkitaan toiminnastaan valitsemalla kevätliittokokouksessa perintei-
sesti vuoden kouluttaja ja vuoden nuori kouluttaja. Aluekouluttajat ja piirikouluttajat kouluttaa liiton 
keskustoimiston henkilökunta tai tarvittaessa muut asiantuntijat. 
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Nuorisotyö
Nuorisotyö ja -koulutus palvelevat Metsästäjäliiton tavoitetta vastuullisesta ja osaavasta jäsenis-
töstä. Metsästäjäliiton nuorisotyön tavoitteena on saada mahdollisimman moni luonnosta ja met-
sästyksestä kiinnostunut lapsi ja nuori tutustumaan harrastukseen ja mukaan toimintaan taustasta 
riippumatta. Nuorisotyö tavoittaa nuorisotyössä vuoden aikana noin 5000 lasta ja nuorta niin 
maaseudulla kuin kaupungeissa.  Metsästäjäliitto tavoittaa monia sellaisia nuoria, joita muut järjes-
töt eivät tavoita.

Keskeisin vuoden 2021 tavoite on toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Nuorisotyön rooli ja 
toimintojen määrä ovat kasvaneet vuosi vuodelta, joten toimintojen yhtenäistäminen, vakiinnuttami-
nen ja jatkuvuuden varmistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Panostamme nuorten osallisuuteen ja 
otamme nuoret enemmän mukaan liiton päätöksentekoon ja nuorisotyön suunnitteluun. Järjestämme 
nuorisotyön koulutuksia, jotka myös viedään verkkoalustalle verkkokoulutus-muotoon.

Vuoden 2021 aikana Metsästäjäliiton piirien ja seurojen Metso-, Mini-Metso-, MetsästysMetso- 
leirejä sekä riista- ja kalakerhoja järjestetään noin 40 ympäri Suomen. Pilotoimme myös  
PerheMetso-leirin, jossa nuori voi osallistua vanhemman tai muun hänelle tärkeän aikuisen kanssa 
leirille.

Metsästysammunnan koulutuksen suuntaaminen nuorille on vuoden 2021 yksi isoimpia kehitettäviä 
kokonaisuuksia. Tähän kokonaisuuteen pohjautuen haetaan myös OKM osa-aikaisen työntekijän 
palkkarahoja, jotta saamme tähän panoksia ja asiantuntijuutta.

Liiton piirit ja jäsenseurat järjestävät muita nuorisokoulutuksia- ja tapahtumia sekä vierailevat oppi-
laitoksissa. Vuonna 2021 Metsästäjäliiton nuorisotyö jalkautuu kouluihin koordinoidusti ja samalla 
tunnistettavalla vierailukonseptilla. Toimintavuoden aikana on tavoitteena tukea kouluvierailuja ja 
madaltaa kynnystä niihin osallistumiseen. Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, joita ovat 
mm. Kennelliitto ja Allianssi. 

Jatkamme Nuoret seuraan - kampanjaa, jolla pyritään tuomaan yhteen nuoret ja metsästysseurat. 

Nuorisotyön asiantuntijaryhmä kehittää liiton nuorisotyötä.
Vuonna 2021 panostamme myös Nuorten vaikuttajien ryhmän toiminnan vakiinnuttamiseen.

IT-toiminta 

Vuonna 2021 Metsästäjäliiton IT-toiminnan keskeisimmät tavoitteet tulevat olemaan:
MetsoRekisterin, OmaMetson ja Reviirin koulutustoiminnan tehostaminen
MetsoRekisterin ja OmaMetson jalkauttaminen vahvemmin seurojen ja jäsenien käyttöön.
Henkilöstön työvälineiden, tietotason sekä palveluiden ylläpitäminen ja päivittäminen.
Laitteistoja ja ohjelmistoja päivitetään tarpeen mukaan.
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ICT-tukipalvelut

Järjestelmien ylläpidon ja turvallisuuden parantaminen. ICT- tuen ja palveluiden käytöntuen antami-
nen liiton henkilökonnalle ja piireille. 

IT-toiminnalla luodaan, ylläpidetään ja tuetaan Metsästäjäliiton verkkojärjestelmiä.

IT-laitteisto

Liiton toimiston it-laitteita ja -ohjelmistoja päivitetään tarpeen mukaan. Laitteistojen ja ohjelmistojen 
tulee olla tietoturvallisia ja riittäviä sujuvan työskentelyn takaamiseksi.

Metsästäjäliiton verkkosivut 
 
Metsästäjäliiton verkkosivuja kehitetään jatkuvasti vuoden aikana. Verkkosivujen sisällönhallinta- 
työkalu pidetään tietoturvallisena säännölliset tietoturvapäivitykset tekemällä.

MetsoRekisteri ja OmaMetso 
 
Jäsenrekisteripalveluiden käytön tukea hoitaa keskitetysti Kehätieto Oy. Käytön tuen piiriin kuuluu 
MetsoRekisterin ja OmaMetso -asiointipalvelun lisäksi jäsenmaksupalvelu. 

Jäsenpalvelujärjestelmä 
 
Vuonna 2019 käynnistettiin projekti, jonka päämääränä on tuottaa jäsenseuroille tarkoitettu it- 
palvelukokonaisuus. Metsästäjäliitto aloittaa kehittämään jäsenpalvelujärjestelmää, joka kokoaa 
it-palvelut yhteen paikkaan yksien tunnusten taakse. Osa palveluista toteutetaan hyväksi todettujen 
yhteistyökumppaneiden kanssa yhteen sovittamalla jo olemassa olevia järjestelmiä ja osa rakenne-
taan täysin räätälöitynä Metsästäjäliiton tarpeisiin. 

Uuden jäsenpalvelujärjestelmän avulla Metsästäjäliitto pystyy tarjoamaan jäsenseuroilleen parem-
pia metsästysseurojen tarpeisiin räätälöityjä verkkopalveluja. Lisäksi tiedon hallittavuus helpottuu 
integrointien eli yhteensovitusten myötä.
 
Projekti toteutetaan vaiheittain viiden vuoden aikana. Vallitsevan koronaepidemian takia  
vuodelle 2021 suunnitellun jäsenpalvelujärjestelmän suunnittelutyö päästään aloittamaan vasta 
vuoden 2021 loppupuolella. Toteutus siirtyy vuodelle 2022.

Verkkopalvelujen kehitys 
 
Verkkopalveluiden kehitys jatkuu edelleen talouden sallimissa rajoissa ja kehitystyössä noudatetaan 
liittohallituksen hyväksymää suunnitelmaa. 
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Viestintä 

Viestinnän tavoitteena on edistää Metsästäjäliiton strategisten tavoitteiden saavuttamista ja sitä 
ohjaa liiton strategiaan perustuva viestintästrategia vuosille 2020–2022. Viestinnän toteutuksesta 
vastaa viestinnän asiantuntijatiimi.

Vuonna 2021 Metsästäjäliiton viestinnän keskeisimmät tavoitteet ovat: 

• Juhlavuoden viestintäsuunnitelma ja sen toteuttaminen (Viestintä auttaa juhlavuoden viestinnässä 
ja markkinoinnissa erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti.) 

• Metsästysturvallisuuden kehittäminen yhteistyössä riistasektorin ja eri ulkoilumuotoja edustavien 
järjestöjen kanssa

• Monikanavaisen jäsenhankintakampanjan suunnittelu ja toteuttaminen

• Jahtimedian sisällöntuotannon kehittäminen ja markkinointi 
 •Tehokkaan hakukoneoptimoinnin toteuttaminen 
 •Sisällöntuotannon systematisointi 

• Markkinoinnin kehittäminen (SEO ja SEM, Google AdWords -markkinoinnin kehittäminen ja 
somemarkkinoinnin kehittäminen) 

• Muut tavoitteet:
 •Viestintäyhteistyön lisääminen piirien kanssa 
 •Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostaminen ja hankeviestinnän hoitaminen
 •Jahti-lehden julkaisu viisi kertaa vuodessa ja lehden kehittäminen lukijatutkimuksen tulos- 
 ten pohjalta. Jahti 2/2021 on juhlanumero, joka jaetaan kaikille reilulle 300 000    
 metsästäjälle.

Kohderyhmät ja viestinnän kanavat 

Vuoden 2021 aikana viestintää räätälöidään enemmän kohderyhmien mukaisesti, sillä kohderyhmi-
llä on erilaisia odotuksia Metsästäjäliitolle. Kohderyhmien tärkeimmät odotukset ovat edunvalvonta 
(jäsenet), metsästysmahdollisuuksien edistäminen (itsenäiset, vapaat, uudet, aloittelevat ja nuoret) 
sekä asiantuntijuus ja luotettavuus (media, päättäjät, suuri yleisö, kumppanit ja sisäiset kohderyh-
mät). 

• Jäsenet eli seuroihin kuuluvat konkarimetsästäjät ja nk. vapaat metsästäjät, jotka halutaan pitää
jäseninä: Jäsenviestinnän tärkein ja arvostetuin kanava on jäsenlehti Jahti. Jäsenet tavoitetaan myös 
verkkosivujen, OmaMetson ja jäsenkirjeen kautta. Tämän kohderyhmän somekanava on Facebook.
• Itsenäiset ja vapaat metsästäjät sekä uudet ja aloittelevat metsästäjät, jotka halutaan mukaan 
toimintaan: Kohderyhmälle tuotetaan kiinnostavaa sisältöä Jahtimediaan sen oman sisältöstrategian 
mukaisesti. Kohderyhmän somekanava on Instagram.
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• Media, päättäjät ja suuri yleisö, joiden haluamme ymmärtävän ja hyväksyvän Metsästäjäliiton 
toiminnan arvot: Tämän kohderyhmän tärkeimpänä kanavana toimii verkkosivut, aktiivinen  
mediaviestintä ja somekanavama on Twitter.
• Sisäinen kohderyhmä: Henkilökunta sekä piirien edustajat, jotka halutaan sitouttaa viestintään ja 
ottaa lähemmäksi liiton viestintää. Kanavina toimivat OmaMetso, Slack ja säännölliset sähköposti-
kontaktit.

Varainhankinta
Varainhankinta tukee liiton strategiaa ja palvelutuotannon alueita.

Vuonna 2021 Metsästäjäliiton varainhankinnan keskeisimmät tavoitteet ovat: 

• OmaMetson myyntikanavan vakiinnuttaminen
• Eräkontti 2.0. version rakentaminen ja käyttöönotto
• Varastoinnin ratkaiseminen
• Verkkokaupan mallin selvittäminen
• Henkilöstön tarpeen selvittäminen
• Tuotevalikoiman tarkentaminen
• Budjettivaikutusten selvittäminen
• Juhlavuoden läpivienti varainhankinnan osalta korona huomioiden
• Testamentti- ja yrityslahjoituksien käyttöönoton selvittäminen

Varainhankinnan lähtökohdat

Varainhankinta etsii uudenlaisia varainhankintatapoja sekä kokeilee niitä. MetsoRekisterien hyödyn-
täminen sisältää jäsenrekisterin kaupallisen käytön ja ilmoitusmyynti- ja markkinointirekisterit.  
Rahankeräyksen toimintaa kehitetään rahankeräysluvan turvin, uusi lupa jatkuu vuoden 2021 lop-
puun saakka, keräyslupa uusitaan vuoden lopulla. Lahjoitukset otetaan osaksi vakiintuneen varain-
hankinnan työkalupakkia.

Varainhankinnan osa on säästäminen. Jokainen kuluttamatta jätetty euro tai tekemättä jätetty turha 
työtunti on osa varainhankintaa. Ostojen keskittämistä ja kilpailutusta jatketaan.

Varainhankinnan tapahtumat

Vuonna 2021 järjestetään erilaisia varainhankintatapahtumia sekä kampanjoita osana liiton juh-
lavuotta. Näillä  tuetaan liiton taloutta. Metsästäjäliitto jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä rahan-
keräystä riistanhoidon, nuorisotyön ja riistansuojelun ja siirtoistutuksien sekä ampumaharrastuksen 
edistämisen hyväksi.

Metsästäjäliitto jatkaa kumppanuusohjelmansa kehittämistä. Liiton tavoitteena on olla hyvä ja 
luotettava yhteistyökumppani. Liitto on mukana kehittämässä sidosryhmäjahteja ja kumppanit ovat 
näkyvästi mukana erämessuilla Riihimäellä. Metsästäjäliitto jatkaa Jahti-lehden mainosmyynnin ak-
tiivista kehittämistä ja pyrkii vakiinnuttamaan myyntiä. Lehden ilmoittajille ilmoitusmyynti näyttäytyy 
tasapuolisena ja asiakassuhteita kunnioittavana. Vuonna 2021 varainhankinnassa toteutetaan liiton 
100-vuotisjuhlia koskevat varainhankinnan toimet.
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Mahdolliset tulevat hankkeet
 
Vuodelle 2021 suunnitellaan seuraavia hankkeita, mutta rahoituspäätökset ovat vielä auki.

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke
 
Hanke on Metsästäjäliitolta tilattu hanke, jonka suunnittelu päättyy 31.12.2020. Hankkeen toteu-
tuessa kartoitetaan 1.1.2021 alkaen Metsästäjäliiton eri piirien toiminnanjohtajien yhteistyöllä koko 
Suomen kattavaa pienpetopyytäjien verkostoa. Samaan aikaan mökkiläisille tarjotaan eri kanavia 
käyttäen mahdollisuutta luonnonsuojelutekoon eli vieraspetojen poistoon mökkiläisten omilta mailta.  

Villisikahanke
 
Hankkeen ensisijainen tavoite on estää sikaruton eli ASF-taudin tulo Suomeen luonnonvaraisten 
villisikojen kautta sekä tiheiden villisikakantojen aiheuttamien vahinkojen torjuminen. Hankkeessa 
parannetaan metsästäjien toimintaedellytyksiä villisian kannanhallintaan ja ASF-taudin tunnistami-
seen. Samalla luodaan toimintamalleja sen varalta, että tauti tulisi Suomeen. Hanke on pääasiassa 
koulutus- ja viestintähanke, jonka pääpistealue tulee olemaan villisian tiheämmällä leviämisalueella 
maan etelä- ja kaakkoisosassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä piirien kanssa. 

Sotka-levähdysalueverkostohanke
 
MMM:n rahoittama Sotka-levähdysalueverkosto -hankkeen tavoitteena on kehittää vesilintujen 
syysaikaisia ruokailu- ja levähtämismahdollisuuksia. Hanke perustaa eri puolille Suomea kokei-
luluonteisesti, vapaaehtoisuuteen perustuvan, 25 levähdysalueen verkoston kerätäkseen tietoa ja 
kokemuksia kohteiden vaikutuksista. Kesällä 2020 käynnistynyt kaksivuotinen yhteistyöhanke on 
pääosin kokeilua ja suuri osa tekemisestä on tiedotusta ja koulutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
BirdLife Suomen kanssa.

Talous
 
Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, ja se toimii pääosin jäsenmaksu-
tulojensa turvin. Julkisen avustuksen osuus kokonaistuloista on hyvin pieni. Liiton talous on pysynyt 
melko tasaisena jo useamman vuoden ajan. Jäsenmaksu säilyi ennallaan vuonna 2020 eikä jäsen-
maksua koroteta myöskään vuoden 2021 aikana. 
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Valtion rahoitus ja muut tukimahdollisuudet

Metsästäjäliitto etsii rahoitusmahdollisuuksia julkisen sektorin eri tahoilta. Myös kansainvälisten 
tukien, esimerkiksi EU-rahastojen ja hanketukien kartoitusta jatketaan. Selvitetään samalla muiden 
kansallisten rahoituslähteiden, esimerkiksi muiden säätiöiden ja edunvalvojien tarjoamat tukimahdol-
lisuudet.

Metsästäjäliitto on Suomen suurimpia yleishyödyllisiä yhdistyksiä, joka toimii pääosin jäsenmaksu-
tulojensa turvin. Julkisen avustuksen osuus kokonaistuloista on hyvin pieni. Työn vaikuttavuus sekä 
liiton koko tulee huomioida valtion myöntämässä rahoituksessa. Liitto on otettava maa- ja  
metsätalousministeriön yleisavustettavien kansalaisjärjestöjen piiriin. Metsästäjäliitto jatkaa vuonna 
2014 käynnistettyä rahankeräystä riistanhoidon, nuorisotyön, riistan suojelun ja siirtoistutuksen sekä 
ampumaharrastuksen hyväksi.

Vuonna 2021 juhlistetaan Suomen Metsästäjäliiton 100-vuotista taivalta ja näin ollen liitossa
tullaan järjestetääm erilaisia varainhankintatapahtumia sekä kampanjoita, joilla tuetaan liiton taloutta. 
Juhlavuoden arpajaiset tulevat olemaan yksi merkittävät tulonlähde.

Tuotot
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Henkilöstö
Henkilöstökulut tulevat olemaan  samalla tasolla kuin vuonna 2020. Määräaikaisia hanke-
työntekijöitä tullaan palkkaamaan hankkeiden ajaksi. Vuonna 2021 vakituisen henkilökunnan  
määrä tulee olemaan noin 17 henkeä.

Vuonna 2021 ei tulla tekemään laajempaa työhyvinvointikyselyä. Metsästäjäliitto tulee panosta-
maan työtekijöidensä hyvinvointiin järjestelemällä kaksi kertaa vuodessa Tyky-päivän. Työterveys-
sopimusta jatketaan Mehiläisen kanssa. Sopimus on tehty käsittämään koko Suomen jotta ympäri 
Suomea olevat työntekijät pääsevät joustavasti käyttämään palvelua.

Erätalo
Metsästäjäliitto omistaa Riihimäen Erätalo Oy:n osakkeita. Eräkontin myymälän sulkeuduttua ja  
varastotilojen jäädessä käyttämättömäksi tullaan liiton puolella tekemään muutamia rakennustekni-
siä  muutoksia. 

Kulut
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Metsästäjäliitto  
Koti kaikille metsästäjille.




