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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 ja yhteistyöllä voimme säilyttää metsästysharrastuksen luontaisena osana yhteiskuntaa ja 
tukea metsästysseurojen toimintaedellytyksiä muuttuvassa maailmassa. Nostamme esiin metsästyk-
sen hyvinvointivaikutuksia ja metsästäjien arvokasta työtä suomalaisen luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi.

Liittoon kuuluu noin 2 700 metsästysseuraa, joissa jäseniä yli 145 000. 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 itsenäisiä  yhdistyksiä.  
Metsästäjäliiton jäsenyys perustuu  metsästysseuran jäsenyyteen, mutta Metsästäjäliittoon voi liittyä 
myös henkilöjäsenenä. 

  Koti  kaikille metsästäjille. 
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Metsästäjäliitto vuonna 2022 

Edunvalvonta on yksi tärkeimmistä Metsästäjäliiton toimintamuodoista. Teemme sitä aktiivisella vuo-
rovaikutuksella metsästys- ja riista-alaan vaikuttavien päättäjien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. 
Edunvalvojana olemme vaikutusvaltainen ja luotettavaa. Asiantuntevuuttamme arvostetaan. Edun-
valvonnan painopisteitä vuonna 2022 ovat ainakin lyijyn totaalikielto; suden kannanhoidollinen 
metsästys; metsästys suojelualueilla; valkoposkihanhen, merimetson ja rauhoittamattomien varislin-
tujen metsästys; aseluvituksen yhtenäistämisohje ja lopuksi: EU:n biodiversiteettistrategia.

Luonnon- ja riistanhoito sekä riistakantojen hallinta ovat metsästäjien arkipäivää, samalla tavoin 
ne koskettavat Metsästäjäliitoa. Riistaeläimistä erityistä keskustelua herättävät valkohäntäpeura ja 
villisika, joiden molempien metsästykseen liittyy korostunut yhteiskunnallinen paine. Metsästäjäliit-
to katsoo, että valkohäntäpeuran osalta nykyinen pyyntilupajärjestelmä on kannan leikkaamisen 
kannalta toimivin tapa tavoitteelliseen toimintaan. Villisian osalta sikaruton riskin vuoksi Liitto katsoo, 
että sikakanta on pidettävä Suomessa pienenä.

Metsästäjäliitolla on useita hankkeita, joihin on saatu rahoitus valtiolta. Hankkeilla pystytään vaikut-
tamaan ajankohtaisiin toiminnallisiin tarpeisiin eri puolilla Suomea. Metsästysammunnan ABC-kou-
lutuksen myötä Liiton tavoite on, että metsästysammunnan päivän kestävä rataharjoittelu saataisiin 
osaksi metsästäjätutkintoa. Tavoitteen olisi ase- ja turvallisuuskoulutuksen myötä saada jahteihini 
entistä koulutetummat sukupolvet.

Nuorisotyö seuroissa, piireissä ja valtakunnan tasolla on avain metsästyksen jatkuvuuden turvaa-
miseen. Metsästäjäliiton ja sen piirien nuorisotyöllä tavoitetaan vuosittain 5000 metsästyksestä 
kiinnostunutta lasta ja nuorta. Toimintaamme osallistuvat nuoret saavat näin hyviä eväitä tuleville 
jahtipoluilleen.

Metsästäjäliiton viestintä kehittyy yhä enemmän sähköiseksi, netissä toimivaksi. Jahti-lehden rinnalle 
ovat nousemassa sähköinen Jahtimedia sekä liiton somekanavat Facebook, Instagram ja Twitter. 
Jäsenten OmaMetso tarjoaa mahdollisuuden liiton jäsentiedotteiden jakoon ja jäsenetujen tarjoami-
seen sähköpostin vaihtoehtona.

Metsästäjäliiton järjestötoiminnan painopiste vuonna 2022 ovat organisaation kehittäminen ja 
jäsenmäärän kasvattaminen. Kehitystyöhön kuuluu paitsi liiton toiminnan kehittäminen, tehostaminen 
ja kustannusten kurissa pitäminen, myös piirien toimintamahdollisuuksien tukeminen ja jäsenkunnan 
kouluttaminen. Jäsenmäärän kasvattamisessa on tärkeää varmistaa nykyisten jäsenten tyytyväisyys 
ja siten jäsenenä pysyminen sekä uusjäsenhankinnan tehostaminen. 

Kustannuskurilla ja jäsenmäärän kasvattamisella on mahdollisuus hillitä painetta jäsenmaksun 
korottamiseen. Liiton jäsenmaksu on ollut 9,5 euroa vuodesta 2015 lähtien. Vuodelle 2022 esite-
tään edelleen jäsenmaksun pitämistä 9,5 eurossa. Tästä johtuen budjetti on kuitenkin noin 200 000 
euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 aika toteutetaan edellä kerrotut tehostamistoimet ja tulosten 
perusteella tehdään esitys vuoden 2023 jäsenmaksusta. Jäseniä pyydetään kuitenkin jo ennalta 
varautumaan 2 euron jäsenmaksun korotukseen vuonna 2023.
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Järjestö
Metsästäjäliiton toimintaa vuonna 2022 ohjaavat kevät- ja syysliittokokoukset, noin kahden kuukau-
den välein tai tiheämmin istuva hallitus ja tätä tiheämmin istuva työvaliokunta. Järjestön talous nojaa 
jäsenmaksuihin ja muuhun varainhankintaan.
Liittoon kuuluu 16 piiriä, joiden jäseninä on noin 2 700 seuraa ja joissa jäseniä on yli 145 000. 
Henkilöjäseniä liiton piireissä on yhteensä noin 2200.

Järjestötoiminnan tavoitteita vuodelle 2022 ovat: 

Organisaation kehittäminen
• kehittämällä liiton toimintoja ja palveluja
• tukemalla piiriorganisaatioiden toimintamahdollisuuksia 
• kouluttamalla ja opastamalla jäsenkuntaa 

Jäsenmäärän kasvattaminen
• vähentämällä entisestään matalaa eroavien jäsenten määrää 
• lisäämällä jäsenmäärää jäsenhankinnalla
 

Organisaation kehittäminen
 
Liiton toimintoja ja palveluja kehitetään tietoteknisin ja toiminnallisin tavoin toimintasuunnitelmassa 
omissa kohdissaan todettavin tavoin.
Piirien toimintamahdollisuuksia tuetaan parantamalla liiton palveluita piireille niin tietoteknisin 
ratkaisuin kuin koulutustapahtumia ja muuta toimintaa tukemalla. Muu toiminta käsittää esimerkiksi 
jäsenhankintaa ja hallinnollisia tehtäviä. Myös piirihenkilöiden läsnäolevia tapahtumia pidetään 
mahdollisena lisätä koronatilanteen helpotuttua. Lisäksi toiminnanjohtajapäiviä ja liiton luottamus- ja 
toimihenkilöiden sekä piirien hallitusten ja puheenjohtajien välisiä tapaamisia pystytään järjestä-
mään aiempaa helpommin.
Jäsenkuntaa koulutetaan ja opastetaan hyödyntämään jäsenetuja, koulutuksia ja vaikutusmahdolli-
suuksia piirissä. Piirin suuntaan aktiivinen jäsenistö motivoi piirin toimintaa ja päinvastoin. Yhteystie-
tojen määrän lisääminen jäsenrekisteriin auttaa informaation tavoittavuutta.

Jäsenmäärän kasvattaminen

Jäsenmäärän kasvattamisessa eroavien jäsenten määrän vähentäminen on yksi tekijä. Pitämällä ja 
parantamalla suoria ja aineettomia jäsenetuja, jotka ylittävät jäsenmaksun arvon, voidaan jäse-
nyyksiä säilyttää. Tähän liittyy jäsenyyden arvostuksen kasvattaminen lisäämällä jäsenten ymmär-
rystä tosiasiallisista merkittävistä jäseneduista. 

Jäsenmäärän lisääminen on suora tavoite, jota toteutetaan paitsi hyvällä toiminnalla, jäseneduilla 
niin erityisesti viestimällä niistä. On tärkeää tavoittaa jäsenkuntaan kuulumattomia metsästäjiä viesti-
mällä jäseneduista ja toteuttamalla jäsenhankintatempauksia. Jäsenmäärän kasvattamisessa keskity-
tään seurojen ja henkilöjäsenyyksien saamiseen sekä henkilöjäsenyyden kautta myös seurueisiin.
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Liiton jäsenedut paketoidaan ja niistä saatava taloudellinen jäsenhyöty lasketaan erilaisille pa-
keteille. Piirikohtaisesti kartoitetaan paikallistuntemusta hyväksi käyttäen piirin kaikki rekisteröidyt 
metsästysseurat. Piirit markkinoivat liiton jäsenyyttä niille seuroille, jotka eivät vielä ole liiton jäseniä. 
Liittoon kuuluu seuroja, jotka eivät ole ilmoittaneet kaikkia jäseniään Liittoon. Piirikohtaisesti kartoite-
taan seurojen jäsenmäärät ja ollaan yhteydessä jäsenseuroihin, jotka eivät ole ilmoittaneet kaikkia 
jäseniään. Rekisteröitymättämät metsästysseurueet eivät yhdistyslain mukaan voi liittyä liittoihin. Sen 
vuoksi liitto valmistelee vuoden  2022 aikana mallin ja tuo tarvittaessa päätettäväksi sääntömuutos-
esityksen niin, että seurueet voivat liittyä piiriin ja edelleen Liiton jäseneksi eräänlaista ”ryhmähen-
kilöjäsenyys” -mallia noudattaen. Vuoden 2022 aikana selvitetään positiiviset ja negatiiviset vaiku-
tukset ja tuodaan tarvittaessa liittokokouksen päätettäväksi, voisiko uuden piiriin liittyvän seurueen 
ensimmäinen jäsenvuosi olla ilmainen. 

Liiton talous liittyy erottamattomasti liiton toimintaan ja sen kehittämiseen. Vuoden 2021 jäsenmaksu-
tasolla vuonna 2022 talous on alijäämäinen 200 000 euroa. 

Jäsenmaksukehitys 2010 - 2021:
2010: 5,50 euroa
2011: 6,00 euroa
2012: 6,50 euroa
2013: 7,50 euroa
2014: 7,50 euroa
2015: 9,50 euroa
2016: 9,50 euroa
2017: 9,50 euroa
2018: 9,50 euroa
2019: 9,50 euroa
2020: 9,50 euroa/Nuoret 4,75
2021: 9,50 euroa/Nuoret 4,75
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Edunvalvonta 

Edunvalvonta on Metsästäjäliiton strategiassa määritetyistä toimintamuodoista yksi tärkeimmistä.
Metsästäjäliitto hoitaa edunvalvontaa aktiivisella vuorovaikutuksella metsästys- ja riista-alaan vai-
kuttavien viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Edunvalvojana olemme 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 erityisesti EU:n metsästys- ja suojelujär-
jestön (FACE) ja Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin metsästäjäliittojen yhteistyöjärjestön 
Nordic Hunters Alliancen (NHA) kautta. 

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. Asian kehittämiseksi tulee edelleen panostaa vuonna 2022. 

Suteen liittyvät kysymykset ovat edunvalvonnan keskiössä monesta syystä. Koirametsästyksen tur-
vaaminen suden uhalta on metsästäjäkunnan näkökulmasta tärkeää. Susiedunvalvonnan vaativuus-
taso nousee jatkuvasti. Susiteemaan ja myös muuhun juridiseen asiantuntijakonsultointiin tarvitaan 
jatkossakin lisäresursseja ja siihen varataan vuonna 2022 edelleen oma edunvalvontabudjetti. 
Juridiselle asiantuntijakonsultoinnille myös muissa teemoissa on tarvetta. 

Lintudirektiivin aiheuttamat haasteet lisääntyvät jatkuvasti ja niiden torjumiseen tarvitaan aiempaa 
suurempaa panostusta. Näitä erityisteemoja ovat vuonna 2022 muun muassa valkoposkihanhi, 
merimetso ja rauhoittamattomat varislinnut. 

Euroopan unionin kaavailemat lyijyrajoitukset edellyttävät vahvaa edunvalvontaa toimintavuonna 
2022. Pääpainotukset ovat kansainvälinen yhteistyö FACEn sekä NHA:n kanssa ja kansallinen si-
dosryhmäyhteistyö sekä päättäjävaikuttaminen. Lisäksi ampuma-aseiden yhtenäistämislupaprosessi 
vaatii tiukkaa edunvalvontaa. 

EU:n biodiversiteettistrategian 2030 kansallinen suunnittelu ja toimeenpano vaatii liitolta myös 
erityistä edunvalvontaa, sillä sen alustavaan vaiheeseen on sisältynyt esityksiä metsästyksen rajoit-
tamiseen jäsenmaissa.

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 
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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 2022 on liiton luonnon- ja riistanhoito -otsikon alla tarkoitus edelleen viestinnällisesti nos-
taa ”Metsästäjät luonnon monimuotoisuuden edistäjinä” -aihepiiriä. Metsästäjät tekevät vuosittain 
merkittävän määrän luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia riistan hyväksi. Tästä työstä hyötyvät 
esimerkiksi rauhoitetut nisäkäs- ja lintulajit sekä pölyttäjät, joiden elinvoimaisuuden turvaaminen on 
maailmanlaajuisesti tärkeää. Metsästäjäliitto pyrkii edistämään vuonna 2022 luonnon kansainvä-
listen monimuotoisuustavoitteiden 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 
tehokas kontrollointi kasvattaa vuosi vuodelta merkitystään, mihin liittyen teemme sekä omaa hanke-
toimintaa (Mökkiläiset Vieraspetopyyntiin -hanke) sekä toimimme yhteistyössä muiden hankkeiden 
kanssa. Toteutamme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa lisäksi riistametsänhoidon ja peltoriistahoi-
don edistämistä ja hyvien esimerkkien jalkauttamista.

Kosteikot ovat yksi maailman uhanalaisimmista biotoopeista. Metsästäjäliitto edistää linnustollisesti 
tärkeiden vesialueiden hoitoa, uusien kosteikkojen perustamista ja niiden lajiston vaalimista. Vuon-
na 2022 liitto on osaltaan mukana MMM:n ja YM:n yhteisessä vesilintukosteikkojen kunnostus- ja 
hoitotyössä, ja metsästystä edistävän lintujen levähdysalueverkoston luomisessa. Liitto on systemaat-
tisesti edistänyt sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla ja työ jatkuu vuonna 
2022.
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Hankkeet

Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke

 
Hankkeessa on kartoitettu 1.1.2021 alkaen Metsästäjäliiton eri piirien toiminnanjohtajien yhteis-
työllä 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-levähdysalueverkosto -hanke

 
Metsästäjäliitto toteuttaa kaksivuotista riistanhoitohanketta yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa. 
Hanke on edennyt yli puolenvälin ja päättyy kesäkuun 2022 lopussa. 
Tällä hetkellä valmiita vapaaehtoisuuteen perustuvia levähdysaluekohteita on jo yli puolet 25 mini-
mikohteen määrästä. Kohteiden lopullinen määrä tullee olemaan vähimmäismäärää suurempi.

Levähdysalueverkosto -hankkeen pääpaino on tiedonvälityksessä vesilintujen syysaikaisten leväh-
dysalueiden merkityksestä. Menetelmästä kehitetään yleistä vesiriistanhoitomenetelmää. Käytännön 
tiedotustyötä toteutetaan paikallisuutisilla kohteiden lähialueella sekä maakunnallisilla uutisilla koko 
hankkeen ja levikkialueen kohteiden esittelynä. Valtakunnallinen uutiskynnys on onnistuttu rikko-
maan jo nyt Maaseudun Tulevaisuuden sekä YLEn uutisoinnissa.

Riittävällä määrällä häiriövapaita levähdysalueita vesilintujen muutto ajoittuisi myöhemmäksi kohti 
lintujen luonnollista muuttorytmiä. Omaan tahtiinsa hyväkuntoisena syysmuutolle lähtevät sorsat 
selviävät paremmin talven rasituksista ja palaavat paremmassa kunnossa seuraavana keväänä pe-
simään. Linnuston tukemiseksi tarkoitettu uudelleen ajateltu riistanhoitomuoto esitellään metsästäjille 
lisääntyvällä yhteistyöllä riistanhoitoyhdistysten sekä osakaskuntien kanssa. Luonnollisesti tilaisuuk-
sia liiton piirien kanssa järjestetään, mutta painotus on hankesuunnitelman mukaisesti riistanhoitoyh-
distyksissä.

Tulevien kolmen vuosineljänneksen aikana toiminnan voi tiivistää uutisoinniksi kohteista, koulutus-
yhteistyö riistaorganisaatioin kanssa, yhteistoiminnan kehittäminen osakaskuntiin ja kalastusor-
ganisaatioihin sekä yleinen koulutus, neuvonta ja materiaalintuotanto. Pilottihankkeemme jälkeen 
levähdysalueiden perustaminen jatkuu MMM ja ympäristöministeriön yhteisessä Helmi-elinympäris-
töohjelmassa vuoteen 2030 asti.
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Metsästysammunta 

Metsästysammunta on tärkeä osa Metsästäjäliiton toimintaa ja päätavoite on turvata mahdollisuus 
harrastaa ja harjoitella metsästysammuntaa ja tuottaa sitä kautta turvallisia, vastuullisia ja osaavia 
metsästäjiä. Neuvonnan ja koulutuksen tarve kasvaa, kun lähestymme vuotta 2023 ja ensimmäiset 
lyijyrajoitukset astuvat voimaan.
 

Koulutus
Metsästysammunnan ABC -hanke (2021−2022) jatkaa uusien metsästäjien kouluttamista eri puolil-
la Suomea. Päätoimiset kouluttajat tukevat aluekouluttajien työtä ja organisoivat koulutuksia valta-
kunnallisesti. Päätavoitteena saada järjestettyä Metsästysammunnan ABC -koulutuksia kattavasti eri 
puolilla Suomea. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.
 

Kilpailutoiminta
Metsästysammunnassa järjestetään viidet SM-kilpailut eri puolilla Suomea. PM-kilpailut pidetään 
Mäntsälässä ja liitosta lähetetään joukkue EM-kilpailuihin. Metsästysampumasäännöt uusitaan 
toimintavuoden alussa ja se edellyttää laajaa tuomareiden koulutusta. Kustannustehokkuutta tavoi-
tellaan ns. hybrikoulutuksilla.
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Kilpailut

Metsästysammunnan SM, PM ja EM-kilpailut 2022 

18.−20.3.2022 Hirvenhiihdon SM-kilpailut Kajaani
1.−3.4.2022  Ilma-aseiden SM-kilpailut Sonkajärvi
4.−5.6.2022  KV-lajien SM-kilpailut Isokyrö
tulossa  Metsästysammunnan EM-kilpailut tulossa
28.−31.7.2022 Metsästysammunnan SM-kilpailut Pessalompolo
5.−6.8.2022  Metsästysammunnan PM-kilpailut Mäntsälä
5.−7.8.2022  Hirvenjuoksun SM-kilpailut Lumijoki

Ampumaradat
Metsästäjäliitto on sitoutunut Suomen ampumaurheiluliiton (SAL) vetämään ampumaratojen ym-
päristölupahankkeeseen (2020−2022). Osana hanketta Metsästäjäliitossa työskentelee ympä-
ristöasiantuntija. Ympäristöasiantuntijan päätehtävä on luvittaa suomalaisia ampumaratoja SAL:n 
hankesuunnitelman mukaisesti. Ympäristöasiantuntijan työajasta 10 prosenttia on varattu liiton omiin 
tarpeisiin.

Kehittäminen
Ampumatoimintaa on tarve myös kehittää vastaamaan nykyajan tarpeita. Sähköisten palveluiden 
osalta tullaan tarkastelemaan integraatioita eri ohjelmistojen välillä kustannustehokkuuden paranta-
miseksi.
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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 maa-
seudulla kuin kaupungeissa. Metsästäjäliitto tavoittaa monia sellaisia nuoria, joita muut vapaa-ajan 
toimijat eivät tavoita.

Vuoden 2022 yksi keskeinen tavoite on Metsästäjäliiton piirien nuorisotoiminnan aktivointi koulu-
tuksien avulla. Nuorisotyön rooli ja toimintojen määrä ovat kasvaneet vuosi vuodelta, joten toimin-
tojen yhtenäistäminen, laatu ja jatkuvuuden varmistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Panostamme 
nuorten osallisuuteen ja otamme nuoret enemmän mukaan liiton päätöksentekoon ja nuorisotyön 
suunnitteluun. Järjestämme nuorisotyön koulutuksia ja panostamme nuorisotyön toimijoiden kohtaa-
mistaitojen kehittämiseen. Nuorisotyön ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutukset viedään myös 
verkkoalustalle. Nuorisotyön toimijoita koulutetaan nuorten kohtaamisesta ja laadukkaan ohjaami-
sen teemoista.

Nuorisotyön budjettia tullaan muokkaamaan vuodelle 2022. Rahoittajien muuttaessa käytäntöjään 
keskitämme avustukset Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen alle.

Vuoden 2022 aikana Metsästäjäliiton piirien ja seurojen Metso-, Mini-Metso-, MetsästysMetso-
leirejä sekä riista- ja kalakerhoja järjestetään noin 40 ympäri Suomen. Myös Nuorten ammunta-
koulutuskokonaisuudet toteutetaan kesän aikana, mikäli rahoitus saadaan. 

Metsästysammunnan koulutuksen suuntaaminen nuorille on vuoden 2022 kärkitavoite, joka toteute-
taan muutamissa toimipisteissä ympäri Suomen piirien ja jäsenistömme voimin. Luomme käytännön 
harjoittelun tueksi verkkomateriaalin. Yhteistyökumppanimme Sako toimii verkkomateriaalin tuotta-
misen mahdollistajana lahjoittaessaan meille 9000 euron avustuksen. 

Liiton piirit ja jäsenseurat järjestävät muita leirejä ja nuorille suunnattuja tapahtumia sekä vieraile-
vat oppilaitoksissa. Vuonna 2022 Metsästäjäliiton nuorisotyö jalkautuu kouluihin koordinoidusti ja 
samalla tunnistettavalla vierailukonseptilla. Toimintavuoden aikana on tavoitteena tukea kouluvierai-
luja ja madaltaa kynnystä niihin osallistumiseen. Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, mm. 
Kennelliitto ja Allianssi. 

Jatkamme Nuoret seuraan -kampanjaa, jolla pyritään tuomaan yhteen nuoret ja metsästysseurat. 
Nuorisotyön asiantuntijaryhmä kehittää liiton nuorisotyötä yhteistyössä nuorisovastaavan kanssa.

Vuonna 2022 panostamme myös Nuorten vaikuttajien ryhmän toiminnan vakiinnuttamiseen ja
nuorten osallisuuteen liiton toiminnassa. Järjestämme kaikille nuorille avoimia jahteja osallisuuden 
menetelmillä, jolla haluamme mahdollistaa nuorisojäsenillemme mahdollisuuden harrastaa, jos se ei 
muualla ole  mahdollista. 
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IT-toiminta 

Vuonna 2022 Metsästäjäliiton IT-toiminnan keskeisimmät tavoitteet ovat:
1. Henkilöstön työvälineiden, tietotason sekä palveluiden ylläpitäminen ja päivittäminen.

• Laitteistojen ja ohjelmistojen päivittäminen tarpeiden mukaan.
• Etätyön kehittäminen.
• Tietoturvan kehittäminen. Esim. mobiiliturvan parantaminen ja salatun sähköpostin lähetys.
• Windows 11-käyttöönoton suunnitteleminen ja ohjelmistoyhteensopivuuksien testaus.

2. ICT-tukipalvelut
• Järjestelmien ylläpidon ja turvallisuuden parantaminen. ICT- tuen ja palveluiden käytöntuen 

antaminen liiton henkilökonnalle ja piireille. 
3.  Power BI käyttöönottosuunnittelu kehitystyö. (Jäsenrekisterin raportoinnin kehitystä). 

• Power BI on kokoelma ohjelmistopalveluja, sovelluksia ja yhdistimiä, jotka yhdessä muunta-
vat toisiinsa liittymättömistä lähteistä peräisin olevan tiedon johdonmukaisiksi, visuaalisesti 
vaikuttaviksi ja vuorovaikutteisiksi näkemyksiksi.

IT-toiminnalla luodaan, ylläpidetään ja tuetaan Metsästäjäliiton verkkojärjestelmiä. 

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

 
Metsästäjäliiton kotisivut
Metsästäjäliiton kotisivuja kehitetään jatkuvasti vuoden aikana. 
1. Kotisivujen sisällönhallintatyökalu pidetään tietoturvallisena säännölliset tietoturvapäivitykset 
tekemällä.
2.  Tekoäly Metsästäjäliiton sivuille (Tekoälypohjainen virtuaaliassistentti neuvoo sivulla  
kävijöitä vuorokauden ympäri).
• Halu auttaa Metsästäjäliiton jäseniä.
• Halu kehittää Metsästäjäliiton digitaalisia palveluja
• Asiakaslähtöisyys
• Kustannussäästöä kehätiedon tuesta.

Muiden verkkopalvelujen kehitys
Verkkopalveluiden kehitys jatkuu edelleen talouden sallimissa rajoissa ja kehitystyössä noudatetaan 
liittohallituksen hyväksymää suunnitelmaa. 
1. Omametso-mobiili kehitystyö
2.  smlkilpailut.fi ja hirviurheilu.com -sivujen yhdistäminen
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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 2022 Metsästäjäliiton viestinnän keskeisimmät tavoitteet ovat: 

• Jahtimedian kehittäminen lukijatutkimuksen tulosten pohjalta.
• Maksullisen digimarkkinoinnin systemaattinen kehitys Facebookissa ja Instagramissa. 
• Hankeviestinnän läpivienti suunnitelmien mukaisesti  (villisika, vieraspeto, Sotka)
• Piirikirjeen kehitys
• Mediaseurannan ja mediakontaktoinnin uudistus
• Muut tavoitteet:
 •Viestintäyhteistyön tehostaminen piirien kanssa, esim. tapahtumakalenteri 
 •Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostaminen erityisesti median osalta
 •Jahti-lehden julkaisu viisi kertaa vuodessa.

Kohderyhmät ja viestinnän kanavat 

Vuoden 2022 aikana viestintää räätälöidään enemmän kohderyhmien mukaisesti, sillä kohde-
ryhmillä on erilaisia odotuksia Metsästäjäliitolle.  

• 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.
• Media, päättäjät ja suuri yleisö, joiden haluamme ymmärtävän ja hyväksyvän Metsästäjäliiton 
toiminnan arvot: Tämän kohderyhmän tärkeimpänä kanavana toimii verkkosivut, aktiivinen  
mediaviestintä ja somekanavana on Twitter.
• Sisäinen kohderyhmä: Henkilökunta sekä piirien edustajat, jotka halutaan sitouttaa viestintään ja 
ottaa lähemmäksi liiton viestintää. Kanavina toimivat piirikirje, henkilökohtainen viestintä, OmaMet-
so ja Slack.
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Varainhankinta
 
Varainhankinta tukee liiton strategiaa ja palvelutuotannon alueita.

Vuonna 2022 Metsästäjäliiton varainhankinnan keskeisimmät tavoitteet ovat:
• OmaMetso-myyntikanavan vakiinnuttaminen
• Eräkontti 3.0. version rakentaminen ja käyttöönotto: Vekkokauppa ja tuotevalikoma,  

tuloksellisuus
• Testamentti- ja yrityslahjoitukset

Varainhankinnan lähtökohdat

Etsimme uusia kohteita varojen hankinnalle. Jäsenrekisteriä voidaan hyödyntää kaupallisesti. Rahan-
keräyksen toimintaa kehitetään rahankeräysluvan turvin, uusi lupa haetaan viideksi vuodeksi 2026 
loppuun saakka. Lahjoitukset jatkuvat vakiintuneen varainhankinnan työkalupakissa.

Varainhankinnan osa on säästäminen. Jokainen kuluttamatta jätetty euro tai tekemättä jätetty turha 
työtunti on osa varainhankintaa. Ostojen keskittämistä ja kilpailutusta jatketaan. Tässä hyödynne-
tään omaa yhtiötä.

Varainhankinnan tapahtumat

Metsästäjäliitto jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä rahankeräystä riistanhoidon, nuorisotyön ja riis-
tan suojelun ja siirtoistutuksen sekä ampumaharrastuksen hyväksi.

Liiton tavoitteena on olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani. Se on mukana kehittämässä sidos-
ryhmäjahteja ja kumppanit ovat mukana erämessuilla.

Metsästäjäliitto jatkaa Jahtimedian ilmoitusmyynnin aktiivista kehittämistä ja pyrkii vakiinnuttamaan 
myyntiä. Lehden ilmoittajille ilmoitusmyynti näyttäytyy tasapuolisena ja asiakassuhteita kunnioittava-
na.

Valtion rahoitus ja muut tukimahdollisuudet

Metsästäjäliitto etsii rahoitusmahdollisuuksia julkisen sektorin eri tahoilta. Myös kansainvälisten 
tukien, esimerkiksi EU-rahastojen ja hanketukien saamista edistetään. Lisäksi säätiöiden avustukset 
pidetään mielessä.

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 pitäisi hyväksyä Maa- ja met-
sätalousministeriön yleisavustettavien kansalaisjärjestöjen piiriin.



16Metsastajaliitto.fi

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 pysyy samana vuonna 2022 ja talousarvio 
tulee olemaan alijäämäinen, minkä vuoksi toimintaa joudutaan sopeuttamaan. Vuoden 2021 syys-
liittokokouksessa tullaan esittämään vuodelle 2023 varautumista jäsenmaksukorotukseen. 

Rahoitus ja muut tukimahdollisuudet 

Metsästäjäliitto etsii rahoitusmahdollisuuksia julkisen sektorin eri tahoilta. Työn vaikuttavuus sekä lii-
ton 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 kan-
sallisten rahoituslähteiden ja muiden säätiöiden ja edunvalvojien tarjoamia tukimahdollisuuksia.
Metsästäjäliitto jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä rahankeräystä riistanhoidon, nuorisotyön, riistan 
suojulun ja siirtoistutuksen sekä ampumaharrastuksen hyväksi.

Tuotot

Jäsenmaksutuotot; 50 %

D.J. Wadenin tuotot; 11 %

Sopimustuotot; 3 %

Jahti -lehti tuotot; 7 %

Vuokratuotot; 0 %

Toiminta-muut tuotot; 3 %

Hanketuotot; 17 %

Arpajaiset; 0 %

Luontoisetujen vastatili; 0 %

Varainhankinnan muut; 1 %

Ostopalvelutuotot; 1 %

Yleisavustukset (YM); 3 %
Nuorisotoiminta (OKM); 4 %

Tuotot talousarvio 2022
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Henkilöstö
Henkilöstökulut tulevat olemaan  samalla tasolla kuin vuonna 2021. Määräaikaisia hanke-
työntekijöitä tullaan palkkaamaan hankkeiden ajaksi. Vuonna 2022 henkilökunnan määrä tulee 
olemaan noin 20 henkeä, joista kahdeksan toimii hanketyöntekijöinä.

Vuonna 2022 ei tulla tekemään laajempaa työhyvinvointikyselyä. Metsästäjäliitto tulee panosta-
maan työtekijöidensä hyvinvointiin järjestelemällä kaksi kertaa vuodessa Tyky-päivän ja työterveys-
sopimusta jatketaan Mehiläisen kanssa. Sopimus on tehty käsittämään koko Suomen, jotta ympäri 
Suomea olevat työntekijät pääsevät joustavasti käyttämään palvelua. Mahdollisuuksien mukaan 
henkilökuntaa tullaan kouluttamaan esimies- ja työvalmennuskoulutuksella.

Erätalo
 
Metsästäjäliitto omistaa Riihimäen Erätalo Oy:n osakkeita. Eräkontin entistä myymälää on tarkoitus 
edelleen käyttää Eräkontin verkkokauppatuotteiden pakkaamiseen ja varastointiin. 

Kulut

Kulut; 0 %
; 0 %

Erätalo kulut; -3 %

Jahti-lehti kulut; -19 %

Kuukausipalkat; -20 %

Hanketyöntekijät; -9 %

Palkkiot; -2 %
Lomapalkkojen jaksotus; -2 %

Luontoisedut; 0 %

Henkilöstökulut; -5 %

Poistot; -2 %

Vap.eht.henkilösivu; -3 %
Ajoneuvokulut; -1 %

Ict-laite ja ohjelmistok.; -4 %

Muut kone-kalusto; 0 %

Matkakulut; -3 %

Markkinointikulut; -4 %

Hallintopalvelut; -6 %

Muut hallintokulut; -17 %

Varainhank.kulut; 0 %

Arpajaiskulut; 0 % Rahoituskulut; 0 %

Kulut talousarvio 2022
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Metsästäjäliitto  
Koti kaikille metsästäjille.


