


Koti kaikille 
metsästäjille.

Metsästäjäliitto on suomalaisen metsästyksen 
tietotaidon koti. Sen ovet ovat auki kaikille 
metsästäjille, metsästyksestä kiinnostuneille ja 
suomalaista eräkulttuuria arvostaville.

Metsästäjäliitto on mahdollisuus yhteiseen 
tekemiseen, uuden harrastuksen aloittamiseen 
sekä luonnonläheiseen elämäntapaan. 

Se tarjoaa jäsenilleen tietoa, taitoa ja 
edunvalvontaa, yhteisöllistä toimintaa 
samanhenkisten ihmisten kesken sekä aitoja 
jäsenetuja.
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Edunvalvonta 
on tärkeämpää 
kuin koskaan
Metsästyslaki, aselaki, 
luonnonsuojelualueet, direktiivit, susi, 
lyijykielto… 

Metsästäjäliiton päätehtävä on edistää 
metsästystä ja valvoa suomalaisen 
metsästäjän etuja. 

Toimimme aktiivisesti vuorovaikutuksessa 
metsästykseen vaikuttavien viranomaisten 
ja yhteisöjen kanssa kotimaassa, 
pohjoismaissa ja EU-tasolla.

Jäsenmäärä lisää 
vaikuttavuutta ja resursseja. 

Jäsenyytesi auttaa säilyttämään 
metsästysmahdollisuudet.



Vastuullinen ja 
osaava jäsenistö

syntyy koulutuksen, viestinnän ja 
nuorisotyön kautta.

• Kehitämme toimintaamme jäsenten toiveiden 
mukaisesti, jotta Metsästäjäliiton jäsenyys olisi 
entistä hyödyllisempi.

• Tarjoamme laadukkaita koulutuksia kuten 
Metsästysammunnan ABC -koulutus ja  
Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus.

• Jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
metsästysammunnan kilpailutoimintaan ja 
SM-kilpailuihin

• Järjestämme monipuolista nuorisotoimintaa ja 
Metso-leirejä



Aitoja jäsenetuja 
Metsästäjäliiton jäsenyydestä on 
paljon hyötyä ja iloa. 

• Jahti –jäsenlehti, 4 x vuodessa
• Maksuton talkoovakuutus, 

seuratoiminnan vastuuvakuutus ja 
nuorisovakuutus

• Uusi MetsoRekisteri seuran 
luottamushenkilöiden työtä ja 
jäsentietojen hallintaa helpottamaan

• OmaMetso-palvelussa jäsentiedot, 
viestit, Jahti-lehtien arkisto,  
Eräkontin tarjoukset - kaikki 
samassa paikassa
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Aitoja jäsenetuja 

• Maanvuokra-asioiden 
hallinnointi ja avustaminen 
(maanvuokrasopimusmallit, 
vakuutukset ja sähköinen 
allekirjoituspalvelu)

• Seuratoiminnan 
neuvontapalvelut vuosien 
kokemuksella

• Oikeusneuvontaa tarvittaessa 
jäsenille
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Jäsenkortti oikeuttaa 
lukuisiin etuihin
• Pääyhteistyökumppanimme ST1 antaa 

jäsenkortilla polttoainealennusta. Jo noin 20 
tankkauskertaa maksaa jäsenmaksun 
takaisin.

• Kumppanietuina saat alennuksia 
vakuutuksista, risteilyistä, majoituksesta ja 
kodinturvasta.

• Yhteistyössä Metsästäjäliiton kanssa 
kehitetty kartta- ja 
metsästysvuokrasopimusjärjestelmä Reviiri 
on korvaamaton apu metsästysseuralle. 
Liiton jäsenseuroille merkittävästi 
alennettuun hintaan.
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Silmäaseman etuja Metsästäjäliiton jäsenille:
Optikon näöntutkimus 0 € (norm 25 €)
Silmälasit -30 % (sisältää kehykset ja linssit)
Piilolinssit -25 % (myymälästä ostettuna)

Metsästäjäliiton 
omasta 
Eräkontista 
jäsenpalvelutuott
eet, joita et 
muualta löydä.



Aktiivista 
viestintää
Viestimme jäsenistölle kuukausittain 
jäsenkirjeellä ajankohtaisista 
edunvalvonnan asioista, eduista ja 
tapahtumista. 
metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto

@sml1921

metsastajaliitto1921

Vimeo

Metsästäjäliiton neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
Jahti on monipuolinen lukupaketti 
ja yksi alan arvostetuimmista 
lehdistä.

Suositussa 
jahtimedia.fi:ssä julkaistaan 
metsästysaiheisia juttuja, 
haastatteluja sekä videoita. 
Sivusto on harrastuksen 
ikkuna myös suurelle 
yleisölle ja metsästyksestä 
kiinnostuneille luonnossa 
liikkujille.

Jokaiselle jäsenelle 
kotiin kannetun 
lehden voi lukea 
myös digitaalisesti 
OmaMetso-
palvelussa.



Kiitos!
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