


Ett hem  för alla 
jägare.

Jägarförbundet är ett hem för know-how om 
finländsk jakt. Vår dörr är öppen för alla jägare, 
alla som är intresserade av jakt och alla som 
uppskattar den finländska jakt- och 
fiskekulturen.

Jägarförbundet erbjuder möjlighet till 
gemensamma aktiviteter, en ny hobby och en 
naturnära livsstil. 

Förbundet erbjuder sina medlemmar kunskap, 
färdigheter och intressebevakning, gemensam 
verksamhet likasinnade människor emellan 
samt verkliga medlemsförmåner.
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Intressebevakni
ng är viktigare 
än någonsin
Jaktlagen, vapenlagen, 
naturskyddsområden, direktiven, vargen, 
blyförbudet… 

Jägarförbundets huvudsakliga uppgift är 
att främja jakten och bevaka den 
finländska jägarens intressen. 

Förbundet samarbetar aktivt med 
myndigheter och sammanslutningar som 
påverkar jakten både i hemlandet , i 
Norden och inom EU.

Medlemsantalet ökar 
genomslagskraften och 

resurserna. 

Ditt medlemskap bidrar till att 
bevara jaktmöjligheterna.



Ansvarsfulla och 
kompetenta 
medlemmar

föds med hjälp av utbildning, 
kommunikation och ungdomsarbete.

• Vi utvecklar vår verksamhet enligt våra 
medlemmars önskemål för att medlemskapet i 
Jägarförbundet ska vara ännu nyttigare.

• Vi erbjuder högklassiga utbildningar såsom 
utbildningen ABC för jaktskytte och 
utbildningen i hälsa och hygien för jägare.

• Medlemmarna har möjlighet att delta i 
tävlingsverksamheten i jaktskytte och
FM-tävlingarna

• Vi ordnar mångsidig ungdomsverksamhet och 
Tjäderläger



Verkliga 
medlemsförmåner 
Medlemskapet i Jägarförbundet är till 
stor nytta och glädje. 

• Medlemstidningen Jahti-Jakt, 4 x per år

• Avgiftsfri talkoförsäkring, ansvarsförsäkring för 
föreningsverksamhet och ungdomsförsäkring

• Nya MetsoRekisteri underlättar de 
förtroendevaldas arbete och hanteringen av 
medlemsuppgifter

• I tjänsten OmaMetso finns medlemsuppgifter, 
meddelanden, arkivet för Jahti-Jakt, Eräkonttis 
erbjudanden – allt på samma plats
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Verkliga medlemsförmåner 

• Administration och understöd i 
markarrendeärenden (modeller 
för arrendeavtal, försäkringar 
och elektroniska 
signaturtjänster)

• Föreningsverksamhetens 
rådgivningstjänster med flera 
års erfarenhet

• Rättsrådgivning till medlemmar 
vid behov
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Medlemskortet berättigar till
många förmåner
• Vår huvudsamarbetspartner ST1 ger 

bränslerabatt med medlemskortet. Med 
cirka 20 tankningar är medlemsavgiften 
återbetald.

• Av våra partners får du rabatt på 
försäkringar, kryssningar, inkvartering 
och skydd för hemmet.

• Systemet för kart- och jaktarrendeavtal 
Reviiri, som utvecklats i samarbete med 
Jägarförbundet, är en oersättlig hjälp för 
jaktföreningen, för Förbundets 
medlemsföreningar till ett avsevärt 
nedsatt pris.
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Silmäasemas förmåner till Jägarförbundets medlemmar:
Synundersökning hos optiker 0 €(norm 25 €)
Glasögon -30% (inkl. ramar och linser)
Kontaktlinser -25% (köpt i butik)

Jägarförbundets 
egna Eräkontti-
produkter som du 
inte hittar någon 
annanstans.



Aktiv 
kommunikation
Vi informerar medlemmarna 
månatligen med ett medlemsbrev om 
aktuella intressebevakningsärenden, 
förmåner och evenemang. 
metsastajaliitto.fi
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Finlands Jägarförbund

@ sml1921

metsastajaliitto1921

Vimeo

Jägarförbundets medlemstidning 
Jahti-Jakt, som utkommer fyra 
gånger om året, är ett mångsidigt 
läspaket och en av branschens 
mest uppskattade tidningar.

På den populära 
jahtimedia.fi publiceras 
artiklar, intervjuer och videor 
om jakt. Webbplatsen är 
också ett sätt för den stora 
allmänheten och för dem 
som rör sig i naturen och är 
intresserade av jakt att få 
tillgång till hobbyn.

Varje medlem kan 
också läsa tidningen 
som kommer hem 
som digital version i 
tjänsten OmaMetso.



Tack!
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