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1 PIIRIN TAVOITTEET

Piiri vaalii eränkäyntikulttuuria, edistää ja kehittää alueensa metsästys- ja riistanhoito-oloja ja on liiton ja niiden yhteisöjen ja 
henkilöiden yhdyssiteenä, jotka harrastavat metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua.

Piiri pyrkii:

1) Liittämään jäsenikseen alueellaan toimivat metsästysyhdistykset ja toimimaan niiden yhteenliittymänä.

2) Saattamaan järjestyneet metsästysolot aikaan alueellaan, edistämällä tarkoitustaan vastaavien metsästys- ja 
riistanhoitoalueiden muodostamista jäsenyhdistystensä, perustettavien uusien metsästysyhdistysten sekä metsästäjien ja 
riistanhoitajien toimesta.

3) Harjoittamaan toimintaa, joka edistää jäsenistön mahdollisuuksia päästä osalliseksi metsästyksen suomasta virkistyksestä, 
edistää aktiivista riistanhoitoa ja riistakantojen säästeliästä ja järkevää verotusta päämääränä metsästysmahdollisuuksien 
lisääminen ja jatkuvuuden turvaaminen, edistää valistuneisuutta metsästyslain määräysten noudattamiseksi ja 
metsästyskulttuurin kohottamiseksi sekä edistää metsästystaitoa ja metsästysaseiden käyttötaitoa asianmukaisella luvalla. 

4) Valvomaan jäsenistönsä harrasteeseen liittyviä etuja. Päämääriinsä piiri pyrkii järjestämällä kokouksia, neuvottelu- ja 
valistustilaisuuksia, kursseja, kilpailuja, juhlia, näytöksiä ja kilpailutilaisuuksia, piiri voi työskennellä yhteistoiminnassa muiden 
harrasteesta kiinnostuneiden liittojen, yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.

Koronapandemia jatkuu vielä vuonna 2022. Tavoitteena on päästä normaaliin toimintaan kesään 2022 mennessä. Piiri seuraa 
ja noudattaa tarkasti viranomaisten koronaohjeita ja -suosituksia. 

Piirin vuosikokous pidetään hybridikokouksena Mikkelissä 2.4.2022.
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2 KOULUTUS JA NEUVONTA
Piiri tukee omien koulutustapahtumien/vast. järjestämistä maksamalla tapahtuman johtajalle ja/tai apulaisille sekä toiminnanjohtajalle osallistumisesta liiton koulutukseen majoitus- ja km-
korvausta piirihallituksen päätöksien mukaisesti.

Liiton koulutustilaisuudet

• Toiminnanjohtaja osallistuu liiton järjestämille koulutuspäiville.

Piirin koulutustilaisuudet

• Kosteikkojen perustaminen ja vesilintuympäristöjen kunnostus, levähdysaluehanke-esittely sekä riistakeskuksen tietoisku vesilintujen kevätlaskennoista -koulutustilaisuudet pidetään 
samansisältöisinä etäkoulutuksena 12.4.2022 ja 21.4.2022 klo 18.00–19.30. Kouluttajana tilaisuuksissa toimii liiton vesilintuasiantuntija Veli-Matti Pekkarinen.

• Minimetso-leiri 1 pidetään Kangasniemellä heinä-elokuun taitteessa yksipäiväisenä. Nuorisotoimikunta vastaa leirin järjestelyistä. Piiri varaa tarvittavat resurssit (materiaali, rahoitus). 

• Minimetso-leiri 2 pidetään Mikkelissä (Norola) syksyllä 2022. Aapo Melonen vastaa leirin järjestelyistä. Piiri varaa tarvittavat resurssit (materiaali, rahoitus).

• Uusien metsästäjien koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. 

• Seuratoimintakoulutustilaisuuksia pidetään etänä tarpeen mukaan.  Kouluttajana tilaisuuksissa toimii Petteri Lampinen.

• Metsästysammunnan ABC-koulutustilaisuuksia pidetään 22.-23.4.2022 ja 12.-13.8.2022 Joroisissa. Kouluttajana tilaisuuksissa toimii Aleksi Hännikäinen. Liitto vastaa 
koulutuskorvauksista (ml. materiaalitarpeet) ja mahdollisista työnantajavelvoitteista. 

• Riistapolkuammuntoja pyritään järjestämään yhteistoiminnassa Mikkelin Ampujien kanssa. 

• Karhunmetsästyskoulutustilaisuus pidetään Hartolassa kesäkuussa 2022.

• Villisian metsästyskoulutustilaisuus pidetään etäkoulutuksena Kymen piirin kanssa yhteistoiminnassa 12.5.2022 klo 18.00–19.30.

• Pienpetojen pyyntikoulutustilaisuus pidetään Mikkelissä syksyllä 2022. Kouluttajana tilaisuudessa toimii Kari Löppönen.

• Turkisten perinneparkituskoulutustilaisuus pidetään tarpeen mukaan syksyllä 2022. 

• Riistankäsittelykoulutustilaisuus pidetään tarpeen mukaan syksyllä 2022.

Ilmoittautumiset koulutustilaisuuksiin tapahtuvat liiton tapahtumakalenterin kautta.
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2 KOULUTUS JA NEUVONTA
Muut koulutustilaisuudet

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry:n eräkerhon sorsanpesäpäivä järjestetään 28.3.2022 kello 17:00 
alkaen Pieksämäellä (Takkamäentie 160). Kouluttajana tilaisuudessa toimii Aki Reinikainen ja 
koulutustilaisuutta tukee liitto.

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry:n eräkerho järjestää metsäpäivät (2 pv) syksyllä 2022 
Pieksämäen koulun 7. luokkalaisille.

Koulutusvälineet

Piiri tarjoaa jäsenseurojen ja muiden yhteistyötahojen käyttöön pönttoporaa, SimWayHunt-
ampumasimulaattoria, Eko-Aims hirvirataa, harjoitusjousta ja muuta materiaalia.

Neuvonta 

Piiristä jäsenseurojen on mahdollista saada opastusta harrastukseen ja koulutukseen liittyvissä 
kysymyksissä. Myös koulutusmateriaaleja voi tilata piirin kautta. Liiton jäsenyyteen liittyy myös 
merkittäviä jäsenetuja.
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3 RIISTANHOITO
Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanke

Hankkeen tavoitteena on saada mökkiläiset tuntemaan vieraspetojen haitallinen vaikutus vesilintukantoihin ja pyytää 
runsaasti vieraspetoja valituilta alueilta. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.

Piirin vieraspetopyyntikohteet ovat: 

- Mikkelin kaupunkijokien kunnostusprojekti (Mikkelin kaupungin alueella)

- Puulan saaristo mökkeineen (Kuitulan Erä ry Hirvensalmi)

- Haapalahden NATURA-alue Savonlinna (yt. Tolvanniemen 14 osakaskuntaa) 

- Kyyveden osakaskunta (uusi kohde 2022)

- Joroisten Kaitainen ja Sydänmaa (Etelä-Joroisten Erä) (uusi kohde 2022).

Liitto jakaa tarvittavat loukut piirille. Piiri jakaa ne edelleen seuroille tai vastuutahoille. Seurat tai vastuutahot saavat
tarvittaessa koulutuksen loukkujen käyttöön. Hankealueiden seurat lainaavat loukkuja sitten vieraspetohavaintoja 
tehneille mökkiläisille. 

Vieraspetopyynti ajoitetaan huhti-lokakuun väliselle ajalle.

Seurat tai vastuutahot raportoivat 31.5.2022 ja 30.11.2022 mennessä pyynnin tuloksista piirille. Piiri koostaa tulokset 
hankevastaavalle. Loukut jäävät hankkeen jälkeen seurojen käyttöön.
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3 RIISTANHOITO

SOTKA-levähdysalueverkostohanke ja kosteikot

Hankkeen tavoitteena on perustaa häiriövapaita levähdysalueita vesilintujen käyttöön. Piiri 
tukee tarvittaessa hanketta uusien alueiden etsinnässä ja tiedon jakamisessa (tilatut 
koulutustilaisuudet). 

Piiri tukee tarvittaessa neuvonnalla seuroja kosteikkojen perustamisessa (ml. liiton tuki).   

Purojen ja taimenen elinympäristön kunnostushanke (Mikkeli)

Mikkelissä on käynnistymässä purojen ja taimenen elinympäristön kunnostushanke. Hanke 
oli tarkoitus käynnistää jo vuonna 2020 mutta korona vaikutti hankkeen käynnistymiseen. 

Piiri osallistuu hankkeeseen panostamalla pienpetojen tehostettuun pyyntiin. Alueena ovat 
Rokkalanjoen ja Urpolanjoen ympäristö. Minkki ja supikoira ovat tehopyynnin kohde. Kohde 
on samalla piirin mökkiläiset vieraspetopyyntiin hankkeen yksi kohteista.
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3 RIISTANHOITO
Piirin riistanhoitokilpailu

Piiri järjestää jäsenseuroille pienpetojen ja varislintujen pyyntikilpailun 1.1.–31.12.2022. Pisteitä eniten 
saanut seura ja suhteessa jäsenmäärään eniten pisteitä saanut seura palkitaan pyyntivälineillä. 
Kaikkien kilpailuun osallistuneiden seurojen kesken arvotaan lisäksi riistakamera.

Riistanhoitokilpailuun lasketaan mukaan kaikki kilpailuun ilmoittautuneen seuran alueelta pyydetyt 
pienpedot ja linnut. Kilpailussa pienpedot ja linnut ovat pisteytetty niin, että minkki ja supikoira ovat 
kolmen pisteen arvoisia, näädästä ja ketusta saa kaksi pistettä ja mäyrästä, harmaalokista, variksesta, 
harakasta ja naakasta saa kustakin yhden pisteen.

Riistantutkimus

Tavoitteena on, että riistantutkimuksen tarvitsemiin laskentoihin ja muihin tutkimuksiin jäsenseurat 
osallistuvat aktiivisesti.

Riistanhoitovälineet

Piiri myy jäsenille ja muille tarvitsijoille riistahoidossa tarvittavaa materiaalia (loukkuja, jalkanaruja, 
pillejä, yms.).
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4 KILPAILUTOIMINTA
Yleistä

Piirin tavoitteena on osallistua kaikkiin metsästysammuntojen kilpailuihin ja -lajeihin ja saavuttaa niissä 
menestystä.

Vuoden 2023 kilpailutoiminta tulee olla suunniteltuna syksyyn 2022 mennessä.

Piiri tukee kilpailuihin osallistumista seuraavasti:

- kilpailujoukkueen johtajan matkakustannukset (päiväraha, majoitus- ja km-korvaus) SM-kilpailuihin piirihallituksen 
päätöksien mukaisesti

- nuorten osallistumismaksut SM-kilpailuihin

- joukkuekilpailun osallistumismaksut SM- ja I-SM-kilpailuihin

- piirin mestaruuskilpailujen mitalit ilmaiseksi järjestäjälle. 

Piirin ilmoittautumiset SM-kilpailuihin hoitaa kilpailutoimikunta tai sen nimeämä henkilö. Tavoitteena on, että 
kilpailijat maksavat kilpailumaksut suoraan järjestäjälle. 
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4 KILPAILUTOIMINTA
Metsästysammuntojen Suomen mestaruuskilpailut

- Hirvenhiihdon SM-kilpailut 18.-20.3.2022 Kajaani (peruttu koronan takia).

- Ilma-aseiden SM-kilpailut 1.-3.4.2022 Sonkajärvi. 

- KV-lajien SM-kilpailut 4.-5.6.2022 Isokyrö.

- Metsästysammunnan SM-kilpailut 28.-31.7.2022 Pessalompolo.

- Hirvenjuoksun SM-kilpailut 5.-7.8.2022 Lumijoki. 

Metsästysammuntojen Itä-Suomen mestaruuskilpailut

- Ilma-aseiden I-SM-kilpailut 27.2.2022 Sonkajärvi. Kilpailut ovat samalla SM-esikilpailut.

- Hirvenhiihdon I-SM-kilpailut 6.3.2022 Varkaus.

- Muiden lajien kilpailut pyritään pitämään.

Metsästysammuntojen Suur-Savon piirin mestaruuskilpailut

- Ilma-aseiden PM-kilpailut 18.3.2022 Mikkeli.

- Luotilajien PM-kilpailut 2.7.2022 Joroinen.

- Muiden lajien kilpailut pyritään pitämään.

Metsästysammuntojen Suur-Savon piirin ilta/kotiratakilpailut 

- Eri lajien kilpailuja pyritään pitämään.

Metsästysammuntojen materiaali

Piirin myy jäsenille ja muille tarvitsijoille metsästysammunnoissa tarvittavaa materiaalia (tauluja, paikkoja, kilpailukortteja, yms.). 
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4 KILPAILUTOIMINTA

Liiton ja piirin tuomarikoulutus 2022

• Liitto järjestää ylituomarikoulutusta etänä 15.1.2022 ja 29.1.2022. Piiristä koulutukseen osallistuvat Matti 
Pilssari, Timo Seppä, Timo Suhonen, Janne Häyrinen, Esko Suomalainen, Aku Sarjanen ja Seppo Laitinen.

• Liitto ja piiri järjestävät yleistuomarikoulutusta etänä 22.3.2022 ja 26.4.2022 vanhoille yleistuomareille tai niille 
henkilöille, jotka saavat kaikki lajituomarikortit kevään aikana kasaan.

• Piirit järjestävät luotilajien lajituomarikoulutusta etänä 1.2.2022 ja 29.3.2022 vanhoille lajituomareille ja uusille 
henkilöille.

• Piirit järjestävät haulilajien lajituomarikoulutusta etänä 15.2.2022 ja 5.4.2022 vanhoille lajituomareille ja uusille 
henkilöille.

• Piirit järjestävät hirvenhiihto ja -juoksulajien lajituomarikoulutusta etänä 8.2.2022 ja 12.4.2022 vanhoille 
lajituomareille ja uusille henkilöille.

• Liitto ja piirit järjestävät KV-lajien lajituomarikoulutusta etänä 15.3.2022 ja 19.4.2022 vanhoille lajituomareille ja 
uusille henkilöille.

• Piiri valmistautuu pitämään omaa lajituomarikoulutusta kevään ja kesän 2022 aikana.

• Tuomarilisenssit vanhenevat 31.5.2022 kuluessa. Uudet tuomarilisenssit tulevat voimaan 1.6.2022 alkaen ja ne 
viedään Metsorekisteriin.
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5 TIEDOTTAMINEN

• Tiedottaminen jäsenistölle hoidetaan ensisijaisesti sähköpostilla 
(ml. jäsenrekisteri) ja piirin kotisivuilla (internet ja facebook) 
sekä Jahti-lehden välityksellä. 

• Kilpailujen järjestäjiä kehotetaan lähettämään kilpailutulokset 
tuoreeltaan lehdistölle ja liiton sivuilla olevaan tulosseurantaan.

• Jäsenseurojen toivotaan tiedottavan piirin tapahtumista 
jäsenilleen. 
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6 HUOMIONOSOITUKSET JA 
SUHDETOIMINTA

• Ansioituneita jäsenseuroja muistetaan piirin standaarein ja reliefein. 
Jäsenseurojen tilaisuuksissa vieraillaan kutsujen perusteella, joiden 
toivotaan olevan piirissä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

• Jäsenseurojen toivotaan muistavan ansioituneita jäseniään liiton 
ansiokirjoin, piirin ansiomerkein (uutena ansiomerkkinä on 
luonnonsuojeluansiomerkki) ja liiton hopeisin ansiomerkein, sekä 
ansiokkaasti riistanhoidossa toimineita riistanhoidon ansiomerkein. Merkit 
myöntää piirihallitus ja ne ovat jäsenille ensimmäisen kerran maksuttomia.

• Seurat voivat muistaa ansioituneita pienpetojen pyytäjiä pyytäjän 
ansiomerkeillä. Eräkontti myy kunniapuheenjohtaja- ja kunniajäsen 
kunniakirjoja. Piiristä on saatavissa onnittelu- ja suruadresseja, Eräaiheiset 
adressit sopivat hyvin eränkävijöiden muistamiseen. 
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7 EDUSTUKSET

• Liiton ja Eräkontin kokouksiin lähetetään vuosikokouksen 
valitsemat edustajat. Petteri Lampinen on edustajana 
liittohallituksessa. Matti Pilssari on jäsenenä 
metsästysammunnan kilpailutyöryhmässä.
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8 EDUNVALVONTA

• Jäsenseuroja pyydetään tekemään tarvittaessa aloitteita 
metsästystä koskevista asioista.

• Piirihallitus antaa lausuntoja liiton ja muiden tahojen pyytämiin 
esityksiin ja selvityksiin. Piiri tarvittaessa tukee myös seuroja 
niiden laatiessa vastauksia lausuntopyyntöihin. Piiri jatkaa 
aktiivista yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin, jotta 
piirin kannalta tärkeät asiat tulevat huomioitua.
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9 YHTEISTOIMINTA

• Yhteistoimintaa riistakeskuksen ja kennelpiirin kanssa jatketaan 
edelleen. Perinteinen Suur-Savon Eräsavut -tapahtuma järjestetään 
joulukuussa 2022. 

• Farmari -maatalousmessut järjestetään Mikkelissä 30.6. – 2.7.2022. 
Piiri on mukana messuilla yhdessä liiton hankkeiden kanssa 
esittelemässä piirin toimintaa.

• Piiri pyrkii olemaan lainvalmistelussa mukana olemalla yhteydessä 
liittoon, kansanedustajiin, ministereihin ja ministeriöön.
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10 SOVITTELU

• Piiriin sovittelutoimikunta jatkaa edelleen toimintaansa. Toimikunnan 
tarkoituksena on tukea jäsenseuroja neuvonnalla ja mikäli 
mahdollista näin jo ennakolta ehkäistä riitatapausten syntyminen.

• Sovittelemalla pyritään selvittämään jo syntyneet erimielisyydet 
ennen kuin ne joutuvat tuomioistuinkäsittelyyn. Toimikunta ei hoida 
riita-asioita tuomioistuimissa, mutta voi antaa jäsenseuralle neuvoja 
asian hoitamiseksi. Toimikunnan palvelut ovat jäsenille maksuttomia. 
Toimikunta ei ole tuomioistuin eikä sillä ole käytettävissään 
lainoppinutta avustajaa, joten kaikki neuvot ovat ohjeellisia.
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11 SEURATOIMINNAN VAKUUTUKSET

• Liitto tarjoaa jäsenseuroille talkoovakuutuksen, seuratoiminnan vastuuvakuutuksen ja nuorisovakuutuksen 
lisämaksuttomana jäsenetuna.

• Liiton talkoovakuutus koskee jäsenpiirien ja -seurojen talkootyötä sekä muuta palkatonta työtä, kuten 
metsästysseuran riistapelto- tai torninrakennustalkoita sekä Metso-nuorisoleireillä ja liiton 
metsästysampumakilpailuissa palkattomaan työhön osallistuneita henkilöitä ja talkoisiin liittyvien välittömien 
matkojen aikana sattuneita tapaturmia.

• Seuratoiminnan vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvauslakiin perustuvan korvausvastuun, johon 
jäsenseura saattaa joutua aiheuttaessaan vahinkoa seuran ulkopuoliselle. Korvattavia vahinkoja ovat 
henkilö- ja esinevahingot.

• Liiton nuorisovakuutus koskee Suomessa vakinaisesti asuvia alle 29-vuotiaita. Se on voimassa liiton, sen 
piirien ja jäsenseurojen järjestämien nuorisotapahtumien sekä lapsille- ja nuorille suunnatun 
harrastetoiminnan sekä niihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

• Tarkemmat tiedot vakuutuksista löytyvät liiton nettisivuilta.
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12 TOIMITILAT

• Piiritoimisto sijaitsee Mikkelissä Maaherrankatu 30:ssä. Toimisto 
pidetään avoimena tiistaisin klo 10.00–17.30. Koronatilanne 
saattaa vaikuttaa toimiston aukioloon, koska toimimme 
viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

• Muina aikoina toiminnanjohtajan tavoittaa matkapuhelimella tai 
sähköpostilla. Toimistossa on saatavana Eräkontin 
myyntituotteita ja tilauksesta voidaan tarvittavia tavaroita tilata 
Riihimäeltä Eräkontin myymälästä.
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