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Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n vuosikokous 

pidettiin tiistaina 29. pnä
ampumaurheilukeskuksen paviljongilla.

Jäsenseurojen edustajia oli 
henkilöjäsen. Kokouksen alussa jaettiin huomionosoituksia ja palkittiin vuoden 
ampujat. 

Liiton terveiset kokousväelle toi järjestöpäällikö Teemu Simenius.

Kokouksessa piirihallituksesta erovuoroiset Ant
Kainulainen ja Tapani Koskela 
kaksivuotiskaudelle. Lisäksi uutena jäsenenä piirihallitukseen valittiin Tove 
Holmström. Normaali kokousasioiden lisäksi hyväksyttiin piirin u
mahdollistavat jatkossa piirin vuosikokousten järjestämisen etäyhteyksien avulla.

Vuoden ampujat vuosimallia 2021 ovat

 Jenny Sevelius, vuoden nuori ampuja; ilmahirviammunnan Suomen mestari
 Roni Tenhunen, vuoden miesampuja; metsästyshirv

mestari  
 Hanna-Leena We

Suomen mestari

Kuva vasemmalla Tove Holm

laakerinlehäseppeleen kera

Tarja Nihtilältä. Oikean puoleisessa kuvassa Jaakko Mattila vastaanotti piirin kultaisen 

fasaanimerkin. Jaakko Mattila toimi myös kokouksen puheenjohtajana.

 

uusimaa.metsastajaliitto.fi 
jahtimedia.fi 

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n vuosikokous  

tiistaina 29. pnä maaliskuuta 2022  Mäntsälän 
ampumaurheilukeskuksen paviljongilla. 

Jäsenseurojen edustajia oli kokoontunut paikalle yhteensä 24:stä seurasta ja yksi 
henkilöjäsen. Kokouksen alussa jaettiin huomionosoituksia ja palkittiin vuoden 

Liiton terveiset kokousväelle toi järjestöpäällikö Teemu Simenius. 

Kokouksessa piirihallituksesta erovuoroiset Antti Tuomala, Kjell Himmelroos, Matti 
Kainulainen ja Tapani Koskela varahenklöineen valittiin uudelleen seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle. Lisäksi uutena jäsenenä piirihallitukseen valittiin Tove 
Holmström. Normaali kokousasioiden lisäksi hyväksyttiin piirin uudet säännöt, jotka 
mahdollistavat jatkossa piirin vuosikokousten järjestämisen etäyhteyksien avulla.

Vuoden ampujat vuosimallia 2021 ovat 

Jenny Sevelius, vuoden nuori ampuja; ilmahirviammunnan Suomen mestari
Roni Tenhunen, vuoden miesampuja; metsästyshirviammunnan Suomen 

Leena Wejberg, vuoden naisampuja; metsästystrapin ja 
Suomen mestari 

Kuva vasemmalla Tove Holmström vastaanotti liiton hopeisen ansiomerkin 

laakerinlehäseppeleen kera puheenjohtaja Bo-Krister Lindholmilta ja piirin toiminnajohtaja 

Tarja Nihtilältä. Oikean puoleisessa kuvassa Jaakko Mattila vastaanotti piirin kultaisen 

fasaanimerkin. Jaakko Mattila toimi myös kokouksen puheenjohtajana. 
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Simo Toivoselle myönnettiin piirin kulta

yllä vasemmalla.Teemu Simenius toi liiton terveiset kokousväelle kuvassa yllä oike

 

Kuvassa piirin vuosikokouksen osallistujia

kokoustilassa.  
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Simo Toivoselle myönnettiin piirin kultaisen fasaanimerkin laakerilehväseppeleen kera,

yllä vasemmalla.Teemu Simenius toi liiton terveiset kokousväelle kuvassa yllä oike

ssa piirin vuosikokouksen osallistujia Mäntsälän Ampumaurheilukeskuksen paviljongin
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yllä vasemmalla.Teemu Simenius toi liiton terveiset kokousväelle kuvassa yllä oikealla. 
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