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Tämä ohje koskee Suomen Jousimetsästäjäin Liiton rakentamaa jousimetsästyksen perusteet – koulutusta, ja on 

tarkoitettu kouluttajalle perusohjeeksi. Kouluttajana toimivat erikseen koulutetut ja ohjeistetut Suomen 

Jousimetsästäjäin Liiton ja Metsästäjäliiton kouluttajat, koulutuksen järjestäjinä taasen voivat toimia esimerkiksi 

Suomen Metsästäjäliiton piirit, riistanhoitoyhdistykset, suuremmat metsästysseurat, Suomen Jousimetsästäjäin Liiton 

jäsenseurat tai muut yksittäiset toimijat. 

Koulutukseen liittyvät tahot jaotellaan: 

 Koulutuksen järjestäjään 

 Kouluttajiin 

 Koulutettaviin 

Koulutusta järjestävä taho kutsuu paikalle kouluttajan kontaktoimalla paikalliset kouluttajat järjestäjätahoille 

toimitetusta kouluttajalistasta. Pidä huolta että yhteystietosi pysyvät ajan tasalla kouluttajalistassa. Mikäli haluat 

ilmoittaa muutoksia tietoihisi kouluttajalistaan tai nimesi poistettavan kouluttajalistasta, ilmoita asiasta Suomen 

Jousimetsästäjäin Liitolle sähköpostitse sjml@jousimetsastys.fi. 

Koulutusta järjestävä taho maksaa kouluttajalle koulutuksesta vähintään kilometrikorvaukset, ja hyvin lyhyen 

välimatkan koulutuksille suositeltavasti myös erillisen koulutuspalkkion. Muista toimittaa maksutietosi koulutuksen 

järjestäjälle/laskuttaa koulutuksen järjestäjää myöhemmin. 

Kouluttajan opas: 

 Sovi aikataulu koulutuksen järjestäjän kanssa  

 Selvitä löytyykö koulutuspaikalta välineistöä ammuntatekniikan opetukseen jos ammuntaosio on ohjelmassa 

toivottu (osa koulutuksista voi olla myös pelkästään teoriaa/luentoa) – mikäli kalustoa ei ole, kalustoa on 

saatavilla Suomen Jousimetsästäjäin Liitolta. Tavaran toimitustuskustannukset kustantaa lähtökohtaisesti 

koulutuksen järjestäjä. 

 Selvitä löytyykö paikalta tarvittava välineistö presentaation pitämiseen (tietokone, videotykki) – mikäli ei, 

toistaiseksi toivomme kouluttajalla olevan tässä tapauksessa omaa laitteistoa (kannettava tietokone tai 

tabletti – koulutusmateriaalin presentaatio ei sisällä itsessään olennaista informaatiota jota painetussa 

koulutusmateriaalissa ei olisi, joten koulutus on suoritettavissa myös niin että ainoastaan puhuja näkee 

presentaation tabletistaan ja koulutettavat lukevat koulutusvihkostaan) 

 Ilmoita koulutuksesta Suomen Jousimetsästäjäin Liitolle, merkitse koulutusajankohta siihen tarkoitettuun 

kalenteriin (Google) ja tilaa SJML:ltä tarvittava määrä koulutusvihkoja joko itsellesi tai toimitettavaksi suoraan 

koulutuksen järjestäjälle  - vihkoja luovutetaan 1 per koulutettava. 

 Pidä huoli että koulutusmateriaali (.ppt) mikä hallussasi on, on ajan tasalla 

 Esitä koulutusmateriaali (.ppt) omin sanoin ja kuten ohjeistettu – keskusteleva ja osallistava tyyli on 

suositeltava 

 Ammuntatekniikkaosion voi sijoittaa koulutuksen väliin välineosiota läpikäytäessä, tai koulutuksen loppuun 
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