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Piirikirje 1/2021 

Tervehdys kanssametsästäjät! 
 
Tätä kirjoittaessani talvi on viimeinkin saapunut myös eteläiseen suomeen tosin 
melkoisin eroin lumen paksuuden suhteen. 
Olen kuitenkin taas voinut todeta miten lumen tulo vaikuttaa meihin suomalaisiin, 
suut ovat hymyssä ja mieli kaikilla (koronasta huolimatta) paljon pirteämpi. 
 
Nyt kun saimme tänne etelään myös lumipeitten niin on ensiarvoisen tärkeää saada 
ja kirjauttaa kaikki suurpetohavainnot. Vaikka henkilökohtaisesti suhtaudunkin varsin 
skeptisesti tulevaan jo melkein luvattuun suden kannanhoidolliseen metsästykseen 
ja sen alkamiseen ensi talvena, tulee meidän mielestäni tehdä kaikki se kenttätyö 
huolellisesti kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Piirihallituksessa 
keskustelimme asiasta  laajasti. Lopputuloksena piirihallituksemme jäsen Kimmo 
Suominen Mynämäeltä lupautui asian vetäjäksi, häneltä saa myös neuvot esim. 
suden dna- näytteen oikeaan ottamiseen ja käsittelyyn. Näytteiden kanssa tulee olla 
erittäin huolellinen, missään tapauksessa näytteet eivät saa sekoittua keskenään. 
Näyte, joka sisältää useamman suden dna:ta tulee hylätyksi. 
Kimmon yhteystiedot löytyvät piirin nettisivuilta taikka sen voi tiedustella myös 
piirihallituksemme jäseniltä tai toiminnanjohtajalta. 
 
Metsästäjäliitto on kannustanut valkohäntäpeuran kannan rajoittamiseen joillakin 
alueilla, saapunut lumipeite varmaan osaltaan auttaa tämänkin asian viemisessä. 
Pääsääntöisesti kaatoluvut ovat ainakin isoja Varsinais-Suomessa. 
 
Piirimme elää, kuten kaikki jäsenensäkin, varsin erikoista aikaa ja me 
piirihallituksessa joudumme suunnittelemaan myös piirin maaliskuisen 
vuosikokouksen turvallista toteuttamista. Toivoisin jäsenkunnalta kannaottoja asian 
suhteen. Itse olen miettinyt hieman sääntöjemme vastaista vaihtoehtoa. 
Jospa kutsu ja tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus/suunnitelma lähetettäisiin 
ajallaan jäsenistölle mutta kokous pidettäisiin vasta sitten, kun se pystytään ilmojen 
puolesta pitämään ulkotilassa. Toisena vaihtoehtona olisi normaaliin  aikaan mutta 
esim. seurojen edustusta rajoitettaisiin yhteen/seura. Piirin säännöt eivät anna 
mahdollisuutta valtakirjalla läsnäoloon. 
Keväällä 2020 kokouksessa ilmoitin aloittavani viimeisen kaksivuotiskauden 
puheenjohtajana, viimeinen täysi vuosi alkoi ja toivon, että piirimme  jäsenseurat 
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löytävät uuden henkilön puheenjohtajan tehtävää hoitamaan. 
Piirin talous on vakiintunut ja koulutuksissa on ollut runsas osanotto. 
Tämä aika puheenjohtajana on ollut mitä miellyttävin ja olen päässyt tutustumaan 
moneen hienoon ihmiseen näinä vuosina. Nyt pyrin omalta osaltani 
loppurutistamaan piirin toiminnan sellaiseen moodiin, että uuden puheenjohtajan 
on helppo vuoden päästä ottaa tehtävä vastaan. 
 
 
Taivassalossa 19.01.2021 Veli Seikola 
 
 
 

 

Kuvassa poseeraa Taivassalon pikkupojat 
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Riistakeskuksen laatima tilannekatsaus valkohäntäpeuran metsästyksestä Varsinais-
Suomessa 7.1.2020 

 

Jäsenasiat 
Muistakaa käydä päivittämässä henkilökohtaiset tietonne ajan tasalle OmaMetso 
palvelussa. Jos ette itse pääse niitä päivittämään, niin kannattaa kysellä apua, vaikka 
oman seuran sihteeriltä. Piirin toiminnanjohtaja auttaa myös tarvittaessa. 
 
Korona ei hellitä – pidä huolta itsestäsi ja muista! 
Suomen Metsästäjäliitto on laatinut suosituksia/ohjeistuksia koronaviruksen leviä-
misen ehkäisemiseksi. Suositukset koskevat mm. seurojen talvikokousten järjestä-
mistä: https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona 
 
Vastuu kokousten järjestämisestä osallistujille turvallisella tavalla on aina yhdistyk-
sellä, joka kokouksen järjestää. 

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona
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Varsinais-Suomen piirin levähdysalueverkosto –webinaari keskiviikkona 
17.02.2021 kello 18:00 
Suomessa on kuluvana vuotena aloitettu laajoja toimia vesilintuympäristöjen ja –
kantojen kehittämiseksi. Maa-ja metsätalousministeriön SOTKA –hanke perustaa 
poikastuotantoalueita, luo vapaaehtoisia syyslevähdysalueita, tehostaa elinympäris-
töjen pienpetopyyntiä, lisätä tutkimusta ja mm. kunnostaa valuma-alueita. 
Levähdysalueverkosto –webinaarissa esitellään hankkeen toimintaa, lisätään tietoa 
levähdysalueista ja niiden hyödyistä sekä etsitään yhteistyökumppaneita vapaaeh-
toisesti perustettavien häiriövapaiden kohteiden perustamiseksi. 
Tiedustelut: Veli-Matti Pekkarinen SML, 050 472 8724,   
Ilmoittautumiset: veli-matti.pekkarinen@metsastajaliitto.fi 
Ilmoittautujat saavat paluupostina linkin ja ohjeita webinaariin.  

TERVETULOA mukaan työhön vesilintukantojen hyväksi! 

Koko vuodelle on suunniteltu seuraavia  

Koulutuksia: 

https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/metsastajalle/jasenpalvelut/koulutukset 

Kilpailuja: https://smlkilpailut.fi/fi/ 

Nuorten leirejä ja jahteja: 
https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/nuorille/leirit/metsoleirit 

Sivuja päivitetään sitä mukaa kun tietoja uusista tapahtumista tulee. 

JA JOS KORONA SUO… 

SML Varsinais-Suomen piirin vuosikokous on 6.3.2021 Heikkilän Kasarmin 
Sotilaskodissa (Rykmentintie 15, Turku)  

 

Talvisin terveisin  
 
Veli Seikola   Mari-Anna Hovi   
Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 
SML V-S piiri   SML V-S piiri 
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