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Piirikirje 1/2020 

Kevättä pukkaa, puheenjohtajan tervehdys 
 

Tätä kirjoittaessani on sateisen syksyn ja talven jälkeen nautittu ensimmäisistä kuulaammista päivistä ja 

aurinkokin on näyttänyt naamaansa pitkästä aikaa. 
Tulee seurattua tuota sosiaalista mediaa, ehkäpä turhankin paljon. Samoin lehtikirjoituksia, mikäli artikkelit 

jotenkin sivuavat harrastustamme. 

 

Olen ikäväkseni havainnut muutamien lehtien negatiivisävyisen kirjoittelun lisääntyneen meitä metsästäjiä 
kohtaan, samalla kun faktoista ei olla niin tarkkoja eikä asioiden esitystavoissa. Turkulainen valtalehti on 

lauantailiitteessään talven aikana julkaissut parikin artikkelia, toinen kertoi Ranualla asuvasta koirasusien 

kasvattajasta ja toinen ”kettutytöstä” joka kiertelee Varsinais-Suomen metsiä keräämässä suden ulosteita. 
Jälkimmäisessä jutussa vielä todettiin ettei tarkkoja susien pesä paikkoja uskalla kertoa, syyksi kerrottiin 

susien suurimman kuolleisuuden johtuvan salametsästyksestä. Toimittaja ja kettutyttö varmaan luulevat 

pitävänsä itsellään suuriakin salaisuuksia. Kyllä paikalliset metsästäjät alueensa tuntevat paremmin kuin joku 
kaupunkilaistyttö. Oli niin taikka näin niin omalta osaltani päätin lopettaa kyseisen julkaisun tilaamisen. 

Kyllä tietoa saa muutenkin ja varsinkin tietoa, joka ei ole sidottu toimittajan aatemaailmaan. 

 

Meillä metsästäjillä on vastassaan vahvasti ideologiansa ohjaamia korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka 
jaksavat ajaa aatettaan eteenpäin sekä osaavat käyttää taitavasti niin suomen oikeuslaitosta, lehdistöä kuin 

sosiaalista mediaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Siksipä on äärimmäisen tärkeää, että jaksamme yhdessä 

rintamassa puolustaa harrastustamme sekä jakaa tietoa harrastuksestamme niin, että kuulijat pystyvät 
muodostamaan kantansa metsästyksen hyväksyttävyydestä kokonaisvaltaisen informaation pohjalta. 

Olenkin kaikissa keskusteluissa pyrkinyt rohkaisemaan kaikkia metsästäjiä ja etenkin niitä julkisuuden 

henkilöitä, joiden harrastukseen metsästys kuuluu kertomaan harrastuksestaan avoimesti. 

Täytyy tässä todeta, että naisten yhä suurempi joukko harrastuksessamme on selvästi ollut lisäämässä 
metsästysmyönteistä suhtautumista yleisellä tasolla. 

 

Piirimme järjestämä jo perinteeksi muodostunut Metsästä Merelle -risteily lähestyy. Toivottavasti yhä 
useampi löytää itsensä Viking Linen laivalta 27.3. illalla. 

Ilmoittautua voi helposti piirin kotisivulla olevan linkin kautta, myös tulevassa Jahti-Lehdessä on vielä 

muistutus risteilystä. Toivottavasti saamme sata matkalaista täyteen. Muistakaa, että risteilyn alkuperäinen 
tarkoitus on olla samalla myös kiitos sille ”paremmalle puoliskolle” joka koko talven on meitä pitkät päivät 

kotona odotellut. 

 

Piirimme toiminnanjohtaja vaihtui vuodenvaihteessa. Mari-Anna Hovi ottaa pikkuhiljaa tehtävät 
hoitaakseen, kunhan saadaan hänet perehdytettyä toimeen. 

Michaelalle toimikaudestaan suuret kiitokset. Olisimme piirihallituksessa toivoneet, että hän olisi päässyt 

jatkamaan alkujaan hyvin alkanutta toimeaan. Luotan siihen, että riistamestari jossakin vaiheessa taas on 
jollakin tasolla piirimme toiminnassa mukana. 
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Metsästysseuroillamme lienee tulevaisuudessa ja ehkäpä jo nytkin tarvetta saada uusia jäseniä mukaan 

toimintaan. Olenkin ehdottanut piirihallituksellemme, että uusi toiminnanjohtajamme pyrkisi päästä joihinkin 
Varsinais-Suomalaisiin kouluihin kertomaan metsästyksestä, metsästysseura-toiminnasta, riistan käsittelystä 

sekä riistaruuan hyvistä ominaisuuksista sekä luonnossa kulkemisen taidoista ym. 

Mari-Annalla on siihen aiemman ammattinsa ja koulutuksensa ansiosta vahvat valmiudet. Pitkän tähtäimen 

ajatuksena on, että asia laajenisi koko valtakuntaan ja mahdollisesti saisi koululaitoksen laajemman 
hyväksynnän. Varsinais-Suomi olisi tässä tekemässä urauurtavaa toimintaa. Myös Suomen Metsästäjäliitto 

on valmistanut aineistoa tätä koulutustapaa ajatellen. Toivonkin, että tästä hankkeesta saamme Varsinais-

Suomalaisten metsästysseurojen mielipiteen. 
 

Tätä kirjettä lopetellessani on aurinko jo painunut mailleen. 

Aktiivista kevättä ja hyvähenkisiä vuosikokouksia jäsenistöllemme. 

 
Taivassalossa 06.02.2020      

 

Veli Seikola 
 

        
 

Kevään tulevia tapahtumia… 

 

Vuosikokous 7.3.2020 klo 13:00  

Heikkilän kasarmi, Sotilaskoti, Kasarmintie 15, Turku 

 

        

 

14.03.2020 Klo 10:00 
Pienpedon nylkykurssi 
Laitilan Kaiku:n maja 
Myllykoskentie 112, Laitila 
Hinta: 5 € 
Ilmoittautumiset: ilkkakelo55@gmail.com 
Lisätiedustelut: 0400 889 814 
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Metsästä Merelle Jahti risteily pe-la 27-28.3.2020 
Lähtöpäivät: 27.3.2020  Matkan kesto: 23h 
Hinta: Hinta alkaen 82€   

Hintaan sisältyy 

- risteily valitussa hyttiluokassa                       -     tervetulotilaisuus lähtöiltana 
- alkumalja                     -     buffetpäivällinen 

paluumatkalla 
- kahvit/hedelmät kokousosastolla (ei lähtöiltana)   -     ohjelma kokoustilassa 
- private Shopping laivan tax-free-kaupassa 

 
Matkaohjelma  

- Alustava matkaohjelma luettavissa ”Tärkeää tietää” - kohdasta.  

Tarkempi matkaohjelma jaetaan lippujen mukana satamassa. 

www.matkapojat.fi/metsastamerelle 
        

 

Metsästäjän Terveys- ja hygieniakoulutus 17.-18.4.2020  

Heikkilän kasarmi sotilaskoti, Kasarmintie 15, Turku 

Kouluttaja Mikaela Sauvala 

Aikataulu: perjantaina klo 18:00 – 21:00 ja lauantaina 9:00 – 16:00 

Hinta: Jäseniltä 110 € (Hinta sisältää kurssimaksun 100€ + pe kahvin ja pullan + la lounaan 10€) 

Ei jäseniltä 160 € (Hinta sisältää kurssimaksun 150€ + pe kahvin ja pullan + la lounaan 10€) 

SOTILASKODISSA EI OLE MAHDOLLISTA OSTAA ERIKSEEN SYÖTÄVÄÄ! 

Osallistumismaksu maksetaan tilille: FI98 5211 0320 0240 07 
Maksun saaja: SML Varsinais-Suomen piiri 

Viestiksi: Terveys ja hygieniakoulutus 

Jos maksat useamman henkilön, niin nimet myös viestiin! 

Osallistumismaksu sisältää perjantaina kahvin ja pullan + lauantaina lounaan! 

Ilmoittautumiset 31.3.2020 mennessä mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi  

http://www.matkapojat.fi/metsastamerelle
mailto:mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi
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07.05.2020 Klo 17:30 
Metsästäjän Ensiapukurssi 
Ammattiopisto Livian tiloissa Kaarinassa 
Kiesikatu 3, Kaarina 
Hinta: 
Ilmoittautumiset: 
Mauri Finnholm p. 0400 322 020 
Järjestelyissä mukana  
Turun Seudun RHY 
    

 

Lisää tapahtumia, koulutuksia, kilpailuja löytyy Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-

Suomen piirin sivuilta! Sivuja päivitetään säännöllisesti aina kun jotain uutta on 

tiedossa! 

https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/piiri/tietoa-meista/varsinais-suomen-piiri 
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