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Piirikirje 2/2020 

Sieltä se kesä vihdoin tuli vaikka kevät näytti paljon synkemmältä koronan takia. Tapahtuma 

toisensa jälkeen jouduttiin perumaan tai siirtämään, koulutuksia ja kokouksia on pidetty netin 

välityksellä. Asioiden hoitaminen on välillä vaatinut vähän kekseliäisyyttä ja hyvää mielikuvitusta. 

Jokainen seura on joutunut tavalla tai toisella kohtaamaan uudenlaiset haasteet ja miettimään 

erilaisia toimintatapa vaihtoehtoja. 

Onneksi jotain helpotuksia on jo tulossa! 

Kesäksi suunniteltuja lasten- ja nuorten leirejä voidaan alkaa toteuttamaan ja suunnittelemaan 

ottaen hygienia-asiat, sekä leiriläisten että järjestäjien turvallisuus huomioon.  

Ohjaajien rikostaustaselvitys on oltava kunnossa joka tapauksessa ennen leirien järjestämistä, 

joten jos vapaaehtoisten suostumuslomakkeet rikostaustan selvittämiseen on vielä tekemättä, niin 

nyt on korkea aika toimittaa suostumuslomakkeet allekirjoittaneelle osoitteeseen: Mari-Anna Hovi, 

Ihattulantie 292, 23310 Taivassalo, tai s-postitse mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi 

Tulevat leirit löytyvät täältä: https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/nuorille/leirit/metsoleirit 

(tietoja päivitetään sitä mukaa kun lisätietoa tulee) 

 

Uusi Metso rekisteri on otettu käyttöön ja toivomuksena on, että jokainen tarkistaisi ja päivittäisi 

sieltä omat tietonsa joko itse, tai seuran sihteerin kanssa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rekisterissä 

on varsin iäkästä porukkaa, koska monella on syntymäaika 01.01.1900.  

Ja oman sähköposti osoitteen lisääminen Metso rekisteriin helpottaa seurojen omaa laskutusta. 

 

Myös jäsenistön kirjautumiset OmaRiistaan tulee hoitaa kuntoon viimeistään nyt sihteerien 

toimesta. Luvattoman moni jäsen ei ole kirjautumista tehnyt ja se olisi välttämätöntä tiedottamisen, 

saaliskirjausten ja hirvieläinmetsästyksen raportoinnin kannalta. 

Muutoksia Eräkontin toiminnassa; kivijalkamyymälä Riihimäellä lopettaa toimintansa tämän 

vuoden aikana ja myynti keskittyy Eräkontin verkkokauppaan www.erakontti.fi  sekä OmaMetso-

palveluun, jonka kautta löytyy vain jäsenille tarkoitettuja jäsentarjouksia.  

Metsästysammunnan kilpailuja voidaan taas järjestää, kunhan otetaan tiettyjä asioita huomioon. 

Kilpailukalenteri löytyy täältä: https://smlkilpailut.fi/fi/kilpailut/varsinais-suomi/ (tietoja 

päivitetään sitä mukaa kun lisätietoa tulee) 

 

SML Partasen Jussin ohjeistukset löytyvät täältä: https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/osallistu-

toimintaan/kilpailutoiminta 

Kesäkuun 1. päivästä alkaen sallitaan enintään 50 hengen kokoontumiset. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kilpailutoiminta voidaan kesäkuussa aloittaa, mutta se vaatii edelleen erityisjärjestelyjä.  
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Kesän tulevia tapahtumia… 
 

HUOM! OKM tukee Metsästäjäliiton nuorisotoimintaa. Varsinais-Suomen 

piirin alueella nämä rahat on tänä vuonna suunnattu nuorten 

kouluttautumiseen. V-S piirin sivuilla ilmoitetut koulutukset ovat maksuttomia 

alle 29-vuotiaille varsinais- suomalaisille nuorille, niin kauan kun rahaa riittää. 

Muistathan ilmoittautua!  
 

Koulutukset löytyvät täältä: https://metsastajaliitto.fi/metsastajalle/jasenpalvelut/koulutukset 

 

13.06.2020 klo 10:00 – 14:00 Raasin ampumapäivä 

Omat aseet ja panokset mukaan! 

Lisätiedustelut: Mauri Finnholm p. 0400 322 020 
 

13.08.2020 klo 18:00 - 22:00 

Riistamakkarakurssi 

Vetäjänä Janita Kylänpää 

Kosken TL Eränkävijöiden majalla, 

Ruonantie 176, 31500 KOSKI TL 

Hinta: 25 €, hinta sisältää kotiin viemisiä! 

Ilm. Seppo Heinonen, 0405827939 

seppo.heinonen@seutuposti.fi 

 

Metsästäjän Terveys- ja hygieniakoulutus 21.-22.8.2020  

Heikkilän kasarmi sotilaskoti, Rykmentintie 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 10.8.2020 mennessä mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi  
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22.08.2020 Minimetsoleiri 7 - 12 vuotiaille Pöytyällä  

Pöytyän Haukkavuoren ulkoliikuntakeskuksessa, Haukkavuorentie 43, 21870 Riihikoski 

Leirille ovat tervetulleita kaikki riista- ja metsästysasioista kiinnostuneet 7-12 vuotiaat tytöt ja pojat. 

Mukaan mahtuu maksimissaan 40 osallistujaa. Tapahtuma alkaa klo 10 ja päättyy klo 17. 

Osallistumismaksu 10 € 

Ilmoittautuminen osoitteeseen: vsminimetso@gmail.com 

Lisätietoja joko sähköpostilla tai Henri Haakana 0400-950641 
 

31.08.2020 klo 18:00 

Sorkkaeläinten valikoiva metsästys 

Kuusjoen koululla, Ylikulmantie 317 b, 25330 Kuusjoki 

Kouluttajana Antti Rinne 

Ilm. Seppo Heinonen, 0405827939 

seppo.heinonen@seutuposti.fi 

 

11.- 13.09.2020 Metsästys Metsoleiri Pöytyällä 

Valkohäntäpeuran metsästykseen keskittyvä leiri Pöytyällä. Suunnattu 18-29 vuotiaille 

metsästyskortin omaaville. Osallistujia voidaan ottaa max. 15 ja etusijalle ne, joilla ei ole muuten 

mahdollisuutta peuranmetsästykseen. 

Osallistumismaksu: 75 € 

Lisätietoja joko sähköpostilla tai Henri Haakana 0400-950641 

Ilmoittautuminen osoitteeseen: vsmetso@gmail.com 

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 
 

Kansainvälistä toimintaa on tulossa 18 – 29 vuotiaille, mikäli kiinnostuit, otathan yhteyttä 

Mari-Anna Hoviin, p. 040 551 6266, mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi 

 

Kesäisin terveisin 

 

Mari-Anna Hovi 

toiminnanjohtaja 

SML V-S piiri 
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