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Piirikirje 3/2020 

Kansalaisaloite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi 

on avautunut!  

Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. Aloite löytyy osoitteesta: https://www.kansalais-

aloite.fi/fi/aloite/7047 

Kansalaisaloitteen tarkoitus on turvata sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten 

arki ja elinkeinot, mutta taata myös kotieläinten, tuotantoeläinten ja metsästyskoirien turvallisuus. 

Maa- ja metsätaloustuottajien järjestöt MTK ja SLC, Metsästäjäliitto ja monet metsästyskoirajärjes-

töt vetoavatkin kaikkiin niihin, jotka kokevat nykyisen susitilanteen kestämättömäksi, että he kävi-

sivät allekirjoittamassa kansalaisaloitteen. 

Susikanta yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle 

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena ei ole kaikkien susien hävittäminen, vaan susikannan 

laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle. Kannanhoidollinen sudenmetsästys on tutkitusti 

paras tapa hoitaa susikantaa kontrolloidusti, laillisesti sekä susien keskellä asuvat ihmiset huomioi-

valla tavalla. Metsästyksen tavoitteena on ennen kaikkea vähentää susien metsästyskoirille ja koti-

eläimille aiheuttamia vahinkoja sekä pitää sudet ihmisarkoina ja poissa ihmisasutuksen läheltä. 

Tulostakaa lomakkeita täytettäväksi niille, jotka eivät pääse nettiin!  

 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusilmoituslomake/Kansalaisaloite-7047-kannatusilmoi-

tus.pdf 

Tulostetun lomakkeen voi lähettää osoitteeseen:  

Suomen Metsästäjäliitto, PL 91, 11101 Riihimäki 

Lomakkeita voi pyytää myös toiminnanjohtajalta, samoin palautus onnistuu myös hänen 

kauttaan. 
        

Metsästäjäliiton Korona-ohjeita eri tilanteisiin löytyy täältä:  

https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona 

Metsästäjäliitto tyrmistynyt: EU:n päätös estää lyijyhaulien käytön Suomessa! 

Lyijyhaulien käytön kosteikoilla kieltävä ehdotus on saanut tarvittavan määräenemmistön 

EU:ssa asiaa valmistelevan Reach-komitean äänestyksessä. Päätöksen myötä lyijyhaulien käyttö 

metsästyksessä ja ampumaradoilla päättyy suurimmassa osassa Suomea siirtymäajan jälkeen. 
 

Euroopan Unionin komission esitys lyijyhaulien käytön kieltämiseksi kosteikoilla ja niiden lähis-

töillä sai 3.9. pidetyssä EU:n REACH-komitean kokouksessa tarvittavan määräenemmistön ehdo-

tuksensa taakse. Metsästäjäliitto vastusti loppuun saakka komission esitystä yhdessä Euroopan met-

sästäjien kattojärjestön FACEn kanssa ja on tyrmistynyt äänestyksen tuloksesta.   

 

Metsästäjäliitto on työskennellyt esitystä vastaan sitkeästi useiden sidosryhmien kanssa vuosien 

ajan. 

 

−Valitettavasti Suomen ja muiden maiden vastustus ei riittänyt ja komissio jyräsi esityksensä läpi, 

tiivistää Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg 

http://tiedotteet.metsastajaliitto.fi/go/1286815-37898-73039491
http://tiedotteet.metsastajaliitto.fi/go/1286815-37898-73039491
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusilmoituslomake/Kansalaisaloite-7047-kannatusilmoitus.pdf
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusilmoituslomake/Kansalaisaloite-7047-kannatusilmoitus.pdf
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/korona
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Tulevia tapahtumia… 

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 
 

07.10.2020 klo 18.00 

Lihanleikkuu kurssi Aurassa, 

Kettukalliontie 625, Aura 

Hinta: 5 € 

Ilmoittautumiset: ilkkaelo55@gmail.com 

Lisätiedustelut: Ilkka Elo 0400 889 814 
 

09.11.2020 klo 18:00 - 22:00 (TÄYNNÄ) Seuraava kurssi tammikuussa! 

Riistamakkarakurssi  

Vetäjänä Janita Kylänpää 

Kosken TL Eränkävijöiden majalla, 

Ruonantie 176, 31500 KOSKI TL 

Hinta: 25€, hinta sisältää kotiinviemisiä! 

Ilm. Seppo Heinonen, 0405827939 

seppo.heinonen@seutuposti.fi 

 

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 

 

Syys terveisin 

 

Veli Seikola   Mari-Anna Hovi   

Puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 

SML V-S piiri  SML V-S piiri 
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