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Piirikirje 2 / 2022 

Tervehdys Jahtikansa! 

Kevättä pukkaa ja piirin vuosikokous lähestyy, laivaristeilylle on 8.4. illalla lähdössä 

73 henkilöä, varsin mukava määrä näin koronan vielä häiritessä arkista elämäämme. 

Sitten asiaan, jonka viime piirikirjeestä jo menin unohtamaan, lupaukset pitää 

pitää… 

Vuonna 2020 elokuun 31. päivä laitettiin vireille kansalaisaloite, jossa vaadittiin 

suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Lakialoitteen 

eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50000 nimeä tuli täyteen muistaakseni vajaassa 

viikossa. Tiedä paljonko vielä olisi tullut, mikäli aloitteen allekirjoitusaikaa olisi 

jatkettu loppuun asti. Se kuitenkin vedettiin määrän täytyttyä aika nopeasti pois. 

Kuten kaikki tiedämme, MMM lähti valmistelemaan kannanhoidollisen 

metsästyksen aloitusta asetuksen voimalla suomessa. Kävin siihen aikaan muutamia 

keskusteluja liittomme puheenjohtajan kanssa. Ilmaisin epäilyni asian käytännön 

toteutuksesta. ”Uhkasin” kirjoittavani tämän kirjeen Varsinais-Suomen piiri ry:n 

jäsenille. ”Lupasin”, että tulen ehdottamaan jäsenistöllemme totaalista Srva-

toiminnasta luopumista, tassu-järjestelmään kirjauksien lopettamisesta, dna 

näytekeräyksen lopettamista sekä mikäli nämä toimet eivät riitä niin luvanvaraisten 

eläinten; hirven, valkohäntäpeuran, ilveksen ja villisian metsästyksen lopettamista 

muutamaksi vuodeksi. Esittämälläni asialla on monta puolta, varmaan 

vastustajamme hyppisivät riemusta, ainakin hetken. Maanomistajat eli 

vuokraisäntämme ja siis myös yhteistyö kumppanimme eivät varmaankaan 

toimiamme katsoisi hyvällä. Lyhyellä aikavälillä muutosta asiantilaan ei kuitenkaan 

nykyisillä toimilla ole näkyvissä. En kuitenkaan voi pyytää/vaatia keneltäkään 

piirimme jäseneltä moisia uhrauksia edes hienoon harrastukseemme ja sen 

tulevaisuuteen vedoten. Toivokaamme siis, että Suomen Metsästäjäliitto yhdessä 

piiriensä voimalla ja koko harrastajakunnan ponnistuksilla pääsee sellaiseen 

ratkaisuun maamme päättäjien kanssa, että pystymme tätä harrastustamme 

edelleen monipuolisilla tavoilla toteuttamaan. Ihminen on siitä erikoinen 

ajattelultaan, että mikäli ongelma ei ole juuri itselle akuutti, vaikka se naapurilla 

olisikin niin siihen ei helpolla reagoida. Onneksemme myös tätä tapaa ajatella 

pystymme me jokainen muuttamaan, sen ovat viime päivät todistaneet. Toivotankin 
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nyt lopuksi poikkeuksellisen painokkaasti jäsenistöllemme erittäin hyvää ja 

rauhaisaa kevättä. 

Veli Seikola 

*************************** 

Tulevia tapahtumia 

12.04.2022 klo 18:00 Aseen huoltokurssi 
Auran Kettulinnassa, (Pitkäniitty Kettukalliontie 625, Aura) 
Ilmoittautumiset: Ilkka Elo, 0400 889 814 (tekstiviesti), ilkkaelo55@gmail.com 
Hinta: 5 € sis. kahvin ja sämpylän. 

28.04.2022 klo 17:00 Jälleenlatauskurssi (kivääri ja haulikko) 
Metsovarusteen tiloissa, (Rajakatu 1, Forssa) 
Hinta: 5€ (sis. kahvituksen) 
Ilmoittautumiset: Seppo Heinonen, 040 582 7939, seppo.heinonen@seutuposti.fi 

04.06.2022 klo 10:00 - 15:00 Raasin ampumaratapäivä. 
150m ja 300m radat varattu käyttöömme. 
Ilmoittautumiset: Mauri Finnholm, 0400 322 020, mauri.finnholm@gmail.com 

Nahan parkkaus / muokkauskurssi 
Teoria 6.8.2022 klo 10:00 - 16:00 
Käytännön parkitustyöskentelyä 10.09. klo 10:00 - 18:00 (varapäivä 08.10. klo 
10:00 - 18:00) 
Lisätiedustelut: Toni Lintula, 040 514 7533 
Ilmoittautumiset: toni.lintula@traktoauto.fi 
Hinta: 50€ / teoria  
Hinta: 50€ / käytännön työskentely 

03.-05.06.2022 Hylkeenmetsästys-jahti alle 29-vuotiaille Kasnäsissä. 

Hinta: 100€ 

Lisätiedot: Mari-Anna Hovi, 040 551 6266 

Ilmoittautumiset: mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi 

Huom! Mukaan mahtuu 8 henkilöä! 

 

Ja viimeisenä vielä kolmannen puheenjohtajaehdokkaan esittely: 
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Tervehdys metsien miehet ja naiset! 

Olen 54-vuotias yrittäjä ja perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi jo aikuista lasta, sekä norjan 

harmaa pystykorva, asustelen Mynämäellä Karjalan kirkonkylässä. Metsästys on kuulunut 

harrastuksiini pikkupojasta asti ja kuljin ensimmäiset vuodet isäni kanssa Mynämäen 

jahtimailla, ja jo silloin mukaan kuuluivat niin pienriista ja vahinkoeläimet kuin 

hirvieläimetkin. Isäni kanssa perustimme myös yhden ensimmäisistä ruokintapaikoista 

peuroille, siihen aikaan niiden metsästys olikin aika lailla erilaista kuin tänä päivänä, eikä 

peuran saaminen saaliiksi ollut mitenkään itsestään selvää. Metsästysseura Repoon olen 

kuulunut 40 vuotta ja niistä nyt 11 vuotta puheenjohtajana. Tämän lisäksi olen aina ollut 

innokas koiramies ja ensimmäinen suomen ajokoira hommattiin minulle ollessani vähän 

toisella kymmenellä. Ajokoiria oli useampia ja nyt on menossa toinen norjan harmaa 

pystykorva, ja sitä kautta olen päätynyt myös haukkukoehommiin ja niiden tuomarointiin 

sekä maasto-oppaaksi. 

Tapani toimia on poikkeuksetta avoin ja rehellinen ja otan mielelläni kantaa asioihin, myös 

kriittisesti ja pyrin saamaan aikaan keskustelua, sillä koen sen erittäin tärkeäksi ja arvostan 

suuresti ihmisiä, jotka kertovat mielipiteensä edessäpäin ja siksi pyrin itsekin aktiivisesti 

siihen. Tähän liittyy myös päätökseni lähteä mukaan piirin puheenjohtaja ehdokkaaksi 

koska mielestäni liiton toimintakulttuuri ja suhtautuminen piireihin ja niiden jäsenistöön 

vaatii ”tuulettamista”. On täysin selvää, että liiton kulurakenne vaatii kriittistä tarkastelua, 

sillä aina ei voida olla nostamassa jäsenmaksuja, koska vallitsevassa tilanteessa 

kilpailemme ihmisten halusta käyttää vapaa aikaansa meille rakkaan harrastuksen parissa 

ja siksi olisi suuri virhe hinnoitella itsensä ulos. 

Lisäksi liitolla on suuri merkitys etujärjestönämme ja koen, että olemme jääneet vähän 

vastustajiemme jalkoihin eikä liitto mielestäni ole täysin onnistunut tehtävässään. 

Toisaalta mielestäni on nähtävissä yleisen suhtautumisen muuttumista hieman meille 

myönteisempään suuntaan ja siksi olisi nähdäkseni oikea aika pienelle profiilin nostolle. 

Piirihallituksessa olen ollut vasta kaksi vuotta, mutta olen kokenut sen toiminnan 

mielekkääksi ja tarpeelliseksi ja piirin talous on hoidettu erinomaisesti. Piirihallituksessa 

vallitsee mielestäni hyvä ja rehti ilmapiiri ja tätä toimintaa olen valmis ja halukas 

kehittämään yhdessä jäsenistömme kanssa. 

 

Hyvää kevään ja kesän odotusta yhteistyön merkeissä  

 

Toivottaen  

 

Kimmo Suominen 
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