
   
 

SML Varsinais-Suomen piiri mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi  
Ihattulantie 292 040-551 6266 
23310 Taivassalo 

Piirikirje 3 / 2022 

 

Tervehdys  

Sanonta ”Kevät keikkuen tulevi” tuntuu tänä vuonna pitävän erityisen hyvin 
paikkaansa. Rauhallisesta kevään tulosta huolimatta Metsästäjäliiton ja oman 
piirimme toiminnassa on ollut kovasti aktiviteetteja.  

Aloitetaan maaliskuusta, jolloin pidettiin piirin vuosikokous Laitilassa. Normaalien 
vuosikokousasioiden lisäksi (joihin voi tutustua piirin nettisivulla olevan pöytäkirjan 
kautta) valittiin piirihallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Marko Laine ja 
piirihallituksen uusiksi jäseniksi Tuomas Toivonen ja Tini Vehviläinen. Lämmin kiitos 
edelliselle pitkäaikaiselle puheenjohtaja Veli Seikolalle, joka luotsasi piiriämme 
menestyksellisesti edellisen vuosikymmenen. Parhaimmat kiitokset myös 
pitkäaikaisille piirihallituksen jäsenille Tapio Järvelle, Valto Ilolalle ja Esa Ojaselle, 
jotka päättivät siirtää tehtäviään seuraavalle sukupolvelle. Jäljempänä tässä 
kirjeessä on piirihallituksen jäsenten lyhyt esittely.  

Huhtikuussa Metsästäjäliitolla oli Riihimäellä kevätliittokokous, jossa piiriämme 
edustivat Veli Seikola, Marko Laine, Kimmo Suominen ja Mari-Anna Hovi.  
Veli Seikola palkittiin pitkästä työrupeamastaan liittohallituksen jäsenenä ja hänen 
seuraajakseen liittohallitukseen valittiin Marko Laine. Pekka Patjas jatkaa 
piiristämme liittohallituksen varajäsenenä.  
Kevätliittokokouksessa keskustelua herätti erityisesti Lapin piirin tekemät aloitteet 
”Pakollinen koulutus metsästyksenjohtajalle §8 alueelle” ja ”OmaRiista-järjestelmän 
käyttöönotto luvanvaraisessa hirvieläinten pyynnissä §8 alueella”, jotka molemmat 
hyväksyttiin. Käytännössä aloitteet koskevat pohjoisen Suomen valtion alueilla 
tapahtuvaa hirven metsästystä, jossa toiminta on välillä ollut kuin Villissä Lännessä. 
Nuorisotoiminnasta myös keskusteltiin ja piirien välillä pyritään käynnistämään 
nuorille tarkoitettua metsästysvaihtoa tutustuttaen nuoria erilaisiin pyyntitapoihin 
ja –kulttuureihin ympäri Suomen.  
 

Toukokuussa SML:n toimiston väki aloitti ns. piirikierrokset ja Riihimäen delegaatio 
toiminnanjohtaja Jaakko Silpolan johdolla kävi tutustumassa piirimme toimintaan. 
Piirihallituksen jäsenten lisäksi tilaisuudessa oli läsnä nuoriso-, kilpailu- ja 
koulutustoimikuntien edustajat. Tilaisuudessa keskusteltiin piirien toiminnasta ja 
kehitystarpeista sekä kerroimme toiveistamme liiton suuntaan.  
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Ampumaradat ovat myös kevään mittaan auenneet eri puolilla piiriä ja harjoittelu 
onkin lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Toivottavasti kaikki aseella metsästävät käyvätkin 
ennen jahtikauden alkua harjoittelemassa omilla aseillaan, jotta syksyllä voi nauttia 
hyvistä riistalaukauksista. Harmillisesti Liedon Riistamiesten rataa kohtasi ainakin 
väliaikainen sulkemispäätös ympäristölupa-asioiden vuoksi. Toivottavasti kaikki 
ympäröivät radat ottavat LRM:n ampujat lämpimästi vastaan, jotta kaikilla säilyy 
mahdollisuus harjoitella. 
 

Piirillä on ollut jo runsaasti koulutuksia mm. ampumatoimintaan liittyen ja kesän 
mittaan on paljon lisää aktiviteetteja. Keväällä perustimme Varsinais-Suomen piiriin 
Nuoret Vaikuttajat ryhmän. Tällä suunnataan toimintaa nuorilta nuorille. 
Nuoret suunnittelevat itse tapahtumia, toimintaa, koulutuksia ja tapaamisia alle 29 
vuotiaille nuorille ja me autamme niiden toteutuksessa. 
 

Syksylle olemme pohtineet metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutuksen 
järjestämistä lähiopetuksena ja hygieniapassin suorittamismahdollisuutta. Jos olet 
kiinnostunut näistä, niin ota yhteyttä Mari-Annaan, jotta saamme kiinnostuksen 
määrän kartoitettua.  
 

Muistathan että kesä on hyvää aikaa tehdä riistanhoitotöitä, jotta syksyllä voimme 
taas nauttia hienosta harrastuksestamme luonnossa riistan parissa.  
 

Hienoa lähestyvää kesää toivottaen 

 

Marko 

 
 
Onko sinulla ampumatuomarikortti, joka kaipaa päivitystä? 
Toukokuun aikana on mahdollista päivittää 2017 jälkeen suoritettu kortti ilman 
koetta. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Ilpo Töykkälään 0400 - 532 871, 
ilpo.toykkala@toykkala.fi  
 

*************************** 
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Tulevia tapahtumia 

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 

Leirejä 

16.7.2022 Minimetsoleiri 7–12-vuotiaille klo 9:00 - 15:30 
Paikka: Laitilan Metsästysseuran maja, Pirttikyläntie 374, 23800 LAITILA 
Leirimaksu: 15€ 
Ilmoittautuminen: Sari Koskinen, 050 373 1685 
Leirille otetaan 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

MetsästysMetso Pöytyällä 23.-25.9.2022 
Peuranmetsästys-jahtia 15–22-vuotiaille 
Lisätietoja ja Ilmoittautuminen: Henri Haakana, 0400 950 641 

Tuemme lasten osallistumista leireille 
Metsästäjäliitto tukee 2000 eurolla lasten ja nuorten osallistumista eräleireille 

Ole yhteydessä Elinaan sähköpostilla elina.makela@metsastajaliitto.fi , jossa 
perustelet tarpeesi / lapsen tarpeen. 

Osallistumismaksuja voidaan tukea kokonaan tai osittain. Lopullinen päätös riippuu 
siitä, kuinka paljon tuen tarpeessa lapsia on yhteensä. Liitto hoitaa leirijärjestäjän 
kanssa asian. 

********************* 
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Piirihallituksen jäsenten esittely lyhyesti: 

Olen Marko Laine, 52 v, ja toimin piirihallituksen puheenjohtajana. Lisäksi olen myös 

Metsästäjäliiton liittohallituksen ja Eräkontin hallituksen jäsen. Asun Salossa ja kuulun Hajalan 

metsästysseuraan. Metsästysharrastukseeni liittyvät läheisesti koirat ja tällä hetkellä taloudessa 

on mm. karjalankarhukoiria, bordercollieita, pohjanpystykorva ja karkeakarvainen mäyräkoira.  

Olen Mari-Anna Hovi, toimin piirin toiminnanjohtajana ja piirihallituksen kokouksien sihteerinä. 

Kuulun Metsästäjäliiton nuorisotoiminnan asiantuntija ryhmään. 

Metsästän Virttaan Erä-Veikoissa ja Taivassalon Metsästysseurassa. Metsäkaverina mukana kulkee 

karkeakarvainen saksanseisoja. 

Olen Pekka Patjas, piirin varapuheenjohtaja. Asun Uudenkaupungin Pyhämaassa ja olen 

Metsästysseura Pyhämaan Sisun ry:n jäsen.  

Olen Antti Aho Koskelta ja Kosken Tl Eränkävijät on Metsästysseura, jota edustan. 

Olen Mika Raatikainen Pöytyältä, jäsenseurani on Pöytyän Yläpään metsästysyhdistys. 

Piirihallituksessa olen toiminut reilut 10 vuotta. V-S:n suurpetoneuvottelukunnassa olen ollut 

aikanaan kennelpiirin, sekä nykyisin Metsästäjäliiton piirin edustajana. Tarhassa on tällä hetkellä 

kaksi hirvikoiraa.  

Olen Ari Lehtonen, 57 v. Piirihallituksen jäsen. Asun Laitilassa ja seurani on Laitilan 
metsästysseura. Nuorempana harrastin metsästystä monipuolisesti. Nyt pääasiassa olen 
keskittynyt sorkkaeläin jahtiin ja loukkupyyntiin. Myös riistanhoito on lähellä sydäntäni. 
 
Olen Martti Toivola 58-vuotias, ammatiltani autonkuljettaja ja asun Turussa. Perheeseen kuuluu 
myös vaimo ja patterdalen terrierri, lapset ovat jo aikuisia ja muuttaneet pois kotoa. 
Metsästysharrastuksen aloitin isäni mukana -70 luvun puolivälissä. Nykyään metsästän pääasiassa 
sorkkaeläimiä ja pienpetoja. Aktiiviset pyyntimuodot, varsinkin koiraa avuksi käyttäen ovat 
mieleistäni puuhaa. Kotiseuran maastot ovat Laitilassa ja Piikkiössä mutta metsästän myös ympäri 
Varsinais-Suomea tuttavieni vieraana. 
Piirihallituksessa olen nyt neljättä vuotta. Lisäksi olen ajokoirajärjestön koulutustoimikunnassa 
sekä kennelpiirin hallituksessa varajäsenenä, lisäksi olen L-S Kennelkerhon puheenjohtaja. 
 
Olen Juha Vyyryläinen 44-vuotias. Asun Nousiaisissa ja toimin paikallisen metsästysseuran 

Nousiaisten Paukun puheenjohtajana. 

Lisäksi toimin piirihallituksessa, sekä Maskun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa. 

Harrastan metsästyksen lisäksi kilpa-ammuntaa, skeet, metästyshaulikko/trap, joihin 

nuorimmainen poikanikin on innostunut ja menestynyt. 

Perheeseen kuuluu siis, avovaimo, kaksi omaa poikaa, sekä kaksi avovaimon poikaa. Sekä tietenkin 

harmaa Norjan hirvikoira Enni, jonka kanssa tulee metsällä vietettyä aikaa. 

Olen rakennusalan yrittäjä, itseni lisäksi työllistän kuusi työntekijää, joten vapaa-ajan ulkopuolella, 

olen aika lailla töiden parissa kiinni. 
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Olen Pontus Enestam. 51 vuotias. Toiminut piirihallituksessa n. 10 vuotta. Asun Kasnäsissa, 

Kemiönsaarella. Metsästän pääosin Kemiönsaaren rhy:n alueella. Seuroja mihin kuulun ovat; Hitis 

jaktförening,  ja Kemiönsaaren ampumakerho. 

 
Olen Pekka Anttila, ikää 49 v. ja asun Liedon Ilmarisissa. Olen kuulunut Alastaron 
metsästysseuraan vuodesta 1989. Metsästän kaikkea riistaa ja käyn ammunnoissa säännöllisesti. 
Piirihallituksen jäsenenä kaksi vuotta. 
 
Olen Kimmo Suominen, 54-vuotias yrittäjä Mynämäestä. Metsästys on ollut harrastuksena 
pikkupojasta asti ja olenkin ollut metsästys seura revon jäsen 45 vuotta, josta ajasta 11 vuotta 
puheenjohtajana. Metsästysharrastukseeni on aina kuuluneet koirat, alkuun suomen ajokoirat ja 
nyttemmin harmaat pystykorvat ja lähinnä hirvieläin ja suurpetojahdit. Piirihallituksessa olen 
toista ja liittovaltuustossa ensimmäistä kautta. 
 
Olen Tini Vehviläinen, 50-vuotias, piirihallituksen jäsen. Asun Turussa, mutta kuulun Yläneen 
erämiehiin ja metsästän etupäässä Pöytyällä vanhan Yläneen alueella. Olennaisena osana 
metsästykseeni kuuluu koirat ja tällä hetkellä metsäretkillä mukanani kulkee kaksi karkeakarvaista 
mäyräkoiraa. 
 
Olen Tuomas Toivonen, 41-vuotias aktiivinen metsästäjä ja toimin piirihallituksen jäsenenä 
ensimmäistä vuotta. Asun Salon Kuusjoella ja toimin paikallisen metsästysseuran (Kuusjoen 
metsästysyhdistys ry) puheenjohtajana ja metsästyksen johtajana.   
 
Olen Veli Seikola, 61 vuotta. Piirihallituksessa hieman yli 20 vuotta, joista välillä noin 10 vuotta 
piirin puheenjohtajana. Luovuin puheenjohtajuudesta keväällä, jatkan piirihallituksen jäsenenä, 
kunnes Vakka- Suomesta saadaan uutta verevää voimaa piirihallitustyöskentelyyn. Olen pienestä 
pojasta asti metsästänyt. Ensin piisamia, rusakoita, jäniksiä, luolametsästystä, suomenajokoiran 
kanssa kettua. Tällä hetkellä kasvatan pienimuotoisesti karjalan karhukoiria. Niiden kanssa 
metsästän lähinnä hirveä mutta tuntuvat olevan kyllä kaiken "viljan" koiria.  
 
Mukavaa kesää kaikille ja tarkkoja laukauksia tulevalla jahtikaudella. 

 

 

Marko Laine     Mari-Anna Hovi  
Puheenjohtaja      Toiminnanjohtaja  
SML V-S piiri      SML V-S piiri 
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