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Tervehdys Jahtikansa! 

Metsästysmahdollisuudet kapenevat kevättalven kääntyessä pikkuhiljaa alkavaan 

kevääseen. Pienpetojen pyyntiin kannattaa nyt vielä panostaa, kaikki mitkä saadaan 

kevätpesinnästä pois, on perinteisen lajistomme hyväksi. Tässä viimeisiä iltoja 

peurakytiksellä olen päässyt kuulemaan viirupöllön kolmitavuista huutelua, viime 

yönä myös huuhkaja, pitkästä aikaa huhuili Taivassalossa. 

Näistä äänistä tiedostaa kevään saapumisen, myös päivien piteneminen piristää 

mieltä. 

Maaliskuun 19. päivä piirimme vuosikokouksessa tulee valittavaksi piirille uusi 

puheenjohtaja, kaksi vuotta sitten vuosikokouksessa antamani lupaus pitää ja on 

aika päästää uutta verevää energiaa piirimme johtoon. Kaksikymmentä vuotta 

piirihallituksessa, siitä kymmenen piirin puheenjohtajana nostaa väkisinkin 

haikeuden mieleen. Olen kuitenkin hyvillä mielin, piirin talous on hyvässä kunnossa, 

meillä on aktiivinen ja ammattitaitoinen toiminnanjohtaja ja piirihallitus toimii 

hyvässä hengessä ja pystyy keskustelemaan myös vaikeista ja mielipiteitä jakavista 

asioista. Lisäksi toimikuntien toimintatapaa sekä sitä kautta myös toiminnan tasoa 

on päästy kehittämään. Toimikunnat pääsevät suunnittelemaan vuoden 

toimintaansa omien- sekä varsinkin jäsenkunnan toiveiden mukaisesti. 

Piirihallituksen on ollut helppo liittää toimikuntien vuosisuunnitelmat omaan 

vuosibudjettiinsa.  

Sitä pahoittelen, etten ole päässyt kaikkia niitä seuroja tervehtimään, jotka ovat 

puheenjohtajakauteni aikana minulle kutsun lähettäneet, joskus päällekkäiset 

tapahtumat ja nyt viime aikoina tämä kirottu pandemia on yhteisiä tapaamisia 

haitannut. Toivotaan nyt, että siltäkin osin alkaisimme pääsemään lähemmäs 

normaalia elämisen rytmiä. 

Jahti lehti ilmestyy keskiviikkona 16.02. Paljon uutta luettavaa ja ajankohtaisia 

asioita. Piirimme ilmoituksissa ovat mm. ampumatuomareiden koulutukset sekä 

koulutustoimikunnan suunnittelemat koulutukset ilmoittelussa, muistakaa 

osallistua. 

Parin vuoden tauon jälkeen myös Jahtiristeily lähtee Turun satamasta 08.04. 

iltalaivalla, puhujiksi olen tänä vuonna pyytänyt jo aiemminkin mukana olleita ja 

kiiteltyjä oman alansa vaikutusvaltaisimmat henkilöt suomessa. Ammattiensa ja 
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harrastustensa puolesta he tietävät kaiken oleellisen meidän metsästäjien 

harrastamisen arjesta tämän päivän suomessa. Tätä kirjoittaessani paikkoja on vielä 

hyvin jäljellä. Lehden ilmestyttyä on kuitenkin vain muutama päivä aikaa 

ilmoittautua. Joten kannattaa toimia nopeasti. 

Lopuksi tärkein. 

Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajaksi on lupautunut tietojeni 

mukaan kaksi ehdokasta Marko Laine Salosta ja Mika Toivonen Koskelta. Tietysti voi 

ilmaantua myös muita ehdokkaita mutta laitan tähän oheen heidän esittelynsä. 

Menestystä kuluvalle vuodelle, nähdään risteilyllä. 

Veli  

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

Tulevia tapahtumia… 

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

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 

25.-27.5.2022 Hylkeenmetsästys-jahti alle 29-vuotiaille. 
Hinta: 100€ 
Lisätiedot: Mari-Anna Hovi, 040 551 6266 
Ilmoittautumiset: mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi 
Huom! Mukaan mahtuu 8 henkilöä! 

Lisää tapahtumia ja koulutuksia päivitetään sivulle: 
https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/metsastajalle/jasenpalvelut/koulutukset 
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Puheenjohtajaehdokkaiden esittely: 
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