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Taas on aika uudelle piirikirjeelle. Kiitämme sydämellisesti positiivisesta palautteesta, mitä saimme viime
piirikirjeen jälkeen. Tähän alle olemme liittäneet Kaarlo Nygrenin terveiset meidän piirin jäsenille, mitä
saimme viime piirikirjeen jälkeen. Myös Tuire Nygren lähettää terveiset, että hän kaipaa edelleen tietoa
albino hirveistä (valkoisista hirveistä), missä esiintyvät, kuinka paljon jne. Tässä piirikirjeessä on luvassa
myös paljon muuta asiaa. Meillä on muun muassa Metsästäjäliiton tiedote koskien susipolitiikka, on
kutsu villisikajahtiin ja on valmis ohjelma JahtiJahti-risteilyyn. Risteilyyn kannattaa muuten nopeasti
varata paikan, paikkoja on rajoitetusti ja riittävät vaan nopeimmille. Haluamme muistuttaa kaikki seurat,
että tekevät valtakirjat kuntoon piirin vuosikokouksen osallistujille. Myös haluamme muistuttaa, että
seurat kannatta lisätä kaikkien jäsenten sähköpostit jäsenrekisteriin, niin he saavat nämä piirikirjeet ja
myös muuta postia piiriltä suoraan omaan sähköpostiin, eikä jää mitään tärkeää tietoa keneltäkään
saamatta.
Terveiset Kaarlo Nygrenilta
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Susikannan puhtaus on huolestuttanut 1990- luvulta alkaen, jolloin Ahvenjärven tutkimusaseman
pöydälle alkoi tulla eläimiä, joista metsäsuden täydellinen morfologia -tietyt ruumiinmitat, profiilit,
häntä, korvat, kynsien muoto ja väri sekä turkin alus- ja peitinkarvan laatu ja värit alkoivat poiketa
enemmän ja enemmän siitä, mitä olimme kokemuksemme ja ennen muuta venäläisen kirjallisuuden
antaman kuvan perusteella tottuneet pitämään Euraasian metsäsuden ulkomuotona. Metsästäjien
havainnot otusten selvästi totutusta poikkeavasta käyttäytymisestä ihmisten läsnäollessa kiinnitti myös
huomiota. Käsittelimme noin 130 sutena ammuttua eläintä ja mittasimme, kuvailimme ja
valokuvasimme ne kaikki.
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Pian tuli todisteita muualtakin: susitutkijamme Erik S. Nyholm joutui ministeriön määräyksestä
poistamaan Perhossa vahinkoja tehneen lauman, jonka viranomaiset katsoivat villiytyneiksi koiriksi tai
koirasusiksi. Samoin aina nykyisellä vuosituhannella on jouduttu viranomaisten päätöksellä poistamaan
näitä villikoiria Tohmajärveltä, joissa ne aiheuttivat vahinkoja ja pelkoa sekä levittivät susiekinokokkeja
paikalliseen hirvikantaan. Vaikka niitä loisia ”hirviekinokokeiksi” kutsutaan, sudet niitä ovat suolistossaan
kantaneet ja munina maastoon, kasveille ja suoraan hengityselimiin ilmasta levittäneet. Myös
ihmistartuntoja on ollut Suomessa lähes vuosittain, viimeinen poistettiin kirurgisesti lapsesta Kuopion
yliopistollisessa keskussairaalassa toista vuotta sitten. Vaikka Luke ei kiinnitäkään huomiota loisiin, meillä
niitä kerättiin suden luvalla ammuttujen eläinten niin sanotuista p-karvoista. Lajinmääritys tehtiin
Sveitsissä. Tulos: sekä Taenia- että Echinococcus- lajeja oli munavaiheessaan.

Koirasusiongelma meillä on ja johtuu siitä, että meidän lainsäädännöstämme puuttui maininta
koirasusista ja villikoirista, eikä perusnäytteistöä (johon myöhempiä susinäytteitä DNA:n osalta on
verrattu) keräävä henkilökunta ei ollut koulutettu havaitsemaan metsäsuden tunnusmerkkejä ja

käyttäytymistä. Mikä tahansa kookas, harmaa, tumma tai kellapunainen koirapeto, joka oli ilmeisesti
elänyt luonnonvaraisena, käsiteltiin tutkijoiden käsissä susina.
Myöhemmin ilmestyivät vielä ns. Bologovin sudet, jotka venäläinen susitutkija Sergei Bologovin poika
Vladimir oli kertomansa mukaan siirtänyt itärajamme tuntumaan n. 25 kilometrin päässä olevaan
saareen, jossa läheisen kylän asukkaat maksua vastaan ruokkivat niitä. Bologov asuu nykyään ranskalaisen
rouvansa kanssa Lieksassa ja on kertonut siirtäneensä yli 60 eri tavalla koottuja pentueita
mahdollisimman lähelle Suomen rajaa, jotta eläimet siirtyisivät aikuistuttuaan poikki Suomen Ruotsiin ja
Norjaan. Eläinten alkuperä on sinänsä epäilyttävä, mutta tärkeintä on tietää, että Venäjän
Tiedeakatemian genetiikan instituutissa (Vavilov- instituutti) varoitettiin keräämästä susigeneettistä
aineistoa Uralin länsipuolelta, koska koirasudet ovat päässeet leviämään koko Keski- ja Luoteis-Venäjän
alueelle pienentäen metsäsuden osuutta alueella. Meidän oli mentävä keräämään verrokki- DNAta ja
morfologista aineistoa Kauko-Itään. Sikäläiset tutkijat ja ammattimetsästäjät eivät olleet uskoa silmiään,
kun näytimme tietokoneiltamme kuvia Suomen susista. Heillä ei sellaisia susia ole, vaan ne ovat
morfologialtaan ja käyttäytymiseltään metsäsuden kriteerit täyttäviä.
Käsitykseni Aitojen Suomensusien sekavasta alkuperästä on siis vain vahvistunut sitten Salon kokouksen.
Tulen pysymään käsityksessäni, kunnes muuta todistetaan. Myös USA:n susikanta on sekoittunutta,
minkä tutkimus siellä on osoittanut. Sama tilanne tuntuu olevan Keski- Euroopassa, eikä sitä enää voitane
muuksi muuttaa. Ehkä ratkaisuna on suden eläintieteellisen diagnoosin muuttaminen hyväksymään kaikki
värikokoonpanot, koiramaiset kallonmuodot ja ruumiinkoot sekä ihmisiin osoittaman selvän
mielenkiinnon.
Minulle sellainenkaan laki ei tule tekemään kylärakeista susia vaan se on ympäristörikoksen seurauksille
periksi antamista, joka koituu metsäsutemme lopulliseksi häviöksi.
eräterveisin
Kaarlo Nygrén

Metsästäjäliitto: suden kannanhoito ei toimi

Metsästäjäliitto oli 2014 aktiivisesti mukana luomassa suden kannanhoitosuunnitelmaa Suomeen.
Suunnitelmassa listattiin useita tavoitteita, kuten luottamuksen rakentaminen toimijoiden välillä, nopea
reagointi haittoihin ja arvon luominen sudelle riistaeläimenä. Nyt kannanhoitosuunnitelman toteuttaminen
ontuu, ja Metsästäjäliitolle tärkeät osiot eivät tällä hetkellä toimi. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten
näkökulmien rinnalle on noussut juridiikka tulkintoineen. Nykyinen kannanhoitosuunnitelma on tiensä
päässä. Metsästäjäliitto edellyttää, että kannanhoitosuunnitelma päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi.
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Metsästäjäliitto: irtautuu nykyisestä suden
kannanhoitosuunnitelmasta
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SRVA tarpeen turvata
Metsästäjäliitto ei ole sopimusosapuoli suurriistan virka-apuasiassa (SRVA). SRVA-tehtävien
toteuttaminen vaatii tehtävään koulutetut koirat, joita on voitava turvallisesti myös harjoittaa
todenmukaisissa tilanteissa. Metsästäjäliitto korostaa, että SRVA-henkilöstön on voitava arvioida koiriin
kohdistuvaa susiuhkaa aina tilanne- ja tehtäväkohtaisesti. Metsästäjäliitto kantaa huolta SRVA-toiminnan
jatkosta erityisesti alueilla, joilla petokannat ovat koirille merkittävä uhka.
Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät kantavat SRVA-toiminnan kautta merkittävää
yhteiskuntavastuuta ja liitto korostaa hyvää yhteistyötä poliisin kanssa. Virka-avun antamisessa liitto
suosittaa jäsenistölleen ja sidosryhmille SRVA-toiminnan turvaamista mahdollisuuksien mukaan
eläinsuojelullisin ja inhimillisin perustein.

Suden kannanarviointia kehitettävä
Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassujärjestelmään ja osallistuneet susinäytteiden DNA-keräykseen. Metsästäjäliitto korostaa Tassu-havaintojen
toimivan kanta-arvion ja poikkeuslupien myöntöperusteina. Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen
parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin
lisää läpinäkyvyyttä.
Suomen Metsästäjäliitto tukee jäsenistöä lupa-asioissa
Akuuttina ratkaisuna Metsästäjäliitto järjestää jäsenistölleen neuvontaa lupien hakemisessa ja lakiapua
kielteisistä lupapäätöksistä hallinto-oikeuksiin tehtäviin valituksiin.

Ratkaisumallia tilanteeseen?
Metsästäjäliitto osallistuu aktiivisesti suden kannanhoidon kehittämiseen. Pitkän aikavälin ratkaisuna liiton
tavoitteena on suden liitesiirto luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja
poronhoitoalueemme tapaan. Lyhyellä aikavälillä Metsästäjäliitto edellyttää, että kannanhoitosuunnitelma
päivitetään toimivaksi kokonaisuudeksi ennen tulevaa metsästyskautta.

PIIRIKIRJE 2-2018 | 2018-02-21

Metsästäjäliitto muistuttaa, että susiasia koskettaa yhteiskuntaa laajasti ja kannustaa yhteiskunnalliseen
keskusteluun muitakin sidosryhmiä. On löydettävä tasapaino, jossa haitat ovat hallinnassa ja Suomen
susikanta on elinvoimainen.
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Lisätietoja
Tuomas Hallenberg
Puheenjohtaja
p. 040 528 6069

Heli Siitari
Toiminnanjohtaja
p. 040 826 7

Villisikaviikonloppu kutsuu

Villisikakanta on runsastunut Suomessa monin paikoin ja tuonut mukanaan mielenkiintoisia
metsästysmahdollisuuksia. Villisika on monipuolinen ja haastava riistaeläin, jota voidaan metsästää
kyttäämällä, ajoketjussa tai koirilla. Siitä saa myös monenlaista herkullista riistaruokaa. Metsästäjäliitto
sekä maa- ja metsätalousministeriö järjestävät yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisen
villisikaviikonlopun 23.-25.2.2018. Tarkoituksena on metsästää villisikaa samanaikaisesti sen
esiintymisalueilla. Lisäksi tarjoamme lisää tietoa villisiasta ja sen metsästyksestä, näytteiden otosta ja
riistaruoasta. Tapahtumaan voi osallistua esimerkiksi järjestämällä yhteisjahdin naapuriseurojen kanssa.
Metsästäjäliiton nettisivuilla on ilmoittautumislomake tapahtumaan ja lisätietoa viikonlopusta. Vietetään
mukava yhteisöllinen jahtiviikonloppu!

KOKOUSKUTSU
Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin vuosikokous
pidetään 10.3.2018 klo 13:00 Heikkilän sotilaskodissa, Rykmentintie
15, 20810 Turku.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Valtakirjojen tarkastus alkaa
klo 12:00.
Liiton toiminnanjohtaja Heli Siitari osallistuu myös kokoukseen.

Varsinais-Suomen jousimetsästäjien avunpyyntö
Varsinais-suomen jousimetsästäjät ry. on nimensä mukaisesti keskittynyt pääsääntöisesti metsästykseen
jousella. Mutta joukossamme on paljon ampujia jotka harrastavat jousiammuntaa, myös sen muissa
muodoissa. Olemme vajaa sata henkinen seura jonka suurin osa harrastajista asuu Turun alueella.
Jäsenistöä meillä on kaiken ikäisiä ja iloksemme, myös juniorit ja naiset ovat lähteneet porukkaan
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SEURAT, MUISTAKAA VALTUUTTAA
VUOSIKOKOUKSEEN TULEVAT OSALLISTUJAT!
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mukaan. Meillä on ulkoharjoittelu ns. 3D eläinrata Lemussa joka on hyvällä käytöllä kesäkausina.
Valitettavasti sisäradan puute vaikeuttaa aktiivista talvitoimintaamme melkolailla.
Tilan koosta sen verran, radalle ampumaetäisyyttä saisi olla vähintään n. 30 metriä ja
leveyttä n. 6 metriä. Tietysti, jos on enemmän niin se on aina plussaa. Sisärata auttaisi pysymään meidät
aktiivisina ympäri vuoden ja levittämään jousiammunnan ja metsästyksen ilosanomaa siitä
tietämättömille.
Ystävällisin terveisin
Erkka Teräväinen
VSJM
Puheenjohtaja
0400 290 752
Puheenjohtaja.vsjm@gmail.com

Kevään 2018 kurssit ja koulutukset
JÄGARENS HÄLSO- OCH HYGIENSKOLNING
Tid: 23.3.2018 kl. 17:00-21:00 & 24.3.2018 kl. 9:00-15:00
Plats:Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito
Kursspråket är svenska. Kursen omfattar den i enlighet med EU parlamentets och rådets direktiv (EG) No:
053/2004 samt av Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA godkända (beslut 1330/0909/2012) Jägarnas hälso- och
hygienskolning. Målet med kursen är att förbättra jägarens kännedom om viltsjukdomar, slakthushygien och
vilthantering för egen konsumtion och för försäljning.
Föreläsare: Veterinär Anne Woivalin
Kursavgift: medlem i Finlands Jägarförbund 100 €, övriga 150 €/pers.
Lunch+kaffe 8€/dag. Eventuell övernattning (15 €) reserveras i samband med kursanmälan.
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Anmälning: Michaela Poutanen 050 564 8371, michaela.poutanen@metsastajaliitto.fi eller Svante Wistbacka 044
739 7277, svante.wistbacka@axxell.fi, senast den 12.3.
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AMPUMATUOMARI KOULUTUS
Aika: 28.3.2018 klo 18-21
Paikka: Kosken Eränkävijöiden maja, Ruonantie 176, Koski TL
Kurssilla käsitellään Luotilajit ja KV lajit. Kouluttajana toimii Sami Kivistö.Kurssin osanottomaksu 15 € sisältäen
kahvi ja sääntökirjan, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen 23.3.mennessä. Sami Kivistö puh: 050 5959323 tai, sami.kivisto@hotmail.com

AMPUMATUOMARI KOULUTUS
Aika: 4.4.2018 klo 18-21
Paikka: Hietajärven Mökki, Hietajärventie 32, Vehmaa
Kurssilla käsitellään Haulikkolajit ja Hirvenjuoksu ja -hiihto. Kouluttaja Sami Kivistö. Kurssin osanottomaksu 15 €
sisältäen kahvi ja sääntökirjan, maksetaan paikan päällä.
Ilmoittautuminen 30.3. mennessä. Sami Kivistö puh: 050 5959323 tai, sami.kivisto@hotmail.com

METSÄSTÄJIEN EA KURSSI
Aika: 5.4.2018 klo. 17:30
Paikka: Livian sosiaalioppilaitos, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina
Järjestämme metsästäjien EA kurssin (4h), hinta 10 € sisältää kahvituksen. Lisäksi mahdollisuus ostaa EA kortti
hintaan 10 €. Mukaan mahtuu 15 nopeinta.
Ilmoittautumiset 30.3.2018 mennessä: Mauri Finnholm 0400 322 020

METSÄSTÄJIEN TERVEYS- JA HYGIENIAKOULUTUS
Aika: 6.4.2018 klo 17:00-21:00 & 7.4.2018 klo 9:00-15:00
Paikka: Paimiosali, Vistantie 18, Paimio
Kurssi alkaa perjantai iltana ja jatkuu lauantaina, kesto 10 tuntia ja antaa ns. koulutetun metsästäjän pätevyyden.
Koulutuksen käyneille toimitetaan postitse luottokortin kokoinen suorituskortti ja heidän henkilötietonsa kirjataan
Eviran rekisteriin.

lmoittautuminen 26.3. mennessä Michaela Poutanen puh: 050 5648 371 tai
michaela.poutanen@metsastajaliitto.fi

JOUSIMETSÄSTYSKOULUTUS
Aika: 14.4.2018 klo 8:30-17:00
Paikka: Lemun Urheilutalo, Askaistentie 228, Lemu

PIIRIKIRJE 2-2018 | 2018-02-21

Kouluttajana toimii Anne Woivalin ja Mikaela Sauvala. Osallistumismaksu: 100 € metsästäjäliiton jäseniltä, muilta
150 €. Sisältää koulutuksen, todistuksen, sekä pe ja la kahvitukset. Lauantaina on mahdollisuus lounas ruokailuun.

6

Varsinais-Suomen piiri järjestää yhteistyössä Varsinais-Suomen jousimetsästäjät ry:n kanssa koulutuspäivän kaikille
jousimetsästyksestä kiinnostuneille. Koulutus sisältää jousiammunnan- ja metsästyksen teorian ja käytännön
harjoittelun. Kurssin hinta 30€, sisältää kahvituksen ja keitto lounaan. Maksetaan paikan päällä. Tarkempi ohjelma
luettavissa täällä myöhemmin.
lmoittautuminen 10.4. mennessä Jukka Päiviselle 0400 866193, jukpai@hotmail.com
Mahd. tiedustelut kurssista Olavi Pennaselta 044 9731155

Säljakt
Tid: 19.-20.5.2018
Plats: Kimitoön
Säljaktkursen kommer att behandla ämnen som hur och var (allmänna vatten) man kan jaga säl och även sjöfågel.
Sen behandlar vi också hur man gör provtagning på fällt vilt och hur man tar tillvara på viltet så bra som möjligt.
Kursen kommer att vara en två-dagars kurs och den andra dagen ägnar vi till att öva på skyttet och pröva olika
ammunition som skulle kunna lämpa sig för säljakt. Vi kommer att ha föreläsare från NTM-centralen,
Forststyrelsen, Viltcentralen och Jägarförbundet. Mera information om kursen kommer i ett senare distriktsbrev.

LISÄÄ INFOA KURSSEISTA JA TAPAHTUMISTA:
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https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/
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Jahti Jahti -risteily 16.-17.3.2018
Tervetuloa Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piirin Jahti Jahti -risteilylle Tukholmaan! Tule mukaan
tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin ihmisiin yhteisen harrastuksen merkeissä.
PAIKAT TÄYTTYVÄT NOPEASTI NIIN VARATKAA NYT NOPEASTI MATKAN TÄÄLTÄ:
https://www.matkapojat.fi/risteily/teemaristeilyt/jahtijahti
Vuorokauden risteily M/S Viking Grace
Lähtö pe 16.3. kello 20.55 Turusta, paluu Turkuun la 17.3. kello 19.50.
Hinnat alkaen 75 euroa per henkilö.
Paljon eri hyttivaihtoehtoja jokaisen mieltymysten mukaan.
Hintaan sisältyy:
- risteily valitussa hyttiluokassa
- Premium -hyttien hintaan sisältyy aamiainen
- buffet päivällinen klo 14.30 sis. ruokajuomat hanasta
- tervetulotilaisuus, malja alkaneelle matkalle
- kahvit/hedelmät kokousosastolla lauantaina
- Private Shopping laivan taxfree-kaupassa

16.3. perjantai
klo 21.15

Tervetulotilaisuus kokoustilassa, kansi 9
Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry.
tervetulomalja, seuraavan päivän ohjelma Veli Seikola

17.3. lauantai
klo 10.00

Päivän avaus Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry Veli Seikola

klo 10.10

Eräkontti: Sanna Visto: Osaston esittely, tänään kiinnostavat tilauskohteet.
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Risteilyohjelma:
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Tutustua voi Eräkontin tuotevalikoimaan Klo 10.00-14.00 esitysten ajan. Sakon tuoteesittelyt. Huom. aseita ei näytillä fyysisesti, laivayhtiön turvallisuusohje
klo 11.00

Sako Oy: Joija Tikkanen :Ammuntaharjoittelun varusteet. Tietoa varusteista ja siitä
MIKSI ja MITEN niitä käytetään.

klo 12.00

Suomen Metsästäjäliitto puheenjohtaja Tuomas Hallenberg: Ajankohtaista asiaa
metsästäjille ja metsästäjäliitosta.

klo 13.00

Suomen Metsästäjäliitto varapuheenjohtaja Ilkka Mäkelä: Asiaa liitosta ja
Eräkontista

Klo 14.00

Esitykset päättyvät, vapaata keskustelua.

Klo 14.15

TAXFREE -päällikkö noutaa ryhmän ja ohja viiniesittelyn ja Private Shoppingin pariin
laivan tax-freehen. Mahdollisuus lähteä myös suoraan ruokailuun alkaen 14.30.

klo 15.00

Päivällinen, ravintola Aurora, kansi 10.

Loppumatka vapaata seurustelua.
Laiva saapuu Turun satamaan klo: 19.50
Ohjelmasta vastaa Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry.
Laivalla esiintyy Eini (oikeus muutoksiin pidätetään).
Matkapojat Oy tarjoaa kattavat bussiyhteydet eri puolilta Suomea Turun satamaan. Reittimahdollisuudet
hintoineen näet internetvaraussivustolta tai saat ne kysymällä toimistoistamme tai puhelinmyynnistämme
010 2323 105.
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Matkan järjestelyistä vastaa:
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