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PIIRIKIRJE 1-2018 
METSÄSTÄJÄLIITTO VARSINAIS-SUOMEN PIIRI 

Puheenjohtajan terveiset 
 

Vuosi 2018 on aluillaan ja on hetki aikaa istahtaa laittamaan asioita paperille. 
 
Hirvijahti toteutui Lounaisessa Suomessamme pääsääntöisesti mallikkaasti, peurajahdin aikana muutamia 
ikäviä virheitä sattui, osa pääsi jopa lehtien  palstoille. On kuitenkin kunniakasta, että aseiden turvallinen 
käsittely on  huomioitu koko harrastajakunnassa. 
 
Susi ja muut suurpedot puhuttavat enenevässä määrin. Toiveissa olisikin, että saisimme tänne Varsinais-
Suomeen niin kattavan lumipeitteen, että  suurpetojemme jälkilaskenta voitaisiin pitkästä aikaa myös 
alueellamme  toteuttaa. Mikäli tällainen mahdollisuus meille tänne ilmojen haltia suo niin toivon, että me 
metsästäjät kattavasti myös sen toteutamme. 
 
Minua henkilökohtaisesti huolettaa ilveksen ja suden kanta-arvioiden suuri eroavaisuus meidän 
metsästäjien ja tutkijoiden ilmoittamien lukujen osalta. Mehän pääsääntöisesti ne luvut tutkijoille kuitenkin 
ilmoitamme. Minulle on jäänyt elävästi mieleen ilveksen kanta-arvio noin neljän vuoden takaa. Tutkijoiden 
mielestä meillä täällä Varsinais-Suomessa oli noin 120 ilvestä. Kun sitten talvella laskenta päästiin 
toteuttamaan, niin laskentatulos oli yli 460 ilvestä, eli lähes nelinkertainen määrä arvioituun. En muista 
kuulleeni minkäänlaista pahoittelua arvion heikkoudesta saatikka lupausta edes yrittää arvioinnin 
tarkkuuden parantamista jatkossa. Kuten hyvin tiedämme, tämä laskenta tulos oli kanta-arvion pohjana 
seuraavat kaksi vuotta, jonka jälkeen kanta-arvioinnissa on käytetty pääasiassa Tassu-järjestelmään syötettyä 
materiaalia. Jokainen meistä tällä alueella asuva tietää, että tassuhavaintoja ei paljoa kerry Varsinais-Suomen 
lähes lumettomilta talvilta. Niinpä, ellen varsin väärin muista niin nykyinen ilveksen ”virallinen” kanta-
arvio Varsinais-Suomesta lienee alle kaksisataa yksilöä. Kysymys kuuluu: Oppiiko suomalainen 
ilvestutkimus virheistään? Olemmehan saaneet lukea valtakunnan suurimmista lehdistä, miten ilveksen 
kannankehitys on pysähtynyt ja susikanta on romahtanut samalla, kun Pohjanmaalla laskettiin 44 sutta 25 
ilvestä ja 5 ahmaa. Varsinais-Suomessa laskettiin viimeksi yli 460 ilvestä, mikäli laskemaan tänä talvena 
päästään voidaan todeta, että ilvesten lukumäärä on niin suuri, ettei näin tarkkaan laskentatulokseen edes 
päästä, koska runsaan peura ja kauriskannan alueella ilveksen reviirikäyttäytyminen on aivan poikkeavaa 
eikä mitkään normaalimallennukset täällä pidä paikkaansa. 
 
Susista ei voi sanoa muuta kuin, että on todella valitettavaa, ettei nykyinen susitutkimus ota vakavasti Kaarlo 
Nygrenin epäilyksiä kerättyjen suden geeninäytteiden aitoudesta. Hänhän on tuonut julki huolensa siitä, 
että aikoinaan kerätyistä näytteistä, joihin nykyistä populaatiota verrataan, voi olla koirasuden näytteitä ja 
siten antaa virheellisen tuloksen lajipuhtautta määritettäessä. Siinä nuoret eivät kuuntele vanhaa ja 
kokenutta. Miksiköhän ei? Tutkimuksen, kun yleensä kuuluisi olla avarakatseista ja virhemahdollisuuksia 
poissulkevaa. 
 
Hylkeistä ja merimetsoista on joka vuosi todettu myös kannan kasvun pysähtyneen. Kannat kuitenkin ovat 
edelleen kasvaneet. Jopa siinä määrin, että verkko- ja rysäkalastus alkaa ammattina olla suomessa taakse 
jäänyttä aikaa. 
 
Villisika puskee voimalla idästä myös tänne Varsinais-Suomeen, tuntuu siltä kuin yleinen tappokäsky olisi 
niitä jopa entistä nopeammin pistänyt liikkeelle kohti länttä. Varsinais-Suomessa ovat Mynämäen, Laitilan 
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ja Vehmaan metsästäjät lyöttäytyneet menestyksellisesti yhteen ja villisikojen liikkeet onkin varsin hyvin 
saatu tiedotettua ja yhteisiä ajometsästyksiä on järjestetty hyvällä menestyksellä jopa siinä määrin, että 
ministeriökin on kiinnostunut tästä metsästysyhteistyöstä. Alueen miehet ovat olleet kiitettävästi jakamassa 
tietoa myös kaikille halukkaille seuroille ympäri suomen. Tämä jos mikä on hienoa metsästäjien välistä 
yhteistyötä. 
 
Aselupa-asiat myös ovat talven mittaan puhuttaneet ja huhuja siitä, että Varsinais-Suomessa olisi taas 
lähdetty vetämään muuta suomea tiukempaa ”omaa” linjaa huolestutta ja toivonkin, kaikkien niiden joilla 
lupamenettelyssä on toimittu viranomaisen toimesta omasta mielestä väärin, oleman yhteydessä minuun 
ja toivon myös, että saan asiasta kirjallista dokumenttia. Viranomaisen päätöksistä kuuluu aina pyydettäessä 
saada kirjallinen selvitys niistä syistä mitkä ko. päätökseen ovat johtaneet. Suullisiin ennakkoepäämisiin ei 
pidä suostua. 
 
Suomen Metsästäjäliitossa on uusien vetäjien myötä alkanut puhaltaa myös ”uudet tuulet” ja ilmapiiri on 
todella positiivisen eteenpäintekevää.Siksipä Varsinais-Suomen piiri järjestää taas lukuisista kyselyistä 
johtuen jo perinteeksi muodostuneen laivaristeilyn 16.3 iltalähtönä Turusta ja tietysti: Viking Grace-
jahdilla lähdemme Jahti-risteilylle. Puhujiksi ja jäsennistöllemme esittäytymään olemme saaneet, 
tottakai liittomme uutta voimaa edustavat puheenjohtaja Tuomas Hallenbergin sekä varapuheenjohtaja 
Ilkka Mäkelän. Liiton oma myymälä Eräkontti Oy on paikalla ja esittelee tuotteitaan ja ajankohtaisia 
tarjouksiaan. Ohjeet risteilylle ilmoittautumiseen ovat tämän piirikirjeen lopussa. 
 
Varsinais-Suomen piirin uutena toiminnanjohtajana aloitti vuoden alusta Michaela Poutanen, hän asuu 
Loimaalla ja toiveissa on, että valmistuu riistamestariksi kevään kuluessa. Michaela on saanut jo valmiiksi 
piirimme uudistetut nettisivut, sivusto on Liiton ylläpitämä mutta aineiston sinne piirien osalta hoitaa piiri 
ja pääsääntöisesti toiminnanjohtaja. Käykääpä tutustumassa, sivustosta voi antaa palautetta ja 
kehittämistoiveita. 
 
Suuri Kiitos kuuluu myös piirimme toiminnanjohtajan tehtävästä vuoden vaihteessa poisjääneelle 
riistamestari Jukka Päiviselle. Toivon ja uskon, että saamme hänen tietämyksestään ja ammattitaidostaan 
nauttia vielä jatkossakin. Jukka varmaan haluaa nyt välillä päästä hallinnollisista tehtävistä myös taas jahtiin 
mukaan. 
 
Metsästysseurat pitävät taas vuosikokouksiaan ja siksipä haluankin tiedottaa, ettei liitolla ole, sen paremmin 
kuin piirilläkään minkäänlaista jäsenmaksun korotusaikomusta. Tämä tiedoksi, kun seurat laativat 
vuosibudjettejaan. 
 
Muistakaa ilmoittautua piirin koulutuksiin ja kilpailuihin. Varsinkin hygienia-koulutus on hintavuudestaan 
huolimatta varsin monipuolinen ja yleistietoutta lisäävä. Haluaisin palautetta myös seuroilta; Onko tarvetta 
yhdistyslakiin liittyvään koulutukseen sekä kokoustekniikkaa ja kokousjuridiikkaa käsittelevään 
koulutukseen. Välillä tuntuu, ettei seuroissa tunneta yhdistyslakia tarpeeksi hyvin. Siltä osin pystyttäisiin 
varmasti monet riidat ja turhat kahnaukset välttämään, kun mm. yhdenvertaisuus asiat olisivat kaikille 
selvillä. 
Antakaapa palautetta. 
 
Tammikuisin Terveisin täältä Taivassalon perukoilta 
 
Veli 
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Hälsningar från distriktet 
 

Ett nytt år har börjat med nya vindar inom Jägarförbundets Egentliga-Finlands distrikt. Jag, Michaela 
Poutanen, har blivit vald till distriktets verksamhetsledare och jag började mitt uppdrag den första 
januari. Jag är en aktiv jägare från Loimaa, ursprungligen hemma från Nykarleby. Jag har lite kvar på 
mina studier till Viltmästare och jag hoppas att vi ska få fira den nya titeln nu under våren. Till mina 
favoritjakter hör sjöfågeljakt, såklart med mina fina retrievers, och rådjurs- och hjortjakt med vår tax.  

Det jag vill i mitt jobb som verksamhetsledare är att vi ska satsa mycket mera på den svenskspråkiga 
verksamheten än tidigare. Vi har redan inplanerat två svenskspråkiga kurser, en hygienkurs och en 
säljaktskurs. Hygienkursen omfattar Jägarnas hälso- och hygienskolning (10 studietimmar), samt 2 timmar 
praktiska övningar. Kursen kommer att hållas i Brusaby på 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 info om kursen och hur man anmäler sig till kurserna kommer senare i brevet.  

Jag har också i planerna att anordna kurser i ABC för jaktskytte och kurser i jakt på olika vilt under våre och 
sommaren. Allt detta för att hjälpa unga jägare på vägen till fullfjädrad jägare. Jag hoppas också att alla våra 
medlemsföreningar hjälper sina unga medlemmar att komma med in i jägargemenskapen. Ni ska också 
rekommendera dessa kurser till dem, vad är väl trevligare än att nästa höst kunna gå ut på jakt med en ung jägare 
som har de baskunskaper som behövs. 

Jag hoppas att ni alla har haft ett bra jaktår hittills, och att vi alla tillsammans tar väl hand om viltet även under det 
resterande året. Vi ska minska på beståndet av småpredatorer, vi ska bygga andbon, vi ska anlägga viltåkrar och vi 
ska träna på skyttet inför nästa säsong – allt för att vi ska kunna jaga med gott samvete även kommande säsonger. 
 
Ännu vill jag påminna alla om att jag är anställd av Jägarförbundet för er! Jag hoppas att ni tar kontakt med mig 
om det är något ni undrar över eller om det finns något som borde förbättras. Tillsammans är vi starka! 
 

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.  
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Lunch+kaffe 8€/dag. Eventuell övernattning (15 €) reserveras i samband med kursanmälan.    

Anmälning: Michaela Poutanen 050 564 8371, michaela.poutanen@metsastajaliitto.fi eller Svante Wistbacka 044 
739 7277, svante.wistbacka@axxell.fi,  senast den 12.3. 

 

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.  
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Koulutuksen käyneille toimitetaan postitse luottokortin kokoinen suorituskortti ja heidän henkilötietonsa kirjataan 
Eviran rekisteriin. 

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. 

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

 

JOUSIMETSÄSTYSKOULUTUS 

Aika: 17.4.2018 klo 8:30-17:00 

Paikka: Lemun Urheilutalo, Askaistentie 228, Lemu  

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: 
 

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. 

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 

Tarkempi risteilyohjelma julkaistaan myöhemmin.  

Ohjelmasta vastaa Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry. Paikalla on Eräkontin messu-osasto ja puhujina 
toimii Tuomas Hallenberg, Liittohallituksen puheenjohtaja ja Ilkka Mäkelä, Liittohallituksen varapuheenjohtaja.  

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. 

 

Tutustu ohjelmaan: https://varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi/ 


