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Toiminnanjohtajan terveiset
Nyt on aika uudelle piirikirjeelle. Metsästyksen kannalta elämme nyt aika hiljaista aikaa, mutta
riistanhoidon puolella sitä kiireellisempi. Toivoisin, että kaikki suomen kansalaiset, varsinkin ne eivät
metsästävät, ymmärtäisi kuinka paljon töitä me metsästäjät teemme riistan vuoksi! Muun muassa
viljelemme useita satoja hehtaareita riistapeltoja per vuosi, kasvatamme ja istutamme lintuja,
rakennamme pesiä ja ruokimme sorsia. Ilman tätä panostusta voisivat riistakantojemme paljon
huonommin.
Muuta mitä voimme myös tehdä riistan vuoksi, että käymme ampumaradalla treenaamassa kesän aikana.
Käymällä radalla metsästäjä saa paremmat edellytykset parempiin riistalaukauksiin metsälläkin ja tällä
tavalla varmistaa että riista ei joudu turhaan kärsimään metsästystilanteesta. Muistakaa sitä että,
ampumataito on tuoretuote! Jos olet uusi metsästäjä tai haluat kerrata ammunnan perusteita, suosittelen
sinulle Metsästysammunnan ABC-koulutusta, piirissämme järjestetään kesän aikana neljä kurssia,
ajankohdat löydätte myöhemmin tässä tiedotteessa.
Myös kesällä on tärkeää, että hoidamme metsästyskoiriamme oikein. Ylläpidämme heidän kuntoaan
lenkkeilemällä ahkerasti, polkupyörä on siinä hyvä apuväline. On kuitenkin muistettava, että liian
kuumalla ei kannata lähteä pitkälle lenkille, vaan se kannattaa tehdä viileämmällä säällä aamulla tai illalla.
Myös uiminen on hyvä tapa kuntoilla koirien kanssa ja moni koira nauttiikin uimisesta.
Toivon, että tapaan mahdollisimman monta teistä loppukesän ja syksyn tapahtumissa. Yritämme järjestää
toimintaa niin, että olisi kaikille jotain mielenkiintoista. Jos sinulla on hyvä tapahtumaidea, otan
mielelläni vastaan ideoita!
Toivotan teille kaikille hyvää ja nautinnollista juhannusta!
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Tulevia tapahtumia Varsinais -Suomen piirissä
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Metsästysammunnan ABC-koulutus Varsinais -Suomessa
PÖYTYÄ 1.7. klo 11:00 - 17:30
LAITILA 2. ja 3.7. klo 17:30 – 20:30
SAUVO 31.7. ja 1.8. klo 17:30 – 20:30

LIETO 14. ja 15.8. klo 17:30 - 20:30
Metsästysammunnan ABC on Metsästäjäliiton kehittämä ampumakoulutusjärjestelmä metsästäjille.
Ampumarataharjoittelu on tärkeä osa omien taitojen kehittämisessä, mutta metsästysammunta on myös
muuta. Se on omien rajojen tuntemista, nopeiden ratkaisujen tekemistä sekä välineiden tuntemista.
Kuuden tunnin koulutuksessa perehdytään haulikko- ja kivääriammuntaan sekä turvallisuuteen.
Koulutuksen hinta on 70 euroa, mikä sisältää koulutuksessa käytettävät aseet ja patruunat. Mukaan
tarvitset vain kuulosuojaimet ja ampujanlasit.
Tiedustelut: Michaela Poutanen 0505648371 / michaela.poutanen@metsastajaliitto.fi
Ilmoittautumiset: https://abc.metsastajaliitto.fi/

Saaliista trofeeksi -kurssi
Aika: 6.8.2018 kello 18:00
Paikka: Koriston Talli, Kaarina, Pränninkatu 1
Parkkipaikka Vaakunatien ja Pränninkadun kulma.
Tule kuuntelemaan mitä pitää ottaa huomioon, että elämäsi kaurispukista saat näyttävän trofeen, tai siitä
upeasta homenokasta. Kurssin vetäjänä toimii Sari Mastromarino.
Kurssin hinta 5 € sisältää kahvit ja sämpylän. Ilmoittautumiset 1.8 mennessä, tekstiviesti tai soitto Ilkka
Elo 0400 889814.

Äänihoukuttelu-kurssi
Aika: 8.8.2018 klo 18:00

Kurssilla perehdytään pienpetojen, vesilintujen ja hirvieläinten houkutteluun erilaisilla houkutuspilleillä.
Pillejä voi tilata kampanjahinnoin koulutusillan aikana ja pillit toimitetaan kotiin.
Kurssin hinta 15 €, sisältää kahvin.
Ilmoittautuminen 5.8. mennessä varsinaissuomi@metsastajaliitto.fi tai 0505648371 / Michaela
Poutanen
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Paikka: Loimaa, Sarka museo, Vanhankirkontie 383
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Haulikkolajien piirimestaruuskisat
Aika: 7.7. klo 9:00
Paikka: Kärryistentie 100, Nousiainen
Metsästystarpin ja metsästyshaulikon piirimestaruuskisat. Osanottomaksu 17 €, nuorilta 12 €.

Kiväärilajien piirimestaruuskisat
Aika: 8.7. klo 10:00
Paikka: Ruonantie 176, Koski TL
Metsästysluodikon ja metsästyshirven piirimestaruuskisat. Osanottomaksu 14 €, nuorilta 8 €.
Tunnelmia menneistä tapahtumista
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Jousimetsästyskoulutus
Huhtikuussa järjestimme yhdessä Varsinais-Suomen Jousimetsästäjien kanssa jousimetsästyskoulutuksen.
Päivä oli kaikille osanottajille antoisa ja antoi paljon uutta tietoa jousimetsästyksestä sekä intoa lähteä
itsekin kokeilemaan kyseistä lajia.
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Seuratoimintakoulutus
Keväällä järjestimme myös seuratoimintakoulutusta. Koulutuksessa käytiin yhdistyslakia, uusi
tietosuojalakia ja metsästysseuran hallitustyöskentelyä läpi. Koulutus oli erittäin onnistunut. Tämä
koulutus olisi hyödyllinen kaikille jotka osallistuvat aktiivisesti metsästysseurojen päätöksentekoihin.
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Mini-Metso leiri Sauvo
Kesäkuun alussa järjestivät Sauvon Merikulman Metsänkävijät Mini-Metso leirin. Leiriin osallistui noin
20 lasta ja talkoolaisia oli melkein yhtä paljon. Päivä sisälsi mm. jousiammuntaa, ilmakivääriammuntaa,
ensiaputaitojen opiskelu, VPK toimintaan tutustumista, eri koirarotuihin tutustumista, minkkiloukun
rakentelua ja lajitunnistusta. Päivä oli erittäin hyvin järjestetty ja lapset olivat tosi tyytyväisiä päivään. Iso
kiitos Sauvon Merikulman Metsänkävijöille!
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Lisää tietoa meidän toiminnasta löydät
meidän kotisivuiltamme:
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varsinaissuomi.metsastajaliitto.fi

