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Kevättervehdys Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin jäsenseuroille! 

 

Vuosi on aluillaan ja edessä ovat metsästysseurojen vuosikokoukset ja tulevan vuoden toiminnan 

suunnittelu sekä menneen muistelu. Toivottavasti jäsenseuroissa tulee esille toiveita ja tarpeita, joita 

Metsästäjäliiton toimesta voidaan viedä eteenpäin. Koulutusehdotuksiakin odotellaan. 

 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin vuosikokous pidetään la 4.4.2020 Laihian Ylipään Ns talolla 

alkaen klo 12.00 (kokouspaikan osoite Tampereentie 1030, 66460 Laihia). Kokouksessa käsitellään 

vuosikokousasiat sekä mm. sääntömuutosasia. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkistus klo 10.00 alkaen.  

SML Pohjanmaan piirin jäsenseurojen yhteyshenkilöille lähetetään kokousmateriaalit postikirjeenä 

maaliskuun alkupuolella. Tervetuloa kokoukseen! T. piirihallitus. 

 

Ennen piirin vuosikokousta jaetaan la 4.4 Pohjanmaan piirin Pienpetokilpailun palkinnot klo 11.00 alkaen. 

Kannustakaa jäseniänne lähettämään kilpailulipukkeita! Lipuke mm. Jahti 5/2019 lehdessä ja piirin 

kotisivuilla. Seura voi lähettää koosteen seuran kokouksessa käsitellystä pienpetopyytäjälistastaan suoraan 

toiminnanjohtajalle esim. sähköpostina. 

 

Tulevia koulutuksia on ainakin seuraavista aiheista:  

- Sorsien pesäputkien teko, paikkana Peräseinäjoen Juupajärven ranta maaliskuussa 

- Ilma-asesääntötuomarikoulutus la 14.3 Kurikan Monnarilla (tarkempi ilm. lähempänä) 

- Haulikkoammunnan peruskoulutusta huhtikuun lopulla 

 

Pohjanmaan piirin kotisivut ovat uusiutuneet alkuvuoden aikana. Kannattaa käydä tutustumassa uusiin 

sivuihin! Muutoksia on tulossa myös jäsenrekisteriin ja siihen liittyviin palveluihin. Tiedotusta asiaan liittyen 

tulee tasaisin väliajoin. 

 

Suomen Metsästäjäliiton terveisiä: 

Suomen Metsästäjäliiton hallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi agronomi (MMM) ja 
MBA Jaakko Silpolan. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta. 

Jaakko Silpola, 55, on ollut edunvalvonnan erityisasiantuntija Vapo Oy:ssä. Tätä ennen hän toimi 
Turveteollisuusliiton toimitusjohtajana ja kansainvälisen tieteellis-teknisen International Peatland 
Society -yhteistyöjärjestön pääsihteerinä. Työnsä ohella hän on toiminut useissa 
luottamustehtävissä eri etujärjestöissä. 

Ja lopuksi asiantuntijavastaus kysymykseen Kuinka alle 15 v. voi saada tunnukset OmaRiista 

–sovellukseen: ”Nuoren pitäisi hankkia verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Tosin ainakin Telian 
mobiilivarmenteen käyttöönotto alaikäisillä vaatii myös verkkopankkitunnukset. Käytännöt 
mobiilivarmenteen suhteen vaihtelevat eri operaattoreilla, joten ne kannattaa varmistaa omalta 
puhelinoperaattorilta. Verkkopankkitunnuksia on myönnetty myös alle 15-vuotiaille molempien huoltajien 
suostumuksella nuoren omalle käyttötilille. Asiaa kannattaa tiedustella omasta pankista. Tiedän ainakin 
OP:n näitä antaneen, mutta Nordeasta tai DanskeBankista ei ole annettu. S-pankissa virallinen alaikäraja 
verkkopankkitunnuksille on 12- vuotta, joten sinne tilin avaamalla ainakin saa tunnukset, jos nykyisessä 
pankissa siihen ei suostuta.” 
 

Jahtiterveisin Veli Kujala, toiminnanjohtaja SML Pohjanmaan piiri ry 
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