
Kesätervehdys Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin jäsenseuroille! 

Riistapeltojen kylvösesonki alkaa olla takanapäin ja ampumaharjoittelut kohta kohdallaan. 

Riistakolmiolaskentojen suorittaminen lähestyy myös hyvää vauhtia. Toivotaan aktiivisuutta 

kolmiolaskentojen suorittamisen suhteen! Tämähän on yksi osa sitä vapaaehtoistyötä, jota metsästäjät 

tekevät yhteiskunnan eteen talkoomeiningillä.  

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana aloittaa Heli Siitari elokuun alussa. Toivotaan hänelle hyvää 

otetta vaativan tehtävän hoitamiseen. Työtä tulee takuulla piisaamaan sekä kansallisella että 

kansainvälisellä tasolla! 

Ampumarata-asioihin liittyen Lotta Jaakkola toimii Metsästäjäliiton puolelta neuvonantajana 

ampumaratojen lupa-asioihin liittyen. Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri järjestää ampumarata-asioihin 

liittyen koulutustapahtuman tulevan syksyn aikana, johon pyritään saamaan Lotta Jaakkola mukaan. 

Sikaruttoasioihin liittyen Pohjanmaan piirin kautta on jaettu Eviran näytepusseja jäsenseuroille. Kaadetusta 

villisiasta on syytä lähettää näyte Eviralle. Korvaustakin kaadosta tulee metsästysseuralle. Piirin 

toiminnanjohtajalta saa tarvittaessa näytepusseja. 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin loppukesä ja alkusyksy on täynnä toimintaa: 

Metso-eräleiri 10-14 v nuorille järjestetään Alavudella Vetämäjärven leirikeskuksessa 17-20.7. Leiriläisiä on 

kaikkiaan 40 mukana opettelemassa eräasioita. Innokkaimmille on tiedossa metsästäjätutkintokin to 20.7 

leirin jälkeen. Leirin ohjelma lyhyesti: Ma 17.7 ilmoittautuminen klo 13 mennessä, jonka jälkeen iltapäivällä 

riistanhoitotöitä ja metsästäjäkurssia illalla. Tiistaina 18.7 on ampumaratapäivä Peräseinäjoen 

ampumaradalla. Ke 19.7 on tiedossa rastikoulutusta riistanhoitoon, pienpetopyyntiin, jousimetsästykseen, 

seurantalaitteisiin, ensiapuun ja tulentekoon liittyen. Iltapäivällä lisäksi metsästyskoirien esittelyä ja 

työskentelynäytöksiä. To 20.7 leiriolympialaiset, leirin päättäminen ja metsästäjätutkinto klo 15. 

Seurojen jäsenistö on tervetullutta työtehtäviin leirin aikana. Yövalvonta on yksi tehtävä, johon toivotaan 

porukkaa. Jäsenseuralle on luvassa pikku kulukorvaus tehdystä työstä. Ilmoittautumiset 

toiminnanjohtajalle! 

Ampumapuolella tapahtuu myös: La 5.8 klo 9-13 on vähemmän ampuneille haulikkoammuntapäivä 

Peräseinäjoen ampumaradalla, su 6.8 Ylistaron Järvirannan ampumaradalla Compak-haulikkolajiin 

tutustumispv klo 11-14, ti 8.8 Kurikan Monnarilla jousimetsästyskoulutusta klo 18 alkaen ja pe 25.8 klo 18-

21 Lappajärven ms majalla jousimetsästyskoulutusta. Lisätietoa piirin kotisivuilta ja Facesta! 

Suomen Suurimmat Peijaiset pidetään la 4.11 yhtä aikaa koko Suomessa. Tapahtuma on osa Suomi 100 –

tapahtumaketjua. Se on hyvä jatkumo pe 3.11 olevalle Pyhän Hubertuksen (metsästyksen 

suojelupyhimyksen) juhlapäivälle. Järjestäkää hirvikeitto, peurakeitto, makkaranpaistotilaisuus tms. 

alueenne maanomistajille, seuran jäsenille ja yhteistyökumppaneille osana Suomi 100 –tapahtumia. 

Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piirin jäsenmaksu on 2 euroa/seuran jäsen. Tällä 

jäsenmaksusummalla pyritään järjestämään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja koulutuksia 

jäsenseurojen jäsenistöille pääasiassa ilman osallistumismaksuja. Seuratasolta haluttaisiin 

tapahtumavinkkejä eteenpäin toteutettavaksi. Vinkkejä eri tapahtumatoiveista voi laittaa piirin 

toiminnanjohtajalle tai vaikkapa piirihallituksen jäsenille.  

Tykätkää piiristä Facebookissakin!!  

Yhteistyöterveisin Veli Kujala, toiminnanjohtaja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry                 

0400-515406, veli.kujala@metsastajaliitto.fi 


