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SML Satakunnan piirin jäsenkirje 21.12.2021 

Jakelu: SML Satakunnan piiri: MetsoRekisterin sähköpostit 

 

Näin joulun alla on aika lähettää Satakunnan piirin vuoden viimeinen jäsenkirje. 

Tässä vaiheessa vuotta ei voi kuin todeta, että taas kerran vuosi on kulunut 

nopeasti. Vaikka koko vuoden olemme joutuneet kärvistelemään mitä 

erilaisimmissa poikkeusolosuhteissa, niin onneksi harrastuksemme on saanut 

jatkua lähes normaalisti. Monenlaista uuttakin on vuoteen mahtunut. Mainittakoon 

esimerkiksi valovahvistimen käyttö valkohäntäpeuran kyttäysjahdissa, 

Metsästäjäliiton näkyvyys 100v juhlavuotena, keväällä järjestetty etäriistapäivä 

(seuraava tulossa 19.1.2022), opetteleminen etäkokouksiin sekä 

valmistautuminen suden kannanhoidolliseen metsästykseen. 

Allekirjoittaneelle kuluva, varsin mielenkiintoinen vuosi, oli ensimmäinen piirin 

toiminnanjohtajana. Paljon uutta on vuodessa tullut vastaan. Jäseniltä ja seuroilta 

tulleet kysymykset ja ongelmat on pyritty pitämään ”korkealla prioriteetilla” ja 

tavoite on ollut hoitaa ne tehokkaasti. Koulutuksia on olosuhteiden johdosta ollut 

aikaisempaa vähemmän. Ensi vuonna pyrimme kehittämään koulutusten laatua. 

Omasta ja koko piirihallituksen puolesta haluan toivottaa kaikille jäsenillemme 

hyvää ja turvallista joulua sekä onnellista uutta vuotta 2022! 

Janne Saarinen / Satakunnan piirin toiminnanjohtaja 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Päivämäärä talteen 19.1.2022 / eRiistapäivä  

Teemana on riista muuttuvassa ympäristössä, kuten hirvieläinkannat ja niiden 
muutokset. Iltapäivällä kuullaan ajankohtaista asiaa monipuolisesti vesilinnuista 
sekä muista riista-aiheista. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille riista-
asioista kiinnostuneille. 

Metsästäjäliiton lehtien digitaalinen arkisto auennut 

Metsästäjäliiton juhlavuosi huipentuu historian lehtiarkistojen avaamiseen: liiton 
lehdet kautta historian ovat jäsenten saatavilla OmaMetso-palvelussa ilmaiseksi. 

Tällä hetkellä OmaMetsosta löytyvät lehdet Metsästäjäliiton perustamisesta 
vuoteen 1998 asti sekä kaikkein uusimmat digiajan lehdet vuodesta 2013 
eteenpäin. 

http://mj.metsastajaliitto.fi/lnk/AVgAABM3UrUAAAAAAAAAALQAj1wAAYCrvZIAAAAAAAgbxQBhqKZBgwbg2T3YQW6yRwoqC5fxtQAHJDo/3/1vSTfAOmMM5Jk5tJ50OOlQ/aHR0cDovL29tYW1ldHNvLm1ldHNhc3RhamFsaWl0dG8uZmkvS2lyamF1dHVtaW5lbi9Mb2dpbg
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https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliiton-lehtien-digitaalinen-arkisto-aukeaa 

HUOM Tärkeää: Seurojen sihteerit/yhdyshenkilöt, varmistakaa, että jäsenten 

sähköposti (ja puhelinnumero) on merkitty MetsoRekisteriin, jotta kaikilla on 

pääsy OmaMetsoon. 

 

Osana Metsästäjäliiton edunvalvontaa ovat lausunnot. Mitä ne ovat: 

Yksi Metsästäjäliiton tärkeistä tehtävistä edunvalvonta, jota tehdään mm. 

lausuntojen kautta. Metsästäjäliitto antaa vuosittain lukuisia asiantuntijalausuntoja 

metsästykseen, aseisiin ja riistanhoitoon liittyvissä lakimuutoksissa ja muissa 

tärkeissä asioissa. Linkin takana tänä vuonna annetut lausunnot: 

Asiantuntijalausunnot (metsastajaliitto.fi) 

 

Tulevia koulutuksia ja muuta ajankohtaista: 

- Satakunnan piirin alueelle tulossa 4kpl villisikakoulutuksia tammi-helmikuussa, 

Huittinen 4.1.2022 / Kankaanpää 25.1.2022 / 8.2.2022 Rauma / 22.2.2022 Pori. 

Näistä lisää piirin sivuilla sekä osoitteessa: Metsästysseuroille tarjolla 

villisikakoulutusta (metsastajaliitto.fi) 

- Metsästysampumasäännöt 2022 hyväksyttiin Suomen Metsästäjäliiton 
liitohallituksen kokouksessa 19.11.2022. Merkittävin muutos ensi vuodelle on 
kaksi uutta SM-lajia. Pienoishirven ja -luodikon toivotaan tuovan lisää erityisesti 
nuoria ampujia radoille. Uusi sääntökirja on tilattavissa Eräkontista ja se tulee 
digitaalisena liiton sivuille 1.1.2022. 

- Nykyiset ampumatuomarikortit vanhenevat 31.5.2022, jota ennen järjestetään 
useita tuomarikoulutuksia, joissa kortti voidaan uusia. Näistä tarkemmin 
lähiaikoina. 

- Piirissämme on 3 toimikuntaa: Kilpailutoimikunta (pj Veikko Nyroos), 
Nuorisotoimikunta (pj Mikko Koivisto) ja Koulutus- ja Riistanhoitotoimikunta (pj 
Arttu Eräjä). Erityisesti kaksi jälkimmäistä kaipaavat uusia aktiivisia jäseniä 
toimintaansa. Mikäli kiinnostusta löytyy, niin kannattaa rohkeasti olla yhteydessä 
toimikunnan puheenjohtajaan tai toiminnanjohtajaan. Osallistumalla pääsee 
mukaan kehittämään toimintaa Satakunnan piirin alueella. 

http://mj.metsastajaliitto.fi/lnk/AVgAABM3UrUAAAAAAAAAALQAj1wAAYCrvZIAAAAAAAgbxQBhqKZBgwbg2T3YQW6yRwoqC5fxtQAHJDo/4/C9L3tLNlVrkRpcejQgCclQ/aHR0cHM6Ly9tZXRzYXN0YWphbGlpdHRvLmZpL3V1dGlzZXQvbWV0c2FzdGFqYWxpaXRvbi1sZWh0aWVuLWRpZ2l0YWFsaW5lbi1hcmtpc3RvLWF1a2VhYQ
https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/lausunnot
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastysseuroille-tarjolla-villisika-koulutusta-ilmaiseksi
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastysseuroille-tarjolla-villisika-koulutusta-ilmaiseksi
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- Piirin käyttöön on hankittu SimWay ampumasimulaattori, jota saavat seurat 
varata ilmaiseksi käyttöönsä. Laitteisto on saatu w50 ja siihen liittyvät käyttö- ja 
varausohjeet pyritään saamaan valmiiksi heti ensi vuoden alussa. 

- Vuoden 2021 pienpetokilpailu päättyy 31.12.2021, siihen toivotaan runsasta 
osallistumista. Aktiivisimmat pyytäjät sekä arvottavat palkinnot selviävät piirin 
vuosikokouksessa. 

- Satakunnan piirin vuosikokous pidetään la 12.3.2022 Kankaanpäässä. 
Virallinen kutsu tulee helmikuussa. Tavoitteena olisi päästä pitämään perinteinen 
kokous, tilannetta ja ohjeistusta luonnollisesti seurataan. 

 

 


