Seuran puheenjohtaja Veijo Pessin tervetuloa puhe Ruoveden Metsästysseuran 65vuotisjuhlassa ja peijaisissa la. 17.11.2018 Urheilutalolla.
1. Hyvät maanvuokraajat, metsästysseuran jäsenet, naapuriseurojen edustajat perheineen,
sekä yhtistyökumppanit, sydämellisesti tervetuloa Ruoveden Metsästysseuran 65vuotisjuhlaan ja hirvipeijaisiin tänne Ruoveden Urheilutalolle.
2. Aluksi haluan kiittää kahta hengenpelastajaa, jotka ripeällä toiminnalla ja oikeaoppisella
elvytyksellä pelastivat henkeni. Niin kuin moniteistä on kuullut, sain sydäninfarktin
ensimmäisenä hirvijahtipäivänä Uitoksentiellä. Onni onnettomuudessa oli, että sain
kohtauksen juuri kahden passimiehen kohdalla, joista Eero Lahtinen tuli katsomaan miksi
autoni pysähtyi keskelle tietä, enkä tullut ulos autosta. Eeron huomattua, että Veijolla ei
ollut kaikki hyvin, hän huusi avuksi Heikki Lindemanin. Heikki ymmärsi heti lääkärinä mikä
on tilanne ja aloitti elvytyksen välittömästi. Vuoroin Eero Lahtisen kanssa painallus
elvytystä jatkettiin aina ampulanssin ja lääkärihelikopterin tuloon saakka. Kaikkiaan
elvytystä jatkettiin 23 minuuttia, joka on pitkä aika. Ensihoitajat saivat iskettyä kolmannella
kerralla sydämen rytmiin ja mies tuli takaisin tajuihinsa. Siitä matka jatkui ampulanssilla
Acutaan ja seuraavana aamuna minulle tehtiin kolmen suonen ohitusleikkaus ja päälle
viiden vuorokauden Sydänkeskuksen teho-osaston valvonta jakso. Nyt toipumiseni on jo
hyvässä vauhdissa. Lääkärit kertoivat, että ilman välitöntä ja oikeaoppista elvytystä olisi
käynyt toisin. Haluan kiittää Heikki Lindemania ja Eero Lahtista henkeni pelastamisesta.
Tässä yhteydessä paras palkinto heille on, että elvytys onnistui ja olen hengissä. Katsotaan
sitten myöhemmin, miten minä voin heidät parhaiten palkita. Kiitos myös muille paikalla
olleille avusta. Olette myötäeläneet toipumiseni kanssa ja olen saanut teiltä paljon tukea.
3. Ruoveden Metsästysseura täyttää tänä vuonna 65-vuotta ja se on perustettu v. 1953.
Seura pääsi virallisesti eläkeikään. Meillä on jäsenkunta pysynyt monta vuotta siinä 100
jäsenen paikkeilla ja jäsenistön keski-ikä on 57 vuotta, joten jäsenistömme keski-ikä on
reilusti alle tuon eläkeiän. Toki lisää nuoria ja naisia toivotaan mukaan jäseniksi.

4. Metsästys on harrastuksena laissa ja asetuksissa kaikkein säädellyin harrastus ja hyvä näin.
Metsästäjien etujärjestönä toimii Suomen Metsästäjäliito ja meillä on täällä paikalla SML:n
P-H piirin hallituksen jäsen Hannu Laine. Ruoveden Riistanhoitoyhdistys on auttamassa ja
ohjaamassa meitä metsästäjiä Riistakeskuksen, alueellisen riistaneuvoston ja
luonnonvarakeskuksen ohjeistuksilta ja samalla me voimme viedä viestiä päättäjille. Meillä
on täällä tänään Riistanhoitoyhdistyksen edustajana paikalla pj. Martti Mäki ja
toiminnanjohtaja Juhani Sillanpää.
5. Millainen seura tämä Ruoveden Metsästysseura on? Emme ole herraseura, emmekä ole
varsinainen maanomistajaseura, olemme suurimmalta osalta Ruoveden keskustan ja
lähikylien tavallisia miehiä, tai miehiä, joilla on side Ruoveteen. Itse olen ollut seuran jäsen
43-vuotta ja minulle tulee ensimmäisenä mieleen tästä metsästysseurasta vireys ja
yhteisöllisyys.

6. Vireys järjestää erilaisia kilpailuita, ampumaurheilua, kenneltoimintaa, koiranäyttelyitä,
riistanhoitoa, koulutusta, yhteisjahteja, hirvenmetsästystä, nuorisotoimintaa ja kunnostaa
metsästysmajaa, sekä naisjaoston vireä toiminta, mutta en vie sanoja historiikin kertoja
Juhani Sillanpään suusta ja kuullaan enemmän toiminnasta historiikin kerronnan
yhteydessä.

7. Yhteisöllisyys juontaa varmaan juurensa maatalouskulttuurista auttaa toisia ja elää toisten
kanssa samalla kylällä. Tämä on samanhenkinen porukka, jolla on ainakin jonkinlaiset
metsästysgeenit, tunnetaan toisemme, tunnetaan maanomistajat, tunnetaan kyläläiset,
ollaan samalta kylältä. Vanhempien sukupolvien esimerkki ja perinteet yhdistävät. Osa on
metsästäjiä jo useammassa sukupolvessa. Seesteisissä vaiheissa voi olla erimielisyyksiä,
mutta tiukan paikan tullen kaikki ollaan samaa mieltä yhteisön parhaaksi. Kaveria ei jätetä,
kunnioitetaan vanhoja ja otetaan nuoret mukaan. Välillä käydään yksinään metsällä tai
vaimon kanssa marjassa, mutta välillä tulee pakottava tarve olla porukassa metsällä. Paras
metsästyskaveri on tietenkin koira ja toiseksi paras luotettava metsästyskaveri. Tässä
metsästysseurassa hyväksytään erilaisuutta ja eri vahvuuksia hyödynnetään. Me ollaan
samanarvoisia, tasapäisiä ja kunnioitetaan toisiamme. Luonnon kunnioittaminen,
maanomistajien arvostaminen ja eettinen metsästys ovat perusarvojamme. Teemme
nurisematta ne lukemattomat talkootunnit seuran yhteisen hyvän eteen.
8. Kysyin Taisto Kekiltä miksi hän liittyi aikanaan metsästysseuraan 53-vuotta sitten, niin hän
kertoi, että ne Moskarin Matin ja muiden Moskarin veljesten mukavat jutut ja tarinat saivat
innostumaan ja hakeutumaan mukaan seuraan jäseneksi. - Kiteyttäisin tämän
yhteisöllisyyden tähän näihin hyviin juttuihin ja tarinoihin, joita kuulee toinen toisiltamme.
9. Tänään täällä palkitaan liuta aktiivisia seuran jäseniä, jotka ovat pitkään pyörittäneet
seuran toimintaa ja riistanhoitotyötä. Kiitos heille ja he ovat mielestäni kannuksensa
ansainneet. Mutta nämä palkitsemiset eivät tarkoita sitä, että voisitte laittaa kintaat
naulaan, vaan nämä palkitsemiset kannustavat jatkamaan sitä hyvää työtä
metsästysseuran eteen.

10. Hirvieläinten pyyntilupia saatiin 12 hirvelle ja 12 valkohäntäpeuralle. Hirviluvalla on
tavoitteena kaataa 5 naarasta, 3 urosta, eli yhteensä 8 aikuista hirveä ja lisäksi 8 vasaa.
Tähän mennessä on kaadettu 2 naaras, 3 urosta ja 2 vasaa eli yhteensä 6 lupaa on käytetty
ja jahti on puolessa välissä. Hirvikanta vaikuttaa elinvoimaiselta. Koirat ovat toimineet
hyvin, mutta tuntuu, että hirvistä on tullut vuosi vuodelta entistä viisaampia ja livahtavat
passimiesten edestä kansallispuistoon. Tänä vuonna hirven pyyntiaikaa on jatkettu
entisestä vuoden vaihteesta tammikuun puoleenväliin saakka. Tosin tammikuun puolella
hirviä saa metsästää vain ilman koiraa. Hirvieläinten metsästyksen johtajana toimii Antti
Moksunen, joka tallentaa sähköiseen Oma riista-palvluun metsästyspäivän tiedot,
havainnot hirvistä ja tiedot kaadoista. Näin saadaan reaaliaikaista tietoa valtakunnan

tasolla, siitä miten hirvenmetsästys etenee ja voidaan ennustaa entistä tarkemmin hirvien
jäävä kanta.
11. Tämän päivän Aamulehdessä toimittaja Anita Simola kirjoittaa, että Suomeen suunnitellaan
laajaa metsitysohjelmaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pääministeri Juha Sipilän
mukaan meillä on paljon maa-aloja, jotka soveltuvat metsitykseen, esimerkiksi
vajaakäytössä olevia peltoja. Näin saataisiin metsien pinta-alaa nostettua ja lisättyä
metsien hiilinielua. Suomessa kestävän linjan mukaisesti metsiimme istutetaan vuosittain
noin 150 miljoonaa tainta ja jospa kaikissa maissa voitaisiin tehdä näin. Silloin olisimme
lähempänä oikeantasoista hiilinielua, Sipilä pohtii. Nyt tapetilla näyttää olevan keskustelut
metsien hiilinielujen riittävyydestä, metsien ikärakenteesta ja metsien avohakkuista.
Mielestäni teillä maanomistajilla on metsät hyvässä kunnossa ja monimuotoisia. Täällä
seudulla avohakkuut ovat varsin pieniä, yleensä muutaman hehtaarin kuvioita
päätehakkuun yhteydessä. Lisäksi moni viljelijä on teistä tehnyt merkittävän kokoisia
riistapeltoja. Kiitos niistä. Hyvät kuulijat tänään kuulemme lisää riistametsänhoidosta osana
tavallista metsänhoitoa Suomen metsäkeskuksen Timo Vesannon esittämänä.
12. Haluan kiittää teitä maanomistajia, jotka olette vuokranneet seuralle metsästysoikeudet ja
olette olleet yhteistyössä meidän kanssamme kaikki nämä vuosikymmenet. Nämä peijaiset
ovat yksi tapa kiittää teitä maanvuokraajia. Viime elokuussa peijaiset järjestimme ”Yhdessä
luontoon ja ensiaskel erälle” tapahtuman yhteydessä Kalettoman metsästysmajalla ja
tarkoituksena on jatkaa peijaisten pitämistä juhlavuosia lukuun ottamatta rennoimmissa
merkeissä esimerkiksi metsästysmajalla soppakattilan äärellä. Toki haluamme kuunnella
teidän maanomistajien mielipiteitä.
13. Haluan kiittää jo tässä yhteydessä myös kaikkia niitä järjestelyihin osallistuvia talkoolaisia ja
naisjaoston jäseniä, jotka ovat mahdollistaneet nämä juhlat. Tehdään tästä 65vuotisjuhlasta kaikki yhdessä mieliin painuva tapahtuma. Vielä kerran sydämellisesti
tervetuloa!

