
 KYMEN PIIRIN  TPM-  hanke  Turvaa Perinteet ja monimuotoisuuden luonnossa 

Tämän  päivän  vanha metsästäjä  on luontotoimijana   ensiarvoisessa asemassa.  sillä  hän  tietää   ja 

ymmärtää  luonnon  kestävän  hyötykäytön  perusteet.  Siksi  Suomalainen  metsästäjä  on  alansa 

ammattilainen, joka tuntee  myös tulevat  haasteet.   Hän  myös  tietää sen ,  että  tekemänsä  arvokkaan  

työn  luonnossa  täytyy  jatkua  tehokkaana  ja  riittävänä  tulevaisuudessakin.  Sään  aiheuttamiin  

muutoksiin  vaikuttaminen  ei nykyisillä  inhimillisillä  resursseillamme ole mahdollista.  

 

Sen  sijaan  tämän  päivän   korkeat  eettiset vaatimuksetkin  huomioiden me pystymme halutessamme  

tehokkaaseen pienpetojen,  ja erityisesti  vierasperäisten  lajien vähentämiseen  luontomme  osalta. 

Vieraspedoista  pahimpia  ovat supikoira ja minkki,  joiden kannat ovat vahvassa kasvussa erityisesti 

suojelualueilla. Supikoira on myös ykköskantaja rabieksen osalta. Suurimman  uhkan  nämä muodostavat 

linnustollemme erityisesti kanalinnuillemme. 

Tapahtuva kehitystrendi vaatii panostusta riistanhoitoon sen vaikeimmalle ja työläimmälle osa-alueelle; 

pienpetojen  ja  erityisesti vieraspetojen  pyyntiin. 

Metsästäjiemme   korkean   keski –  iän  tällä hetkellä 50 v huomioiden on siis korkea  aika ryhtyä 

toimenpiteisiin. Tärkeintä  on  nyt  vanhojen  osaajien  ammattitaidon  ja  innon siirtäminen nuorille 

tulevaisuuden toimijoille vierasperäisten  lajien  pyynnin  osaamisen  osalta. 

Suomalaisen   metsästäjän  luontosuhde  on  perinteisesti  luja  ja  se haluaa  taata että tulevatkin 

sukupolvet saavat nauttia Suomalaisen luonnon tarjoamasta  fyysisestä  ja  psyykkisestä hyvinvoinnista. 

TPM - hankkeen avulla meillä on käytössämme parhaat mahdolliset  edellytykset  toimia  siten  että  uusia 

tuoreita” jalkoja”  koulutetaan riistanhoitotyöhön parhaiden kouluttajien,  nykyisten toimijoiden,  avulla. 

TPM – hanke  antaa mahdollisuuden,   jonka  avulla  perinteinen ammattitaito ja nuoruuden into 

yhdistettynä ohjataan tehokkaaseen  riistanhoitotyöhön. Tämä  tapahtuu  pienpetojen pyynnin  

tehostamisella  joukkuekilpailun muodossa,  keskitettyinä ajanjaksoina 2-kertaa vuodessa.  Joukkueissa 

yhdistetään  nuoret  tekijät  ja  vanhemmat osaajat  parhaan oppimisympäristön  syntymiseksi. 

Perinteiden  säilyttämistä  edustaa  nykyisin myös  eri pienpedoista saatavien turkisten parempi 

talteenotto, joiden osalta on uusia hankkeita olemassa ja jotka osaltaan edustavat luonnon  hyötykäytön 

eettistä  ja  monipuolista   arvostamista.  http://www.modifur.fi/  

 Hankkeeseen liittyvä koulutus ja tulosten keruu hoidetaan  sähköisten  järjestelmien  avulla   Kymen  Piirin  

kotisivuille rakennettavien järjestelmien avulla,  joista  syntyy siten nykyaikainen seurantajärjestelmä  

jatkuvaan  käyttöön  perinteisen KYMEN  piirien yhteisen pienpetokilpailun  tehostamiseksi ja tueksi. 

KYMEN  PIIRIN  metsästäjä  Kokoa  joukkueesi  ja  turvaa osaltasi Suomalaisen luontomme tulevaisuus. 

Hankkeesta  tarkemmin   jatkossa  Kymen  piirin kotisivuilla.  https://www.sml-kymenpiiri.fi/   

LISÄTIETOJA: sml.kymenpiiri(at)co.inet.fi  tai gsm; 0400636611 
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