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Uudenmaan Erätulille 2021 Vihdissä osallistui noin 450
erästä ja ulkoilusta kiinnostunutta kansalaista
Uudenmaan Erätulet syttyivät nyt 32. kerran. Tällä kertaa Vihdissä 27.11.2021

Carolina Eskman, Ojakkalan koulu 2B

Tilaisuuden avasi Vihdin kunnanhallituksen puheenjohtaja Eerikki Viljanen

Vihdin seurakunnan terveiset luki kirkkoherra Pekka Valkeapää

Maa- ja Metsätalousministeri Jari Leppä toi oman tervehdyksensä Erätulille

Kansanedustaja Matti Vanhanen oli tapahtuman suojelija ja piti Erätulien juhlapuheen

Vihti-Karkkilan riistanhoitoyhdistys lahjoitti muistovaakunat Jari Lepälle ja Matti Vanhaselle

Perinteisen luokkastipendin (400 €) saaneen, Kuoppanummen koulukeskuksen 8H-luokan edustajat.

Erätulien kutsukortin kansikuvan piirustuskilpailun voittaja Carolina Eskman ja kunniamaininnan saaneet
Pieta Ylisirniö ja Emma Kneckt

Vihdin seudun Erähenkilöksi valikoitui Eero Suomu

Koska nämä Uudenmaan Erätulet olivat aakkosjärjestyksessä 32:t ja samalla viimeiset.
Vihti-Karkkilan riistanhoitoyhdistys kustansi komean ilotulituksen
Erätulihistorian päätöksen sekä Suomen Metsästäjäliiton 100 vuotisen taipaleen kunniaksi.
Erityiskiitos Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiriltä.

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry kiittää Vihdin kuntaa ja Vihdin metsästysseuroja,
riistanhoitoyhdistystä sekä mukana olleita yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä Erätulet Vihdissä tapahtuman onnistumisesta.

Lopuksi Erätulien avauspuhe ja seurakunnan terveiset sekä juhlapuhe.
Vihdin Kunnanhallituksen puheenjohtajan Eerikki Viljanen Erätulitapahtuman avaus
Arvoisa ministeri, arvoisa kansanedustaja – arvoisat metsästäjä siskot ja veljet – hyvä yleisö
Minulla on Vihdin kunnan puolesta ilo ja kunnia lausua teidät kaikki tervetulleiksi 32. Uudenmaan Erätulille tänne rakkaan
Vihtimme kirkonkylälle. Erätulet on toteutettu vuosittain Uudenmaan maakunnan kunnissa ja kaupungeissa
aakkosjärjestyksessä, yhteistyössä kuntien sekä niiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ensimmäiset Erätulet järjestettiin
vuonna 1990 Artjärvellä ja nyt ympyrä sulkeutuu Uudenmaan osalta näillä Vihdin erätulilla.
Erätulet ja metsästys sopivat luontevasti tänne Vihtiin. Vihdin historia on perinteisen maaseutupitäjän historia, jossa
metsästys on kuulunut kiinteänä osana elämänmuotoon. Se on nivoutunut etenkin alkutuotannon ammatteihin ja puitteet sen
harjoittamiselle ovat olleet hyvät.
Yhteiskunnan rakennemuutoksen edetessä, yhä harvempi saa elantona maa- ja metsätaloudesta ja yhä harvemmalla on ollut
niin suoraa yhteyttä metsiin ja metsästykseen.
Vihti on kasvanut, kuten koko Uusimaakin. Ja välttääksemme turhat ennakkoluulot ja oletukset metsästyksestä toimintana ja
osa yhteiskuntaamme, Uudellamaalla alettiin järjestämään erätulitapahtumia. Erätulilla on haluttu koota niin metsästäjiä
metsästysasian äärelle, kuin etenkin kaikkia alueen ihmisiä ja levittää tietoa tämän päivän metsästyksestä.
Vihtiimme, jonka kuntastrategiassakin nojataan luontoon, luonnonläheisyyteen erätulien ajatus istuu erittäin hyvin.
Vaikka meitä metsästäjiäkin on Vihdissä erittäin paljon, yhä useampi nauttii luonnosta myös muilla tavoin, retkeilemällä,
reippailemalla tai vaikkapa maastopyöräilyn tai marjastuksen merkeissä. Erätulilla me haluamme kertoa, että meillä Vihdissä
nämä harrastukset mahtuvat elämään rinnakkain, kaikille vastuullisille harrastuksille on tilaa.
Erätulien idea on levittää tietoa nykypäivän metsästyksestä kaikille. Tarkoitus on osoittaa ja alleviivata metsästyksen
vastuullisuutta, sitä että metsästysseuroissa tehdään paljon muutakin kuin metsästystä. Seurat organisoivat esimerkiksi
riistanhoitoa ja suurriista virka-apua. Seurat ovat kiinteä osa paikallisyhteisöjä, talkoilevat , rakentavat ja ovat mukana siellä
missä kulloinkin tarvitaan.
Haluankin kiittää Vihdin kunnan puolesta kaikkia metsästäjiä vastuullisesta toiminnasta ja yhteisömme hyväksi tekemästänne
työstä.
Haluan kiittää erätulien järjestelyistä vastanneita, etenkin Suomen metsästäjäinliiton uudenmaan piiriä, Vihti-Karkkilan
riistanhoitopiiriä, seuroja ja yhdistyksiä.
Vihdin kunnan puolesta olemme ylpeitä että saamme nyt isännöidä yhdessä teidän kannassanne näitä erätulia. Vihdille
luonto, luonnonläheisyys tässä metropolialueen reunalla on aivan keskeinen asia. Modernit luonnossa olemisen tavat ovat
meillä sopusoinnussa perinteisten kanssa.
Uskon että monien mahdollisuuksiemme Vihti antaa hyvät puitteet onnistuneelle tapahtumalle.
Hyviä erätulia kaikille osallistujille.
Tilaisuudesta on myös lyhyitä tallenteita facebookissa kuten esim. Matti Vanhasen puheesta https://fb.watch/ckUe8oApE2/

Uudenmaan Erätulet tapahtuma Vihdissä 27.11.2021
Vihdin seurakunnan tervehdys, kirkkoherra Pekka Valkeapää
Hyvä Erätulet tapahtuman väki,
Eränkäynti tuo mieleeni kaksi kuvaa, joista kerron teille tässä pienessä tervehdyspuheessa. Ensimmäinen kuva, jonka näen
sielujen silmin on 1970- luvun puolesta välistä. Erakkomies soutaa verkoilleen Inarin Mutusjärvellä. Tämän mies asui pientä
hirsimökkiä Mutusjärven saaressa ympäri vuoden. Hänen kerrottiin elävän pelkästään kalastuksella. Joitakin vieraita hänen
mökillään kävi ja kalaa hän toimitti sovittuun paikkaan edelleen kauppaan vietäväksi ja sai näillä reissuilla itselleen
tarvitsemiaan ruokatarpeita. Tämä erakkokalastaja oli silloin ja on vieläkin tuulahdus menneistä ajoista vuosisatojen ellei
tuhanten takaa, jolloin näillä Pohjan perillä eränkäynti, kalastus ja metsästys, olivat jokaisen perheen arkipäivää tiettömillä
saloilla, vesillä ja soilla. Kaikki se, mitä luonto antoi oli välttämätöntä, jotta pysyttiin hengissä ja saatiin ruokaa pöytään ja
oravannahkoja vaihtotalouden käyttöön. Me, jotka nyt olemme eränkävijöitä tavalla tai toisella, kannamme mukanamme
meitä edeltävien sukupolvien perintöä. Haluamme mennä metsään ja pyytää riistaa, haluamme kalastaa ja kamppailla vesillä
erakkomiehen lailla. Mekin koemme syvällä itsessämme olevamme Luojan luoman luonnon armoilla, niin kuin esi-isämme
ja äitimme kokivat. Luonto antaa meille ja luonto ottaa meiltä pois. Tämän tähden kunnioitamme luontoa ja koemme
olevamme osa sitä. Olemme kiitollisia luonnosta ja haluamme vaalia sitä, jotta tulevatkin sukupolvet saisivat nauttia sen
ihanuudesta. Luonnon ihanuuden ja merkityksen meille voimme lausua vaikkapa Aleksis Kiven lailla: Metsän poika tahdon
olla, sankar jylhän kuusiston..
Toinen kuva eränkäynnistä ja metsästyksestä on varsin tuore. Olen Rokokallion tuntumassa Pohjois-Vihdissä. Olemme
kokoontuneet paikallisten metsästäjien kanssa tulille uudelle taukopaikalle kaartuvan kalliopaaden suojaan. Juttu ja puhe
kulkee. On hyvää seuraa ja hyvää tarjottavaa jokaiseen makuun. Kaikki turhan tärkeys on poissa. Tässä meidän on hyvä olla
niin kuin opetuslapsilla kirkastusvuorella Jeesuksen, Mooseksen ja Elian seurassa. Mitä muutakaan me ihmiset kaipaamme
kuin rehtiä ja aitoa yhteyttä toisiimme rakovalkean äärellä. Siitä ei ole kiire pois, siihen voisi vaikka tehdä majan vanhojen
eränkävijöiden tapaan, niin hyvä siinä on olla. Tätä mieltä ovat ne 300 000 suomalaista naista ja miestä, jotka metsästävät,
tätä mieltä ovat ne sadat tuhannet kalastajat, jotka viettävät aikaansa ja lataavat akkujaan jokien varsilla ja järvien selillä.
Kyllä elämä on kaikkineen ihanaa, kun siihen voi kuulua erähenkinen vapaus ja moninainen tekeminen yksin ja yhdessä sekä
pelkkä oleminen luonnon helmassa. Siellä henkemme ja sielumme vahvistuu ja ruumiimmekin on voimissaan!
Toivotan teille kaikille hyvää Erätulet tapahtumaa ja Luojamme siunausta adventin hoosiannan kynnyksellä!

