
MARJAT JA MARJANPOIMIJAT TÄYTYY TUODA ULKOMAILTA! 
Kannustimena Nuorisojaoston perustamiseen on se tosiasia, että 
metsästysharrastus on joutunut julkisuudessa aivan aiheetta kyseenalaiseen 
valoon. Suomessa on yli 300 000 rekisteröitynyttä metsästäjää. Se on kurinalainen 
joukko, joka noudattaa metsästyslakia kuuliaisesti. Mutta noin suureen määrään 
mahtuu jo muutamia poikkeuksiakin, joiden tekemiä virheillä ei pidä 
mustamaalata koko joukkoa. Toinen vielä voimakkaampi kannustin on huoli siitä, 
että nuoret vieraantuvat luonnosta ja siitä, että minkälainen onkaan 
tulevaisuudessa nuorten aikuisten eli tulevien päättäjien suhde luontoon. 
Mihin lokeroon heidän arvomaailmassaan asettuvat suomen metsät, erämaat ja 
sen eläimistö. Minkä arvon he antavat perinteiselle suomalaiselle eräkulttuurille. 
On perheitä joissa vanhemmat eivät ehkä osaa ohjata lapsiaan liikkumaan 
luonnossa, eivätkä opettaa luonnossa liikkumiseen tarvittavia 
perustaitojaliikuttiinpa siellä vaikka retkeillen tai marjassa. 
Tärkeitä perustaitoja voi kuitenkin vielä opetella mm. paikallisissa metsästys- ja 
kalastusseuroissa. 
Mm. Veitsiluodon Metsämiehet ry. seuraan ollaan paraillaan perustamassa 
Nuorisojaostoa, johon liittymällä nuoret voivat opetella ja kehittyä noissa taidoissa 
kokeneiden erämiesten ohjauksessa. 
Myöhemmin aikuisena heille on luontevaa liikkua luonnossa ja päästä samalla irti 
arjesta ja työelämän paineista. Nykyään alle kolmekymmenvuotiaiden yleisin 
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy on masennus. Psyykelääkkeitä käytetään 
nykyään enemmän kuin koskaan. Sairauslomat ja lääkkeet maksavat lisäksi 
lääkkeiden vaikutus on kemiallinen. Sen sijaan luonnossa liikkujan mieli kevenee 
ilmaiseksi ja ilman lääkkeitä. 
Luonnossa liikkuminen on terapeuttista mutta samalla sieltä voi hankkia arvokkaan 
lisän ruokapöytäänsä. 
Suomen luonnosta saatavat marjat, sienet, kala ja muu riista ovat puhdasta ja 
ekologista, sillä näin hankitun ravintorikkaan eli niin kuin nykyään sanotaan 
superfoodin hiilijalanjälki on todella pieni. Varsinkin jos sitä verrataan lähes 
teollisesti tuotettuun naudan, sian ja broilerin lihaan, jonka tuotannon eettisyyskin 
on joskus kyseenalainen. 
 
 



Markettien pakastealtaasta löytyy kyllä mustikkaa mutta miksi sitä ei poimisi itse. 
Omasta maasta meillä ei löydy marjapoimijoita tarpeeksi vaan marjat ja 
marjanpoimijat  tulevat ulkomailta. Ulkomailta tuotavat marjat eivät ole aina 
puhtaita vaan ne sisältävät esim. viruksia ja ekinokokkia. Ne täytyy keittää eli niistä 
on vain soppamarjoiksi, jolloin niiden ravintosisältö köyhtyy 
Se, että marjanpoimijoita rekrytoidaan ulkomailta ei sinänsä ole aivan huono asia, 
vielä kun niistä marjoista osa päätyisi toreille myyntiin, jotta liikuntarajoitteiset 
ihmiset, jotka eivät kykene liikkumaan metsässä saisivat ostaa kotimaista puhdasta 
marjaa kohtuulliseen hintaan toreilta. 
 
Eränkäyntiin liittyy oleellisesti myös metsästys. Metsästäjän harrastus ei ole 
tappaminen vaikkakin riistaeläin on surmattava ennen pataan laittamista. 
Metsästäjä on luonnonsuojelija niin kummalta kuin se jonkun mielestä saattaa 
kuulostaakin. 
Metsästäjät liikkuvat paljon luonnossa tarkkailevat siellä tapahtuvia muutoksia, 
ovat hyvin perillä niistä ja ovat yhtälailla huolissaan ihmisen luonnolle 
aiheuttamista haitoista kuin luonnonsuojelijatkin. 
Tämä on hieman vaikea asia joidenkin ymmärtää tai myöntää ja joskus miettiikin, 
että täytyykö olla itse metsästäjä ymmärtääkseen tämän tosiasian. 
Mutta kaiken kaikkiaan kyllä me olemme metsäläiskansaa ja uudet sukupolvet 
tulisi jo lapsesta opettaa liikkumaan luonnossa. 
Kaikki nuoret eivät saa koskaan kipinää erätulille mutta kaikille tulisi antaa siihen 
mahdollisuus. 
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