
SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2013 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 19.2.2012 klo 18.00 alkaen 

Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali 

Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Kellokumpu avasi kokouksen toivottaen osallistujat 
tervetulleiksi luoden samalla katsauksen menneeseen vuoteen. Puheenjohtaja nosti esille 
hirvikannan arvioimisen vaikeudet, viime vuosina oikean suuntaisia arvioita on ollut vaikea 
saada, eikä metsästäjienkään kanta-arviot ole olleet yhtään sen tarkempia tai luotettavampia 
kuin muutkaan arviot. Hirvenpyynnissä on ilmiönä noussut esiin isosarvisten sonnien pyynti, 
Sallassakin on ammuttu liikaa isosarvisia sonneja. Tämä vinouttaa hirvikannan rakennetta. 
Hirvitutkijoiden mukaan Etelä-Suomessa hirvikanta on jo pahasti vinoutunut ja tästä syystä 
mm. vasojen keskipainot ovat siellä laskeneet hyvin alas. Puheenjohtaja korosti ampujan 
vastuuta, hirvikantaan vaikuttavan valinnan tekee viime kädessä metsästäjä. Puheenjohtajan 
mukaan Sallassa riistakolmioita lasketaan vielä melko hyvin, mutta laskusuhdannetta on jo 
näkyvissä. Puheenjohtaja korosti etenkin kesälaskennan tärkeyttä, laskenta tuloksilla on 
ratkaiseva merkitys mm. kanalintujen metsästysaikoja säädettäessä. Lopuksi puheenjohtaja 
kiitti jäseniä aktiivisesta riistanhoitotyöstä, erityistä kiitosta saivat pienpetojen pyytäjät. 
Puheenjohtaja päätti puheenvuoronsa ilmoittamalla, että Sallan rhy tarjoaa 
kokousedustajille kahvit kahviossa. 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhdistyksen puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen kokous oli kuulutettu Metsästäjälehden 

1/2013 ilmestyneessä numerossa ja 31.1.2013. sanomalehti Koti-Lapissa olleessa 

kokouskutsussa. Lisäksi kokouksesta on ollut ilmoitus yhdistyksen Internet-sivuilla. Kokous 

todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. EDUSTAJA- JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Vahvistettiin edustaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan paikalla oli 58 kokousedustajaa ja heillä 

oli käytettävissään yhteensä 81 ääntä.  

Edustaja- ja ääniluettelo liitteessä 1. 

 

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maija Ahola, kokouksen varapuheenjohtajaa valintaa ei 

katsottu tarpeelliseksi. 

 

5. KOKOUKSEN SIHTEERIEN VALINTA 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Soppela, toisen sihteerin valintaa ei katsottu 

tarpeelliseksi. 

 

6. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Aska ja Jorma Kellokumpu. 



7. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Heimo Padatsu ja Olli Saariniemi. 

 

8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 

Puheenjohtaja luki asialistan läpi, joka esittelyn jälkeen hyväksyttiin kokouksen 

työjärjestykseksi. Päätettiin, että kahvitauko pidetään klo 19.00. Hannu Tervo pyysi, että saa 

käyttää puheenvuoron kohdassa 24., liittyen Metsähallituksen aluelupien myöntämiseen. 

Esityslista on liitteessä 2. 

 

9. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUODEN 2012 TOIMINTAKATSAUS JA TOIMINTAKERTOMUS 

Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tapio Kellokumpu piti 

avauspuheenvuorossaan toimintakatsauksen vuoden 2012 toiminnasta. 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2012 

toimintakertomuksen pääkohdittain. Toimintakertomus käsiteltiin ja se hyväksyttiin. 

Vuoden 2012 toimintakertomus on liitteessä 3 ja tilasto-osa liitteessä 4. 

 

10. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN 

LAUSUNTO 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen.  

Toiminnanohjaaja vastasi vuoden 2012 tilinpäätöstä koskeviin kysymyksiin. Riistanhoitokulut 

ovat nousseet, koska on hankittu materiaalia jalkanarujen ja KANU-loukkujen rakentamista 

varten. Pienpetokorvausta nostettiin vuodelle 2012 aiemmasta viidestä eurosta kymmeneen 

euroon. Lentolaskentakulut olivat 5331 euroa. Vuoden 2012 tilikausi oli suunniteltu 

alijäämäiseksi, koska edellisen vuoden tilikauden tase oli 8795 euroa ylijäämäinen. Vuoden 

2012 lopussa oma pääomaa oli 4653 euroa ja vastattavaa 5305 euroa.  

Tilinpäätös käsiteltiin ja se hyväksyttiin. Tilinpäätös ja tase ovat liitteessä 5 ja 6. 

 

Toiminnanohjaaja luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen.  

Tarkastuskertomus on liitteessä 7. 

 

11.VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

Kokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen. 

 

12.VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE, TOIMINNANOHJAAJALLE JA 

MUILLE TILIVELVOLLISILLE. 

Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanohjaajalle sekä muille  

tilivelvollisille. 

 

13. VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2013 

toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvioesitys on 0 euroa yli-/alijäämäinen.  

Toiminnanohjaaja vastasi vuoden 2013 taloussuunnitelmaa  koskeviin kysymyksiin. 

Ampumakoetulot nousevat koska Oulangan Erän ja Kursun Erän ampumakoetulot tilitetään 

täysimääräisinä v. 2013 Sallan rhy:lle. Metsästykseen valvontaan varatulla 200 eurolla 

katetaan kolmen Riistakeskuksen nimeämän metsästyksenvartijan matkakulut, jotka 



muodostuvat mahdollisesti silloin kun metsästyksenvartijat ovat mukana valvonta 

viranomaisten valvontaiskuissa. Metsästyksen valvonnassa korostuu ns. omavalvonta ja 

niissä saatujen havaintojen edelleen ilmoittaminen valvontaviranomaisille. Kohtaan muut 

ampumaradat varatulla 1000 euron määrärahalla rakennetaan ns. karhurata Isoaavan 

ampumaradalle. Klaus Loisa toimii rakentamisprojektin vetäjänä. Toiminnanohjaaja toivoi 

metsästysseuroilta talkooaktiivisuutta radan rakentamiseen, työt aloitetaan heti keväällä 

lumien ja maiden sulettua. Talkoista ilmoitetaan Koti-Lappi lehdessä. 

Riistanhoidon menojen kohdalla toiminnanohjaaja kertoi, että maaliskuussa Sallan rhy 

järjestää KANU supi- ja kettuloukun rakentamiskurssin.  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.  

Toimintasuunnitelma on liitteessä 8 ja talousarvio on liitteessä 9. 

 

14.HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT 

Hyväksyttiin puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti. 

Puheenjohtajan palkkio on 40€/kk, puhelin- ja toimistokulut 60€/kk. Hallituksen jäsenille ei 

makseta varsinaisia kokouspalkkioita, maksetaan ainoastaan matkakulut valtion 

matkustusäännön mukaisesti. 

Palkkiot ovat liitteessä 10. 

 

15.HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN 

Päätettiin, että hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi riistanhoitoyhdistyksen 

valitsemaa jäsentä, Metsähallituksen määräämä jäsen sekä yksi jäsen merkityksellisistä 

maanomistajajärjestöistä. Kaikille hallituksen valittaville jäsenille valitaan myös varajäsen. 

 

16.TODETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, HÄNEN TOIMIKAUTENSA SEKÄ HÄNEN 

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN  

Tapio Kellokumpu toimii Sallan rhy:n puheenjohtajan kaudella 2012-2015, hänen 

henkilökohtainen varajäsen on Matti Alakurtti 

 

17.TODETAAN HALLITUKSEN KOKOONPANO, JÄSNETEN TOIMIKAUDET JA HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET  VARAJÄSENET 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen kokonpanon, toimikaudet ja erovuorossa olevat 

hallituksen jäsenet.  

 Matti Tolvanen,  varajäsen Veli Klemetti 2012-2013 (erovuorossa) 

 Heikki Kairala, varajäsen Martti Järvelä 2102-2013 (erovuorossa) 

 Esa Luttinen, varajäsen Veikko Lehikoinen 2102-2014 

 Pekka Piippo, varajäsen Juho Vuorela 2012-2014 

 Jarmo Tiihonen, varajäsen Erkki Vuorela 2102-2015  

 Mika Sivonen, varajäsen Jouni Jussila 2012-2015 

 Raimo Harju,  varajäsen Erkki Lehtomäki 2012-2015 

 Pasi Kamula, varajäsen Pertti sarajärvi 2012-2015   

 

 

 



18.VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE  JA HEILLE HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET 

Kokouksen puheenjohtaja totesi aluksi, että valitaan ensin henkilö kerrallaan erovuoroisen 

tilalle ja sen jälkeen heille varajäsenet henkilö kerrallaan. Matti Tolvasen tilalle esitettiin Veli 

Klemettiä . Esitettiin, että Heikki Kairala jatkaa hallituksessa.  Kairalan tilalle esitettiin myös 

Erkki Yrjänheikkiä. Tässä vaiheessa rhy:n puheenjohtaja käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että 

mikäli erovuoroisten tai heidän varajäseniksi esitetään enemmän henkilöitä kuin paikkoja on 

jaossa on pidettävä henkilövaali ja silloin kaikkien hallituspaikalle tai varajäseniksi esitettyjen 

henkilöiden tulee olla vaaliluettelossa. Tämän jälkeen käytettiin useita puheenvuoroja sen 

puolesta, että aikoinaan rhy:n hallituspaikkajaosta on sovittu metsästysseurojen kesken ja 

tätä tehtyä sopimusta tulee noudattaa nyt ja myös jatkossa. Laki muutoksen ja sen myötä 

hallituksen kokonpanon valintamenetelmän muututtua on v 2012 uuden hallituskauden 

alkaessa arvalla valittu ensimmäiset erovuorossa olevat henkilöt ja tätä arvontatulosta pitää 

kunnioittaa, vaikka hallituskausi jäisikin vain yhden vuoden mittaiseksi. Toiminnanohjaajalta 

kysyttiin, että miten toimikaudet ja valintamenettely hallitukseen on muuttunut 

aikaisempaan nähden, toiminnanohjaaja valaisi asiaa kokoukselle. Matti Tolvasta esittänyt 

edustaja veti pois esityksensä. Käytettiin puheenvuoro myös sen puolesta, että 

hallituspaikkoja jaettaessa ei nykyisellään ole olemassa mitään sääntöä, vaan sinne valitaan 

rhy:n henkilöjäseniä ei seuran edustajia. Kokouksen puheenjohtaja toivoi, että kohta 

alkavalla kahvitauolla seurat sopivat auki olevista hallituspaikoista, niin että tauon jälkeen 

kokouksen ei tarvitse pitää vaalia. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kahvitauon ajaksi. 

KAHVITAUKO KLO 18.57-19.23 

Kokouksen puheenjohtaja jatkoi kokousta ja avasi uudelleen keskustelun asialistan kohdassa 

18. Erkki Yrjänheikkiä esittänyt edustaja veti pois esityksensä. Käytettiin puheenvuoro vielä 

sen puolesta, että vanha ” seurojen välinen herrasmiessopimus ” takaa sen, että  

hallituksessa on edustajia pitäjien kaikista metsästysseuroista ja eri puolilta pitäjää. Lopulta 

tehtyjen esitysten ja esityksen takaisin vetojen perusteella yhdistyksen hallituksen 

erovuoroisten tilalle ja heidän varamiehikseen valittiin: 

Veli Klemetti,   varajäsen  Matti Tolvanen 2013-2016 

Heikki Kairala,  varajäsen Martti Järvelä   2013-2016 

 

19. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJAT JA TODETAAN TARVITTAESSA MAA-JA 

METSÄATLOUSMINISTERIÖN TAI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN MÄÄRÄÄMÄ 

TILINTARKASTAJA 

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että MMM:n tai Suomen riistakeskuksen määräämää 

tilintarkastajaa ei ole. Esitettiin, että Mauri Vaarala ja Kalevi Korhonen jatkavat 

toiminnantarkastajina. Muita esityksiä ei tullut. Päätettiin, että toiminnantarkastajina 

jatkavat Mauri Vaarala ja Kalevi Korhonen 

 

 

 

 

 

 

 



20. VALITAAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN EDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJANSA  

RIISTANHOITOYHDISTYSTEN ALUEKOKOUKSEEN, SEKÄ TARVITTAESSA EHDOKKAAT 

ALUEELLISEEN RIISTANEUVOSTON JA VALTAKUNNALLISEN RIISTANEUVOSTON JÄSENIKSI JA 

VARAJÄSENIKSI. 

Matti Tolvanen valittiin yhdistyksen edustajaksi riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen. 

Varaedustajaksi valittiin Tapio Kellokumpu. Käytettiin puheenvuoro sen puolesta, että 

riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja tulisi olla aina myös varsinainen aluekokousedustaja. 

Yhdistyksen puheenjohtaja ilmoitti, että alueelliseen riistaneuvostoon ja valtakunnalliseen 

riistaneuvostoon ei tarvitse tehdä esityksiä, koska Sallan vuoro ei ole vielä alueellisen 

riistaneuvostoon, eikä valtakunnalliseen neuvostoon tehdä nyt valintoja. 

 

21. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEN SEKÄ RIISTANHOITOYHDISTYKSEN 

JÄSENTEN TEKEMÄT JA KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETETTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELY 

Hallituksen tekemät esitykset hallituksen palkkiosta ja karhuradasta on jo aiemmin 

hyväksytty ja muita esityksiä ei ollut. 

 

22. KÄSITELLÄÄN JA TARVITTAESSA PÄÄTETÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETUT 

MUUT RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVAT PERIAATTEELLISET JA 

LAAJAKANTOISET ASIAT 

Toiminnanohjaa kertoi että Suomen riitakeskus on pyytänyt, että vuosikokouksissa vielä 

käsiteltäisiin toimialuetta ja yhteistyötä naapuri rhy:ien kanssa. Vuoden 2012 kokouksessa on 

asiaa käsitelty ja silloin päätettiin, että Salla jatkaa itsenäisenä rhy:nä kuntarajoihin tuketuen. 

Todettiin, että asian suhteen ei ole tapahtunut muutoksia, Salla jatkaa itsenäisenä rhy:nä. 

 

23 ALUEKOKOUKSELLE TAI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ALUEELLISELLE  

RIISTANEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT ASIAT 

Käytettiin useita puheenvuoroja sen suhteen, että Sallan rhy:n alueella tulisi kauris 

rauhoittaa tai ainakin pidättäytyä kauriin metsästykseltä. Lisäksi käytettiin useita 

puheenvuoroja sen puolesta, että aikaistettu hirvenmetsästys tulisi ottaa käyttöön myös 

muuallakin Lapissa kuin Ylä-Lapin ja Muonion alueilla. Päätettiin, että Sallan rhy uudistaa 

aiemmin tekemänsä esityksen alueelliselle riistaneuvostolle aikaistetusta 

hirvenmetsästyksestä. Toiminnanohjaajalta tiedusteltiin, että mitä esitys tarkalleen ottaen 

pitää sisällään. Toiminnanohjaa kertoi esityksen sisällön pääpiirteissään. Tiedusteltiin 

kokoukselta, että kuka pyytää kauriita Sallassa? Eikö kaikki seurat ole kuitenkin rauhoittaneet 

kauriin maillaan? Tiedusteltiin minkälaisia kokemuksia Ylä-Lapissa on saatu aikaistetusta 

hirvenpyynnistä, toiminnanohjaaja ja Aarno Teppola kertoivat saaduista kokemuksista. 

Kokemukset ovat kuulemma olleet pelkästään myönteisiä. Kauriin osalta todettiin, että rhy ei 

voi rauhoittaa kaurista alueellaan, vaan seurojen tulee tehdä selkeät päätökset asian 

suhteen. Ongelmaisia voivat olla valtion sirpalealueet seurojen maiden sisällä, koska niillä 

kaurista ei voi seuran toimesta rauhoittaa. Eräs edustaja tiesi, että Lapin aluetoimistoon ei 

ole tullut Sallasta yhtään kauriin kaatoilmoitusta. Tiedusteltiin, että lyheneekö aikaistetussa 

hirvenpyynnissä metsästysaika joulukuusta, toiminnanohjaaja vastasi, että Ylä-Lapissa 

hirvenpyynti päättyy marraskuun viimeisenä päivänä ja syksyllä on parin viikon 

kiimarauhoitusaika. 

 



24. KÄSITELLÄÄN MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ 

Hannu Tervo käytti pyytämänsä puheenvuoron. Puheenvuorossaan Tervo kertoi ja taustoitti 

Sallan Erä- ja Kalamiesten Maaseutuelinkinojen valituslautakunnalle tekemän valituksen 

taustoja ja nykytilaa. Valitus koskee Metsähallituksen tekemää aluelupapäätöstä vuoden 

2012 hirvenpyyntilapahakumenettelyssä.  Metsähallitus oli vähentänyt hakijalta aluelupa-

alueet anotun neljän sijaan kolmeen perustelematta mitenkään päätöstään. Myöhemmin 

Metsähallitus on valitukseen liittyen perustellut päätöstään rhy:ien kanssa tekemillään 

sopimuksilla, mutta näistä sopimuksista ei ole olemassa missään virallisesti kirjattuja 

päätöksiä.  Tiedossa on, että Metsähallitus on käynyt neuvotteluja asiaan liittyen rhy:ien 

kanssa mutta päätöksiä näissä neuvotteluissa ei ole tehty. Lisäksi Tervo tiivisti kokousväelle 

sen mistä asiassa on tarkalleen ottaen kysymys ja miten hänen Lapin Kansaan kirjoittama 

artikkeli on asian suhteen vaikuttanut. Tervo korosti, että valituksessa ei ole ollut kysymys 

vain hirvenpyyntioikeuksista vaan metsästyslain 8§ kirjatun kuntalaisen vapaan 

metsästysoikeuden lakiin perustumattomasta kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden 

rajoittamisesta. Tervo kertoi että hänen puheenvuoron tarkoitus tässä kokouksessa on 

nimenomaan valaista asiaa metsästäjille ja seurojen edustajille sen vuoksi että hänen 

mielestä kysymys on vakava  asiasta, kuntalaisen vapapasta metsästysoikeudesta, jota 

Metsähallitus rajoittaa lakiin perustumatta. Muidenkin seurojen tulisi nyt olla asiassa 

hereillä, ja tarkastella kysymystä kokonaisvaltaisesti eikä vain oman seuran aluelupa-alue 

tarpeita silmälläpitäen. Tervon mukaan on olemassa uhka sille, että Metsähallitus tulee 

lähivuosina entisestään vähentämään aluepäätöksissään seuroille tulevia aluelupa-alueita. 

Metsähallitus on luvannut että, vuoden 2013 aluepäätökset koskevat vain sitä vuotta, eikä 

voida tietää mitä ne päätökset ovat vuonna 2014, pahimmillaan tilanne voi olla se, että 

tulevaisuudessa seuroilla on käytössään vain yksi aluelupa-alue tai ei ehkä yhtään aluetta.   

 

Tervon puheenvuoron liittyen kysyttiin, että onko muualla Lapissa sama tilanne ja että onko 

Suomen Metsästäjäliitolla asiaan kantaa. Aiheeseen ja kysymyksiin liittyen käytiin vilkasta 

keskustelua asiasta. Lopuksi Tervolta kysyttiin, että onko hänellä jotakin esitystä miten 

kokous voisi vaikutta asiaan. Tervo esitti, että tässä vaiheessa riittää kunhan seurat 

käsittelisivät asiaa kokouksissaan ja pohtisivat sitä miten asia koskettaa heidän mielestään 

vapaata metsästysoikeutta ja heidän aluelupa-alue päätöksiä.  Asiaan palataan uudestaan 

kun hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa tulee tiedoksi ja vasta sitten voidaan miettiä 

yksityiskohtaisemmin mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä tai onko tarpeen ryhtyä mihinkään 

toimenpiteisiin. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimiston riistasuunnittelija 

Urpo Kainulainen jakoivat riistanhoitopalkinnot. Kilpailun voitti jälleen Sami Klemetti. 

Riistanhoitokilpailuun osallistuneiden kesken arvottavan 50 euron lahjakortin voitti Herman 

Hautajärvi. 

 

Riistasuunnittelija Urpo Kainulainen käytti riistakeskuksen puheenvuoron. Kainulainen kertoi 

Sallan hirvikannan viime vuosien kehittymisestä ja nykytilanteesta. Lisäksi Kainulainen esitteli 

miten vierasmetsästäjien määrät ovat kasvaneet hirvikannan kasvamisen myötä. Porukat 

ovat lisääntyneet ja ajoittain mettässä on ollut tungosta ja ahdistusta. Sallassa oli v 2012 

laskennallisesti osoitettuna 150–160 ha:a metsästysmaata yhtä ampujaa kohden. Määrän 

kasvuun on toki vaikuttanut myös Itä-Lapin hyvät karhunpyynti mahdollisuudet. Kainulainen 



otti kantaa myös Hannu Tervon puheenvuoroon todeten, että on jo olemassa ennakkopäätös 

Tervon esittämästä asiasta ja aluetoimisto noudattaa näitä oikeuden ennakkopäätöksiä myös 

omissa päätöksissään. Asiaan liittyen Kainulainen totesi, että valituksien kautta asiat saadaan 

järjestykseen ja jos hakija tuntee kokeneensa vääryyttä niin valitusmenettely on valittajan 

keino hoitaa asia. Toimistolla ei pelätä enää nykyään valituksia, ne kuuluvat 

pyyntilupahallintoon. Kainulainen lisäsi vielä tarkennuksena, että Riistakeskus ei rajaa 

mitenkään Metsähallituksen tekemiä aluelupapäätöksiä. Aluepäätöksen perusteena on 

kymmenen metsästäjää, joista kuudella ei saa olla muuta metsästysmahdollisuutta. Tämä 

määräys ei koske kuitenkaan Ylä-Lapin aluetta. Ampumakokeen suorituskortti, joka on 

voimassa vielä kuluvan vuoden tammikuussa otetaan huomioon voimassa olevana kuluvan 

vuoden huhtikuun hirvenpyyntilupahakemuksessa. Tästä johtuen riistanhoitoyhdistysten 

huhtikuussa pidettävien kevätammuntojen tarpeellisuus tulee ottaa pohdittavaksi. 

Metsähallitus aikoo jatkaa vielä neuvotteluja rhy:ien kanssa aluelupa-alueista. Pyyntipaineita 

tulee tasata eri alueiden välillä. Hirvikannan säätelyyn liittyen Kainulainen totesi, että vielä 

on oppimista paljon meillä kaikilla. Pyritään tasaiseen ja elinvoimaisen hirvikantaan, siten 

että se ei kuitenkaan aiheuta kohtuuttomia metsävahinkoja tai liikennevahinkoja. Sallassakin 

vuoden 2012 arviot kaadettavien hirvienmääristä vaihtelivat arvioitsijasta riippuen 200-600. 

Metsästyslehdessä 1/2013 s. 38-39 artikkeli on poikinut sen, että etelästä on tullut useita 

yhteydenottoja toimistolle joidenkin Lapissa hirveä pyytäneiden muista 

metsästysmahdollisuuksista etelässä. Väärän tiedon antaminen pyyntilupahakemuksessa 

muusta metsästysmahdollisuudesta on rikos. Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen 

kesällä 2012 lausunnolla olleeseen hirvenmetsästyksen järjestelyitä valtionmailla ja 

verotussuunnitelmia koskeva ohjeeseen on Kainulaisen mukaan lausunut kannanottonsa 

yhteensä 18 yhdistystä. Pyyntilupapäätöksissä ei jatkossa enää myönnetä ½ hirvenlupia, vaan 

luvat myönnetään kokonaislukuina ja pyyntiluvan saaja voi päättää miten käyttää luvat 

aikuisten ja vasojen suhteen. Kainulainen esitti että seurat ilmoittaisivat rhy:n hallitukselle 

kantansa siihen, että onko jatkossa tarpeen eritellä vasojen osuus pyyntilupapäätöksissä.  

Alueneuvosto on tehnyt esityksen, että aikaistettu hirvenpyynti jatkuu kokeiluvaiheen 

jälkeenkin Ylä-Lapissa ja on hyvin todennäköistä että se näin jatkuu, mutta siitä ei ole tietoa 

ylettyykö se sitten myös Keski-Lappiin. MMM:ssä on virkamiehiä jotka vastustavat 

aikaistetun pyynnin alueen laajentamista. MMM on antanut hirvitiheys suositukset 

hirvitalousalueille Keski- ja Pohjois-Lappi  0,5-3,0 hirveä/1000ha, muualla Lapissa 2,0-4,0 

hirveä/1000 ha. Hirvikolarit ovat vähentyneet selvästi samoin myös metsävahingot, tästä 

johtuen Kainulainen toivoi että liikenneviranomaiset ja metsänomistajat saisivat antaa nyt 

kiitosta metsästäjille hyvin hoidetusta kannan leikkauksesta. Pahimmillaan v 2009 Sallassa 

todettiin metsävahinkoja  4529 ha:lla, vuonna 2012 vahinkoja todettiin enää 652 ha:lla. 

Lopuksi hirvenpyyntiin liittyen Kainulainen kertoi näkemyksenään , että ei ole järkevää 

kasvattaa hirvikantaa liian suureksi, koska yhdistyksien vanheneva ikärakenne tulee 

vaikeuttamaan pyyntiä. Tutkimuksen avulla lähivuosina tullaan kartoittamaan metsästäjien 

ikärakennetta eri yhdistyksissä. Pyyntilupahallinto työllistää toimistoa, lähes jokaisena 

työpäivänä tulle käsiteltäväksi 3-4 erilaista pyyntilupahakemusta.  Vuonna 2012 toimisto on 

käsitellyt yhteensä 662 pyyntilupahakemusta ja päätöstä. Riistakolmio kampanja on 

käynnistynyt, viime vuosina on ollut selvästi nähtävissä, että riistakolmioiden vuosittaiset 

laskentamäärät ovat kääntyneet laskuun. Ilves kanta on levinnyt koko Lappiin Utsjokea 



myöten, voimakkaan kannan alue Lounais-Lapissa, tämän alueen runsas ilveskanta johtuu 

osaltaan vastaavalla kohdalla Ruotsin puolella olevasta tihentymä alueesta. 

Metsäkanalintujen verotuksessa on nousevan kanna aikana verotettava 10-20 % kannasta  ja 

kun kannat ovat huipussaan verotus tulee olla 10% tasolla, sitten kun kannat ovat alhaalla 

verotus saa olla vain 1-2% kannasta. 

 

Klaus Loisa käytti puheenvuoron SML:n Lapin piirin edustajana. Loisa esitteli SML:n  

organisaatiota, liiton toimintaa ja jäsenetuuksia sekä vastaili kokousedustajien liittoa ja 

jäsenmaksua koskeviin kysymyksiin. Todettiin, että Sallassa on 18 metsästysseuraa, joista 

vain neljä on liiton jäseniä, lisäksi Sallan Ampujat ry. on SML:n Lapin piirin jäsenyhdistys. 

 

Riistanhoitokilpailun tulokset liitteessä 11. 
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