
SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2014 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 17.2.2014 klo 18.00 - 20.45 

Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali 

Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Kellokumpu avasi kokouksen ja toivotti osallistujat sekä 
riistapäällikön tervetulleiksi kokoukseen. Puheenjohtaja loi katsauksen menneeseen 
metsästyskauteen ja riistakantoihin. Puheenjohtaja korosti hirvikannan arvioinnissa 
hirvihavaintokortin huolellisen täyttämisen merkitystä ja riistakolmioiden kesälaskennan tärkeää 
merkitystä kanalintujen metsästysaikoja säädettäessä. Lisäksi puheenjohtaja toi esille hirvikannan 
säätelyn osalta hyvänä menettelynä Sallan osalta sen, että kaadettavien aikuisten hirvien 
enimmäismäärä rajoitetaan pyyntilupapäätöksillä. Tällä saavutetaan se, että tuottavia aikuisia säästyy 
ja toisaalta vasoja kaadetaan riittävästi. Puheenjohtaja ilmoitti, että Sallan rhy:n toiminta-alueeksi on 
vahvistettu Sallan kunta. Puheenjohtaja pahoitteli hanhenmetsästyksen aloittamisen ajankohtaa ja 
tähän liittynyttä lausuntomenettelyä, rhy oli tehnyt perustellun  esityksen hanhenmetsästyksen 
alkamiseksi 1.9., mutta ministeriössä se ei vaikuttanut päätöksen tekoon. Hanhenpyynti alkoi 10.9. ja 
silloin paikalliset hanhet olivat jo lähteneet muuttomatkalle kohti Ruotsia. Lopuksi puheenjohtaja kiitti 
jäseniä aktiivisesta riistanhoitotyöstä. Erityistä kiitosta saivat pienpetojen pyytäjät.  
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhdistyksen puheenjohtaja totesi, että Sallan rhy:n vuosikokous oli kutsuttu koolle Metsästäjälehden 

1/2014 ilmestyneessä numerossa ja 6.2.2014 ilmestyneessä sanomalehti Koti-Lapissa. Lisäksi 

kokouksesta on ollut ilmoitus RiistaWeb-sivustolla.  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. EDUSTAJA- JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Vahvistettiin edustaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan paikalla oli 51 kokousedustajaa ja heillä oli 

käytettävissään yhteensä 59 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 Erkki Vuorela. 

 

7. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Klaus Loisa ja Hannu Tervo. 

 

8. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN 

Esityslista oli jaettu kokoukseen osallistujille kokousasiakirjana ja se oli kaikkien luettavissa myös 

projektorilla esitettynä. Päätettiin, että kahvitauko pidetään klo 19.00. Timo Jumisko tiedusteli, että 



missä asiakohdassa käsitellään hirviasioita ja missä kohdassa voi ottaa esille karhunpyyntiasiat, niin 

että ne saataisiin joustavammaksi Sallassa. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että vuosikokouksessa ei ole 

viime vuosina käsitelty hirviasioita, mutta karhuasiat voi ottaa esille kohdassa muut asiat. Tapio 

Kellokumpu ilmoitti, että myös hirviasioita voi käsitellä kohdassa muut asiat.  

Esityslista on liitteessä 2. 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

9. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUODEN 2013 TOIMINTAKATSAUS JA TOIMINTAKERTOMUS 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen 

pääkohdittain.  

Vuoden 2013 toimintakertomus on liitteessä 3 ja tilasto-osa liitteessä 4. 

Toimintakertomus käsiteltiin ja se hyväksyttiin muutoksitta. 

 

10. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN 

LAUSUNTO 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen.  

Valtionavustus on noussut n 1500 eurolla vuodesta 2012. Toiminnanohjaajan mukaan alijäämä johtui 

pääosin pienentyneistä ampumakoetuloista ja kasvaneista ampumakoe- ja riistanhoitomenoista. 

Vuoden suurin yksittäinen menoerä 1302 € muodostui karhuradan rakentamiskustannuksista. Vuoden 

2013 lopussa omaa pääomaa oli 230,50 euroa ja vastaavaa 940,46 euroa.  

Tilinpäätös ja tase ovat liitteessä 5 ja 6. 

Tilinpäätös käsiteltiin ja se hyväksyttiin.  

 

Toiminnanohjaaja luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen.  

Tarkastuskertomus on liitteessä 7. 

 

11.VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

Kokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen.  

12.VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE, TOIMINNANOHJAAJALLE JA MUILLE 

TILIVELVOLLISILLE. 

Todettiin, etteivät toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto anna aihetta muihin 

toimenpiteisiin. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanohjaajalle sekä muille  

tilivelvollisille.  

13. VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

Toiminnanohjaaja esitteli vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvioesitys on  

0 euroa yli-/alijäämäinen.  

Toiminnanohjaaja vastasi vuoden 2014 taloussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin. 

Rhy:n tuloja pyritään lisäämään pienentämällä ampumakoemenoja. Hallitus on päättänyt, että 

Oulangan Erä- ja Kalamiehet ry:lle ja Kursun Erä ry:lle maksetaan ampumakokeiden järjestämisestä  

25 %. Palautettavan % -osuuden pienentäminen 50 %:sta 25:iin herätti keskustelua ja näiden 

puheenvuorojen perusteella muutoksella ei nähty olevan oleellista merkitystä rhy:n talouden 

kannalta. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että muutos on hyväksytty hallituksen yksimielisellä päätöksellä. 

Toimintasuunnitelma on liitteessä 8 ja talousarvio on liitteessä 9. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.  

 



14.HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT 

Toiminnanohjaaja esitteli rhy:n hallituksen esityksen hallituksen jäsenien palkkioista vuodelle 2014. 

Rhy:n puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

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

kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenille korvataan kokousmatkoista aiheutuneet matkakulut valtion 

matkustusäännön mukaisesti. 

Palkkiot ovat liitteessä 10. 

 

15.HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja totesi hallitukseen, että Sallan rhy:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi 

riistanhoitoyhdistyksen valitsemaa jäsentä, Metsähallituksen määräämä jäsen sekä yksi jäsen 

merkityksellisistä maanomistajajärjestöistä. Kaikille hallituksen valittaville jäsenille valitaan myös 

henkilökohtainen varajäsen. Timo Jumisko tiedusteli, että onko hallituksen paikkamäärä ollut aina 

vakio. Toiminnanohjaaja vastasi Jumiskon tiedusteluun Sallan rhy:n paikkamäärästä 

Päätetiin, että hallituksen jäsenten määrä pidetään nykyisellään, puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. 

 

16.TODETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, HÄNEN TOIMIKAUTENSA SEKÄ HÄNEN 

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN  

Puheenjohtaja totesi, että Tapio Kellokumpu toimii Sallan rhy:n puheenjohtajana kaudella 2012-2015, 

hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaudella 2012-2015 toimii Matti Alakurtti. 

 

17.TODETAAN HALLITUKSEN KOKOONPANO, JÄSNETEN TOIMIKAUDET JA HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET  VARAJÄSENET 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen kokonpanon, toimikaudet ja erovuorossa olevat 

hallituksen jäsenet.  

 Esa Luttinen, varajäsen Veikko Lehikoinen 2102-2014 (erovuorossa) 

 Pekka Piippo, varajäsen Juho Vuorela 2012-2014 (erovuorossa) 

 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 

 Veli Klemetti,  varajäsen Matti Tolvanen 2013-2016 

 Heikki Kairala, varajäsen Martti Järvelä 2103-2016  

 

18.VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE  JA HEILLE HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET 

Toiminnanohjaaja alusti asiakohdan käsittelyä muistuttamalla kokousta Sallan rhy:ssa jo pitkään 

käytössä olleesta seurojen välisestä ”herrasmiessopimuksesta”, jossa on sovittu hallituspaikkojen 

vuorottelu periaatteesta. Kokouksen puheenjohtaja esitti, että esitetään ja valitaan henkilö kerrallaan 

erovuoroisen tilalle ja sen jälkeen hänelle henkilökohtainen varajäsen.  

Aarno Teppola esitti rhy:n hallitukseen erovuoroisen Pekka Piipon tilalle Arto Soppelaa ja hänelle 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Jussilaa. 

Timo Jumisko totesi, että Sallan suurimmalla yksityismaiden omistajalla Sallan yhteismetsällä tulisi olla 

oma paikka hallituksessa ja hänen mielestään Sallan yhteismetsä tulisi rinnastaa tässä asiassa 

metsästyseuroihin. Rhy:n puheenjohtaja ja Sakari Huhtala toivat esille puheenvuoroissaan, että Sallan 

yhteismetsää rhy:n hallituksessa edustaa jäsen merkityksellisistä maanomistajajärjestöistä, joka on 

kaudella 2012–2015 Raimo Harju ja että Sallan Yhteismetsän katsotaan olevan Raimo Harjun kautta 

edustettuna rhy:n hallituksessa. 



Kari Hartikainen esitti rhy:n hallitukseen erovuoroisen Esa Luttisen tilalle Veikko Lehikoista ja hänelle 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Juhani Kellokumpua. 

Timo Jumisko ilmoitti, että Raimo Harjun kauden päättyessä voi maanomistajien edustajan vaihto olla 

mahdollista. Sakari Huhtala toi puheenvuorossaan esille, että maanomistajatahojen tulee yhdessä 

sopia kuka edustaa heitä rhy:n hallituksessa Raimo Harjun kauden päättyessä. 

Timo Jumisko huomautti, että hän ei varsinaisesti esittänyt mitään vaan totesi, että hänen mielestään 

Sallan yhteismetsällä tulisi olla oma paikka hallituksessa ja että se olisi samalla viivalla 

metsästyseurojen kanssa hallituspaikkoja jaettaessa. 

Jaakko Kajula totesi puheenvuorossaan, että Raimo Harju edustaa hallituksessa montaa tahoa eikä 

hän näe siinä mitään ristiriitaa. 

Rhy:n puheenjohtaja totesi puheenvuorossaan, että jokainen rhy:n jäsen edustaa metsästyskortilla 

itseään rhy:n yleisessä kokouksessa ja valtakirjalla muita jäseniä, riistalain mukaisesti Sallan rhy:n 

hallituksessa on yksi paikka riistalain mukaisesti maanomistajajärjestöjen edustajilla ja yksi paikka 

Metsähallituksella ja näin ollen Sallan Yhteismetsällä ei voi olla omaa paikkaa rhy:n hallituksessa. 

 

Esitetyt henkilöt henkilökohtaisine varajäsenineen hyväksyttiin rhy:n hallitukseen kaudelle 2014-2017. 

 

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, joten Mauri Vaarala ja Kalevi Korhonen valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014. 

 

KAHVITAUKO KLO 19.00 – 19.17 

 

20. VALITAAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN EDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJANSA  

RIISTANHOITOYHDISTYSTEN ALUEKOKOUKSEEN, SEKÄ TARVITTAESSA EHDOKKAAT ALUEELLISEEN 

RIISTANEUVOSTON JA VALTAKUNNALLISEN RIISTANEUVOSTON JÄSENIKSI JA VARAJÄSENIKSI. 

Toiminnanohjaaja alusti kohdan käsittelyä ja kertoi, että Salla, Kemijärvi ja Posio vuorottelevat 

edustuspaikkaa alueellisessa riistaneuvostossa ja v. 2014 Sallalla on varaedustajan paikka 

neuvostossa. 

Tapio Kellokumpu valittiin Sallan rhy:n edustajaksi Lapin alueen riistanhoitoyhdistysten 

aluekokoukseen. Varaedustajaksi valittiin Matti Tolvanen.  

Tapio Kellokumpu valittiin alueellisen riistaneuvoston varaedustajaksi ja Matti Tolvanen hänen 

henkilökohtaiseksi varamiehekseen. 

Tapio Kellokumpu valittiin ehdokkaaksi valtakunnalliseen riistaneuvostoon. 

 

21. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEN SEKÄ RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JÄSENTEN 

TEKEMÄT JA KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETETTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELY 

Esityksiä ei ollut. 

 

22. KÄSITELLÄÄN JA TARVITTAESSA PÄÄTETÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETUT MUUT 

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVAT PERIAATTEELLISET JA LAAJAKANTOISET 

ASIAT 

Esityksiä ei ollut.  

 

23 ALUEKOKOUKSELLE TAI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ALUEELLISELLE  

RIISTANEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT ASIAT 

Esityksiä ei ollut. 



 

24. KÄSITELLÄÄN MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ 

Toiminnanohjaaja esitti, että kohdan 24 asioiden käsittely aloitetaan riistanhoitokilpailun palkintojen 

jaolla. Sallan rhy:n puheenjohtaja Tapio Kellokumpu ja Suomen riistakeskuksen Lapin alueen 

riistapäällikkö Antti Siira jakoivat riistanhoitopalkinnot. Kilpailun voitti Tatu Hänninen 3710 pisteellä, 

toinen oli Sami Klemetti 3460 pisteellä ja kolmas Markku Hourula 2960 pisteellä. 

Riistanhoitokilpailuun osallistuneiden kesken arvottavan lahjakortin voitti Niko Jokela. 

 

Riistapäällikkö Antti Siira käytti riistakeskuksen puheenvuoron. Siira kehui rhy:n puheenjohtajan 

avauspuheenvuoroa ja kertoi olevansa monesta esille tulleesta asiasta samaa mieltä Tapio 

Kellokummun kanssa. Riistapäällikkö korosti erityisesti riistakolmioiden laskemisen merkitystä monella 

tavalla. Riistapäällikön puheenvuoron keskeisimmät asiat; 

- riistanhoitoyhdistysten valtionosuudet kasvavat lähivuosina, Lapin alueelle kasvu on keskimäärin 

n. 10 %/vuosi 

- suomessa on metsästäjiä n. 380 000, joista 90% osuuden vuosittaisesta riistasaalista ottaa n. 

40 000 metsästäjää 

- rhy toiminnassa on metsästäjiä aktiiveina toimijoina n. 40 000 henkilöä 

- noin puolet kaikista suomalaisista suhtautuu myönteisesti metsästykseen 

- metsästyksen vastaisuus kasvaa kaiken aikaa, etenkin EU:n alueella kasvu on ollut voimakasta. 

- metsästäjien tulee omalla talkoo- ja riistanhoitotyöllä osoittaa vuosittain että riistakannat 

kestävät metsästyksen 

- SRVA-toiminnalla ja muulla talkootyöllä luodaan myönteistä kuvaa metsästyksestä 

- metsästysrikokset ja niistä uutisointi luovat negatiivista kuvaa metsästäjistä 

- mikäli ulkopaikkakuntalaisten metsästysmahdollisuudet 8 §-alueella estetään tehokkaasti, voi se 

kääntyä meitä itseämme vastaan vapaan metsästysoikeuden poistamiseksi 

- Sallaan on ollut kovaa painetta ulkopaikkakuntalaisten osalta ja sitä on yritetty monin tavoin 

ohjata muualle Lappiin. 

- metsästystutkintouudistus hanke on meneillään ja Urpo Kainulainen on mukana hankkeessa. 

- Lapin hirviluvat tulevat jatkossakin olemaan vuosittain 4000–5000 pyyntiluvan tasolla, paluuta 

2000 luvun alkupuolen hurjiin lupamääriin ei tule. 

- Salla kuuluu hirvitalousalueeseen 4 

- lupapäätöksiä tehtäessä rhy on edelleen se tärkein sidosryhmä   

- hirvien aiheuittamat metsävahingot ovat Lapissa kasvaneet 35 % 

- metsävahingot Lapissa olivat 2012 652 ha ja 2013 928 ha 

- Metsäkeskuksen mukaan metsävahinkojen kasvu Lapissa on kokonaisuudessaan ollut lievää vain 

muutamia satoja hehtaareja 

- Sallassa metsävahinkoja arvioitiin 433 ha alalla, Sallaan maksettujen korvausten määrä oli 44% 

koko Lapin Metsäkeskuksen korvaussummasta. 

- Sallalaiset metsänomistajat ovat aktiivisia ilmoittamaan hirvivahingoista 

- Sallassa pahimmat metsävahinkoalueet ovat Oulangan KP:n alueella Isokuusikossa, sekä 

Salmivaaran ja Kursun länsipuolisilla alueilla. Isokuusikko on ns. jatkuvan syönnin alue. 

- myös Riistakeskus on esittänyt ministeriölle Lounais-Lappia lukuun ottamatta koko aluettaan 

hirven aikaistetun pyynnin mukaiseksi alueeksi. 

- riistakolmioita laskettiin 2013 Lapin alueella 175 kpl:tta  

- Sallassa kolmioita laskettiin 17 kpl v.2013 ja kanalintutiheydeksi tuli 16 lintua/km2 

- nykyisellään metsästysasetus annetaan aikataulussa; kolmioiden laskenta 26.7.-3.8., alueellisen 

riistaneuvoston lausunto ministeriölle 8.8., ministeriö antaa asetuksen 27.8. ja asetus tulee 

voimaan 10.9. 



- hanhenmetsästyksen rajoitus metsästyskaudella 2013 oli kokonaisuutena kuitenkin melko hyvin 

onnistunut vaikkakin kaikkialla Lapissa siihen ei oltu täysin tyytyväisiä. 

- tosiasia kuitenkin on, että jos itse emme kykene täällä Suomessa ja Lapissa rajoittamaan 

metsähanhen pyyntiä siten, että kanta kääntyy kasvuun loppuu metsähanhenmetsästys kokonaan 

- aluetoimiston julkiset hallintotehtävät vievät 90 % toimiston työntekijöiden työajasta, tästä 

johtuen riistapäällikköä ja muuta toimiston väkeä näkyy hyvin harvoin maakunnassa, mukana 

voidaan vielä olla rhy:ien vuosikokouksissa mutta ei juurikaan muissa tilaisuuksissa  

- hirvivalituksia v 2013 käsiteltiin 6 kpl:tta, useimmat valitukset koskivat ampujien 

vähimmäiskiintiön perusteella hylättyjä pyyntilupahakemuksia 

- ampujien vähimmäiskiintiö 10/6 pitää olla käytössä koko 8 §-alueella, se ei voi olla erilainen 

Lapissa, Kainuussa ja Oulussa. 

- metsästysmahdollisuuksien tasapuolisen jakaantumisen arvioinnissa, henkilön pitää pystyä 

tarvittaessa seuran säännöillä osoittamaan, että hänellä ei ole muuta 

hirvenmetsästysmahdollisuutta.  

- erilaiset yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kirjoittamat todistukset eivät ole riittäviä 

dokumentteja siitä, että henkilöllä ei ole muuta metsästysmahdollisuutta. 

- alueellisen hirvitavoitteen asettamiseksi pitää hirvitalousalueet miettiä uusiksi. 

- ministeriö ei aseta enää tavoitetiheyksiä vaan sen päättää jatkossa alueellinen riistaneuvosto. 

- rhy:llä ei ole omaa hirvikantaa vaan se on paljon laajemmalla alueella, esimerkiksi koko itä-lapin 

alueen hirvikanta 

- tavoitteet asetetaan v 2014 ja ovat käytössä v 2015 

- alueellinen riistaneuvosto kuulee hirveen sidosryhmiä ja päättää tämän jälkeen 3-vuotis kausittain 

alueelliset kantatavoitteet 

-  alueellinen riistaneuvosto raportoi vuosittain valtakunnalliselle riistaneuvostolle alueellisten 

hirvikantatavoitteiden savuttamisesta. 

- alueellinen hirvikanta tiheys on ollut aiemmin yksi desimaaliluku, mutta jatkossa se tulee olemaan 

jossakin tiheyshaarukassa, esim 3,0-3,5 hirveä/1000 ha. 

- ohjauslukuina naaras ja urossuhteen tulisi olla 1,5/1 ja vasaosuus 20-30%, joka on riistapäällikön 

mukaan liian pieni.  

 

Olli Saariniemi kysyi riistapäälliköltä, että miten puututaan suurpeto rikoksiin ja mikä on median 

vaikutus metsästyksen vastaisuuteen. Valvontaa on liian vähän ja tutkinta huonoa. Latvalinnunpyynti 

oli ollut esillä ministeri Koskisen kuntavierailulla, asiaa pohtii ministeriön asettama komitea ja 

komitean tulokset ovat julkistetaan kahden viikon päästä. Pelkosenniemen kunnan johtaja Parkkinen 

oli esittänyt ministerille, että Itä-Lappi otetaan latvalinnustuksen vaikutusten kokeilualueeksi, samoin 

ministerille oli tuotu esille toivomus karhun kevätpyynnin palauttamisesta. Ministerille oli esitetty, 

että haittapetojen pyynti hoidettaisiin viranomaisten toimesta, ministeri oli vastannut, että se ei kuulu 

viranomaisille säädettyihin tehtäviin.  

Riistapäällikkö vastasi Saarinimelle, että hän toimii esittelijänä suurpetoja koskevissa 

lupahakemuksissa, eikä tästä syystä kommentoi petoasioita julkisuudessa. 

 

Taisto Vuorela toi jälleen esille ruotsissa käytössä olevat hyvät riistakannan arviointi- ja 

pyyntimenetelmät. Vuorelan mielestä hirvikantaa tulisi arvioida vain hirven pyynnin ensimmäisen 

viikon havaintojen perusteella ja hirven pyynnin aikaistaminen ruotsin mallin mukaan toimisi myös 

täällä suomessa. 

 

Riistapäällikkö vastasi Vuorelalle, että onko kanta-arvio tulos oikea jos samalla alueella on heti 

pyynnin alussa liikkeellä useita tai jopa useita kymmeniä eri seurueita ja hirven pyynnin 

aikaistamisesta pitää vain tehdä lisää esityksiä. 



 

Timo Jumisko toi esille, että ei suurpetojen poikkeuslupien hakeminen ole vaikeaa, asiaan pääsee 

muutaman hakemuksen jälkeen hyvin sisälle. Porotaloudelle isoin ongelma tulee silloin kun peto tulee 

alueelle, niin sille pitää tapattaa ensin muutama poro ennen kuin luvan saa, se vaatii 5-6 raatoa. Myös 

ennalta ehkäiseviä lupia tulisi saada. Kotivahinko pedot vaikeimpia pyytää, koska raadot pitää kerätä 

pois ja karhun tekemälle raadolle petoa ei saa ampua. 

 

Tapio Kellokumpu käytti puheenvuoron hirviasioihin liittyen. Sallan rhy:llä on ollut tavoitteena viime 

vuosina päästä metsävahinkojen piikkipaikalta pois. Tilastoja on tehty viime vuosina seurojen ja 

seurueiden ilmoittamista pyynnin jälkeen jääneistä kannoista. 2009 rhy:n alueen jäävä kanta oli 2,7 

hirveä/1000 ha. Tämän jälkeen v 2013 mennessä on ammuttu yhteensä 4998 hirveä ja nyt jäävä kanta 

on edelleen 2,6 hirveä/1000 ha. Korjausta on tullut vain 0,1 hirveä/1000 ha. Eikö voimakas pyynti 

tehoa vai pitäisikö kanta-arviointi saada järkevälle tolalle.  

 

Kari Hartikainen esitteli ajatusmalliaan karhunpyynnin yhteislupa-alueen muodostamisesta Sallaan. 

Hartikainen lupasi toimittaa luonnoksen yhteislupamallista Sallan metsästysseurojen edustajille. 

Hartikainen esitti, että lupatulot voitaisiin käyttää hirvien lentolaskentaan ja karhuratojen 

rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 

 

Timo Jumisko käytti puheenvuoron karhuasiaan ja hän toi esille Sallan karhupyyntikulttuurin huonot 

puolet, karhuhavaintoja ei ilmoiteta ja jos ne ilmoitetaan niin ne tulee tietoon vasta viikkojen päästä. 

Kainuussa pyyntivoimat on yhdistetty, tietoa jaetaan ja yhteispyynti tapahtumia järjestetään. 

Jumiskon mukaan toivottavaa olisi, että Sallassakin käytäisiin keskustelua karhun yhteispyyntiluvasta.  

 

Taisto Vuorela oli samaa mieltä, että karhun yhteispyyntilupa pitäisi ottaa käyttöön. Haukussa oleva 

karhu saattaa kulkea jopa kymmeniä kilometrejä päivässä ja jos se pysähtyy niin se on jo silloin toisen 

seuran alueella, eikä pyyntiä voida jatkaa. 

 

Jaakko Kajula totesi karhun yhteislupa-asiaan, että seurojen metsästysvuokramaat ovat karhun 

metsästysoikeuden suhteen tilkkutäkki ja se voi aiheuttaa ongelmia ja väärinkäytöksiä. Tästä syystä 

hän ei kannata yhteislupa-aluetta. Kajula toi esille myös näkemyksensä rajavyöhykkeen 

ongelmallisuudesta karhunpyynnissä. Kajula ihmetteli miksi karhun pyyntiin ei saa lupaa aseen 

käyttämiselle rajavyöhykkeelle vaikka sen saa hirvelle. Oli saanut asian suhteen seikkaperäisen 

selvityksen rajavartiolaitokselta, joka oli hänen mielestään täynnä verukkeita ei yhtään perustelua. 

 

Olli Saariniemi kertoi Pohjois-Sallan Erän tehneen joitakin vuosia sitten esityksen Rajavartiolaitokselle 

rajavyöhykkeen kaventamisesta. RVL oli vastannut, että asia on selvityksen alla. Saarniemi koki 

rajavyöhykkeen leveyden ongelmaksi metsästyksen suhteen ja oli sitä mieltä että se tulisi kaventaa 

poroesteaitaan saakka, myös kalastuksen ja marjastuksen suhteen. 

 

Klaus Loisa muistutti kokousväkeä siitä, että karhunyhteislupa asia on ollut jo aiemminkin vireillä 

Sallassa, mutta silloin metsästysseurat eivät olleet kovin innostuneita asiasta. Loisa oli myös sitä 

mieltä, että metsästysoikeuksien suhteen repaleiset alueet ovat ongelma yhteislupa-alueella. Loisa 

kiitti rhy:tä karhurataesityksen läpiviennistä ja rhy:n jäseniä aktiivisesta talkootyöstä karhuradan 

rakentamisessa. Loisa kiitti erityisesti Koillis-Lapin sähköä harusvaijereiden lahjoittamisesta ja 

asentamisesta. Loisa kiitti myös Metso-leirin järjestelyihin ja toimintaan  osallistuneita. Loisa esitti 

samassa yhteydessä kutsun ensi kesän Metso-leirin toimintaan. 

 



Timo Jumisko toi puheenvuorossaan esille, että karhunpyynnin ongelma tulee esiin silloin kun karhu 

havaitaan tai kun se siirtyy toisen metsästysseuran alueelle ja kun metsästyslupaa sinne ei ole niin 

karhu on siellä turvassa. Jumisko ilmoitti, että Sallan yhteismetsän hoitokunta on tehnyt jo vuosia 

sitten päätöksen, että Sallan yhteismetsän mailla Sallalaisten metsästysseurojen jäsenillä on ollut 

vapaa karhun pyyntioikeus. Lopuksi Jumisko esitti, että viritellään karhunyhteispyyntiä Sallan 

yhteismetsän mailla jos se ei onnistu metsästysseurojen mailla. 

 

Riistanhoitokilpailun tulokset liitteessä 11. 

 

 

25.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.45 
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   Maija Ahola 

 

Sihteeri:  
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