
SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2015 

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 16.2.2015 klo 18.00 – 20.05 

Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali 

Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo, liite 2. 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Kellokumpu avasi kokouksen ja toivotti osallistujat sekä 

riistasuunnittelija Urpo Kainulaisen tervetulleiksi kokoukseen. Puheenjohtaja loi lyhyen katsauksen 

menneeseen metsästyskauteen ja riistakantoihin. Puheenjohtaja toi esille puheenvuorossaan 

hirvitalousalueen lentolaskennan alustavat tulokset. Sallassa laskennassa löydettiin 440 hirveä, joka 

tarkoittaa n. 1700 hirven talvikantaa ja antaa tiheydeksi n. 3,0 hirveä/1000 ha. Laskennan mukaan 

Sallassa on edelleen vahva hirvikanta, jonka johdosta rhy:n hallituksella ja viime kädessä metsästäjillä 

on edessään haasteellinen tehtävä hirvikannan hoidossa. Petotilanteesta puheenjohtaja totesi, että 

karhukanta on alueella edelleen hyvin vahva, keväällä kirjattuja karhuhavaintoja oli enemmän kuin 

koskaan ja kaatokiintiö täyttyikin sitten syksyllä nopeasti. Karhujen kanta-arvioinnissa 

pentuehavainnot ovat erittäin tärkeitä ja ne tulisikin aina ilmoittaa seurantajärjestelmiin.  Susien 

osalta porovahingot ovat jääneet aiempia vuosia vähäisemmiksi. Ahman hoitosuunnitelman mukaisiin 

eläinsiirtoihin ja poistolupien myöntämiseen puheenjohtaja suhtautui hieman epäillen, koska mikään 

kunta poronhoitoalueen ulkopuolella ei ole vielä ilmoittanut haluavansa ahmoja alueelleen ja toisaalta 

miten riistaviranomainen kykenee jakamaan ehkä vain muutamat ahmojen poistoluvat useiden 

hakijoiden kesken? Kellokummun mukaan ahma on pieni uhka alueen riistakannoille, mutta iso uhka 

elinkeinolle. Kokouksessa esille tulevaan rhy:n uuden puheenjohtajan valintaan sekä myös hallituksen 

jäsenten valintoihin viitaten puheenjohtaja esitti mielipiteenään, että Sallassa hallituspaikkoja 

jaettaessa tulisi luopua lohko- ja seurakohtaisista henkilövalinnoista ja valinnoissa pitäisi kiinnittää 

enemmän huomiota siihen, että saadaan aktiivisia nuoria toimintaan mukaan. Lisäksi puheenjohtaja 

toivoi, että henkilövalintoihin liittyvissä puheenvuoroissa kukaan ei esittäisi ketään ”seuran 

edustajana” hallitukseen. Lopuksi puheenjohtaja toivotti vielä kerran rhy:n jäsenet tervetulleiksi 

kokoukseen ja totesi kokouksen avatuksi. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhdistyksen puheenjohtaja luki Sallan rhy:n 4.2.2015 Koti-Lappi lehdessä julkaiseman kokouskutsun, 

sekä Metsästäjälehdessä 1/2015 olleen kokouskutsun. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouskutsut liite 1. 

 

3. EDUSTAJA- JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 

Vahvistettiin edustaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan paikalla oli 97 kokousedustajaa ja heillä oli 

käytettävissään yhteensä 189 ääntä.  

Edustaja- ja ääniluettelo liite 2. 

 

4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Törmänen ja varapuheenjohtajaksi Maija Ahola. Törmänen 

kiitti luottamuksesta ja korosti että puheenvuorot jaetaan pyydetyssä järjestyksessä ja puheenvuoro 

aloitetaan aina esittämällä oma nimi. 

 

5. KOKOUKSEN SIHTEERIEN VALINTA 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Soppela, toisen sihteerin valintaa ei katsottu tarpeelliseksi. 



6. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Vuorela ja Jaakko Kajula. 

 

7. KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Irene Schroderus ja Vesa  Hourula. 

 

8. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 

Asialista liitteineen oli jaettu kokoukseen osallistujille ja se oli kaikkien luettavissa myös projektorilla 

esitettynä. Asialista vahvistettiin ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

Asialista liite 3. 

 

9. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUODEN 2014 TOIMINTAKATSAUS JA TOIMINTAKERTOMUKSEN 

ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN 

Toiminnanohjaaja Kari Hänninen toivotti omasta puolestaan kokoukseen osallistujat tervetulleiksi. 

Toiminnanohjaaja esitti kokoukselle, että hän esittelee toimintakertomuksesta vain pääkohdat, koska 

yhdistyksen toimintakatsauksen pääkohdat tulivat esille jo yhdistyksen puheenjohtajan 

puheenvuorossa. Vuoden 2014 toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. 

Toimintakertomus liite 4. 

Tilasto-osa liite 5. 

 

10. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN 

LAUSUNTO 

Toiminnanohjaaja esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen. Valtionavustus on noussut 673 eurolla 

vuodesta 2013, mutta tulevaisuudessa korotuksia avustukseen ei ole odotettavissa. Tilikauden 2014 

ylijäämä oli 675,11 euroa ja vuoden lopussa omaa pääomaa oli yhteensä 4905,61 €. Maija Ahola 

tiedusteli toiminnanohjaajalta, että onko hirviratarahastoon kerätyt varat saatu Oulangan Erän ja 

Kursun Erän pitämien ammuntakokeiden tuloista. Ahola mielestä se olisi epäoikeudenmukaista, jos 

toisen ampumarataa ylläpitävän seuran tuloja käytettäisiin Isoaavaa ampumaradan kunnostamiseen. 

Toiminnanohjaaja kertoi ampumakokeiden osalta sovitut jo vuosia Sallassa käytössä olleet menettely 

ja käytänteet ampumakokeiden osalta, sekä totesi lopuksi että asiaa pitää tarkastella niin, että seurat 

saavat 25 % pitämiensä ampumakokeiden tulosta. Ampumakokeiden järjestämisessä eri puolille 

kuntaa on ajateltu ennen kaikkea metsästäjien etua.  

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen.  

Tilinpäätös liite 6.  

Tase liite 7. 

Tarkastuskertomus liite 8. 

 

11. VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN 

Kokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen.  

12. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE, TOIMINNANOHJAAJALLE JA MUILLE 

TILIVELVOLLISILLE. 

Todettiin, etteivät vuoden 2104 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto anna aihetta 

muihin toimenpiteisiin. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanohjaajalle sekä muille  

tilivelvollisille.  

13. VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 

Toiminnanohjaaja esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvioesitys on  

0 euroa yli-/alijäämäinen. Toimintasuunnitelman mukaan ampumakokeita pidetään kuten 

aikaisempinakin vuosina, eli koepäiviä on 22 kpl:tta. Ampumakoetulot jaetaan samalla periaatteella 



kuten viime vuonna, eli Oulangan Erä- ja Kalamiehet ry:lle ja Kursun Erä ry:lle maksetaan 

ampumakokeiden järjestämisestä 25 % ampumakoetulosta. Isoaavan ampumaradan liikkuva hirvirata 

kunnostetaan 2015 kuluessa ja keväällä sekä alkukesällä tullaan järjestämään talkoita radan 

kunnostamiseen liittyen. Metsästystutkintojen koulutustilaisuuksia ja tutkintoja pidetään aiempien 

vuosien tapaan, tilaisuuksista ilmoitetaan paikallisessa lehdessä.  Metsähallituksen nuolukivet ovat 

tulollaan ja jaetaan samoilla periaatteilla kuten ennekin, kivien saapumisesta ilmoitetaan seuroille. 

Lopuksi toiminnanohjaa selvitti kokoukselle uuden hirvitalousalueen hirvenhoito- ja 

verotussuunnitelmaan laatimisen periaatteita.  

Kari Hartikainen tiedusteli, että milloin järjestetään jatkokoulutus 2016 vanhentuvien 

ampumakoevalvojien oikeuksien uusimiseksi, Urpo Kainulainen vastasi että koulutukset tullaan 

pitämään niin että kortit eivät vanhene. Koulutusperiodit ovat viiden vuoden välein 2016 – 2021, jne. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.  

Talousarvio liite 9. 

Toimintasuunnitelma liite 10. 

 

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT 

Toiminnanohjaaja esitteli rhy:n hallituksen esityksen hallituksen jäsenien palkkioista vuodelle 2015. 

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. 

Hallituksen esitys hyväksyttiin palkkioiden maksuperusteeksi. 

Hallituksen esitys liite 11. 

 

15. HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN 

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

riistanhoitoyhdistyksen valitsemaa jäsentä, Metsähallituksen määräämä jäsen sekä yksi jäsen 

merkityksellisistä maanomistajajärjestöistä. Kaikilla hallitukseen kuuluvilla jäseniillä on myös 

henkilökohtainen varajäsen.  

Päätettiin, että hallituksen jäsenten määrä pidetään nykyisellään, puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. 

 

16. TODETAAN HALLITUKSEN KOKOONPANO, JÄSENTEN TOIMIKAUDET JA HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET 

Puheenjohtaja totesi, että nykyisen hallitukseen kokoonpano ja toimikaudet näkyvät asialistalla ja 

kankaalle heijastettuna. Puheenjohtaja luki erovuoroiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset 

varajäsenet.  

 

KAHVITAUKO, puheenjohtaja ilmoitti kahvitauoan päättyvän klo 19.20. 

 

17. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA KOLMIVUOTISKAUDEKSI, SEKÄ HÄNELLE 

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN.  

Hannu Tervo piti syväluotaavan ja perusteellisen alustuksen esittäen Matti Tolvasta uudeksi 

hallituksen puheenjohtajaksi ja koska muita esityksiä ei tullut niin Matti Tolvanen valittiin 

yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle v. 2015–2018.   

 

Mauri Vaarala esitti Heikki Kairalaa Matti Tolvasen varajäseneksi, mutta toiminnanohjaajan 

huomautuksen mukaan Heikki Kairala on jo hallituksen varsinainen jäsen ja näin ollen häntä ei voida 

ottaa huomioon Tolvasen varajäsentä valittaessa. Mauri Vaarala veti esityksensä pois.  

 



Tapio Kellokumpu esitti Matti Tolvasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Irene Schroderusta ja koska 

muita esityksiä ei tullut, niin Irene Schroderus valittiin yksimielisesti Matti Tolvasen henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi kolmivuotiskaudelle v. 2015–2018.    

 

Toiminnanohjaaja huomautti kokousta siitä, että Matti Tolvanen on tällä hetkellä hallituksessa olevan 

Veli Klemetin henkilökohtainen varajäsen, joten kokouksen tulee valita Veli Klemetille uusi varajäsen. 

Puheenjohtaja ilmoitti että valinta tehdään asialistan kohdassa 17.  

 

Uusi hallituksen puheenjohtaja kiitti kokousta luottamuksesta ja yksimielisestä valinnasta ja kertoi 

näiden perusteella olevan hyvä aloittaa uudessa tehtävässä. Tolvanen kertoi kokevansa tehtävän 

haasteelliseksi ja hyvin motivoivaksi. Tolvasen mukaan hirvikannan hoidossa tulee nyt ottaa rohkeita 

askelia, lentolaskenta osoittaa vahvaa talvikantaa ja hirvikeskittymien olevan hyvin pitkälle siellä missä 

ne ovat olleet ennenkin. Tolvanen toivoi, että myös Sallassa ryhdyttäisiin metsästysseurojen 

yhteistyöllä toimenpiteisiin yhteislupamenettelyyn siirtymiseksi, etenkin kun syksyllä ei ole vielä 

tarkkaa tietoa hirvikannasta. Rhy:n hallitus voisi toimia koolle kutsujana ja ohjata sekä opastaa 

seurojen toimintaa yhteisluvan perustamisvaiheessa. Yhteislupamenettely antaa hyviä 

mahdollisuuksia ja keinoja säädellä sekä ohjata pyyntiä vielä pyynitikaudellakin hirvikannan 

mukaisesti.  

 

18. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE JA HEILLE HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET 

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että valitaan hallitukseen ensin varsinaiset jäsenet asialistan 

mukaisessa järjestyksessä ja sen jälkeen vasta varajäsenet samaisessa järjestyksessä. Kokous hyväksyi 

puheenjohtajan esityksen. Puheenjohtaja korosti vielä, että esittäjän tulee mainita puheenvuoronsa 

alussa aina oma nimensä.  

 

Juho Vuorela esitti erovuorossa olevan Jarmo Tiihosen tilalle Timo Jumiskoa ja koska muita esityksiä ei 

tullut Timo Jumisko valittiin yksimielisesti hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi kolmivuotiskaudelle 

2015–2018.  

 

Taisto Vuorela esitti erovuorossa olevan Mika Sivosen tilalle Hannu Arolaa ja koska muita esityksiä ei 

tullut Hannu Arola valittiin yksimielisesti hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kolmivuotiskaudelle 2015–

2018.  

 

Juho Vuorela esitti Timo Jumiskon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Reima Hännistä ja koska muita 

esityksiä ei tullut Reima Hänninen valittiin yksimielisesti Timo Jumiskon henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi kolmivuotiskaudelle 2015–2018.  

 

Taisto Vuorela esitti Hannu Arolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Alakurttia ja koska muita 

esityksiä ei tullut Matti Alakurtti valittiin yksimielisesti Hannu Arolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

kolmivuotiskaudelle 2015–2018.  

 

Pertti Aska esitti Veli Klemetin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Kellokumpua ja koska muita 

esityksiä ei tullut Jorma Kellokumpu valittiin yksimielisesti Veli Klemetin henkilökohtaiseksi 

varajäseneksi kaudelle 2015-2016.  

 

 

 



19. VALITAAN YKSI HALLITUKSEN JÄSEN JA HÄNELLE HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN TOIMINTA-

ALUEEN MERKITYKSELLISTEN MAANOMISTAJAJÄRJESTÖJEN ESITTÄMISTÄ EHDOKKAISTA 

Heikki Kairala esitti Sallan maa- ja metsätaloustuottajien Sallan osaston puolesta, että hallituksessa 

jatkaa Raimo Harju ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan Erkki Lehtomäki ja koska muita 

esityksiä ei tullut, niin Raimo Harju jatkaa hallituksessa seuraavan kolmivuotiskauden 2015–2018 

henkilökohtaisena varajäsenenään Erkki Lehtomäki.   

 

20. TODETAAN METSÄHALLITUKSEN KOLMIVUOTISKAUDEKSI MÄÄRÄÄMÄ HALLITUKSEN JÄSEN JA 

HÄNEN HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSENENSÄ 

Puheenjohtaja ilmoitti, että Metsähallituksen määräämät henkilöt hallitukseen ovat Pasi Kamula ja 

hänen henkilökohtainen varajäsen on Pertti Sarajärvi. Toiminnanohjaaja luki Metsähallituksen 

erätalouspäällikkö Jukka Bisin allekirjoittaman valtuutuskirjeen kokoukselle. 

 

21. 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. 

Mauri Vaarala ilmoitti, että hän ei ole enää käytettävissä toiminnantarkastajana.  Maija Ahola esitti, 

että Matti Eteläaho valitaan Mauri Vaaralan tilalle ja että Kalevi Korhonen jatkaa 

toiminnantarkastajana. Muita esityksiä ei tullut, joten Matti Eteläaho ja Kalevi Korhonen valittiin 

toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015. 

 

22. 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 alueelliseen riistaneuvostoon ja 

valtakunnalliseen riistaneuvostoon ei tarvitse tehdä valintoja.  Tapio Kellokumpu esitti, että Sallan 

rhy:n edustajaksi Lapin alueen riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen valitaan Matti Tolvanen ja 

varalle Kari Hänninen. Muita esityksiä ei tullut joten hallituksen puheenjohtaja Matti Tolvanen edustaa 

Sallan rhy:tä aluekokouksessa, varaedustajanaan Kari Hänninen.   

 

23. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEN SEKÄ RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JÄSENTEN 

TEKEMÄT JA KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETETTUJEN ASIOIDEN KÄSITTELY 

Esityksiä ei ollut. 

 

24. KÄSITELLÄÄN JA TARVITTAESSA PÄÄTETÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETUT MUUT 

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVAT PERIAATTEELLISET JA LAAJAKANTOISET 

ASIAT 

Esityksiä ei ollut.  

 

25. ALUEKOKOUKSELLE TAI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ALUEELLISELLE  

RIISTANEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT ASIAT 

Esityksiä ei ollut. 

 

26. KÄSITELLÄÄN MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ 

Toiminnanohjaaja esitti, että ennen kohdan 26. asioiden varsinaista käsittely jaetaan 

riistanhoitokilpailun palkinnot ja suoritetaan lahjakortin arvonta riistanhoitokilpailuun osallistuneiden 

kesken. Riistanhoitokilpailun lahjakortin voitti Tapio Kellokumpu. Sallan rhy:n uusi puheenjohtaja 

Matti Tolvanen ja riistasuunnittelija Urpo Kainulainen jakoivat riistanhoitokilpailun palkinnot. Kilpailun 



voitti Mikko Tuuliainen 3095 pisteellä, Mikon saalis koostui pääosin minkeistä. Toinen oli Tatu 

Hänninen 2030 pisteellä ja kolmas Sami Klemetti 1870 pisteellä.  

Riistanhoitokilpailun tulokset (liite 12)  

 

Riistakeskuksen puheenvuoro; 

Riistasuunnittelija Urpo Kainulainen käytti Riistakeskuksen puheenvuoron. Kainulainen totesi heti 

alkuun, että erityisesti Sallan ja Posion vuosikokouksiin on aina mukava tulla kun tupa on yleensä 

täynnä. Kainulainen toi puheenvuorossaan esille mm, Suomen riistakeskuksen kestävän riistatalouden 

strategiat ja hankkeet vuodelle 2015. Keskeisimmät hankkeet ovat taantuvat vesilintukannat 

(metsähanhi ja jouhisorsa), riistakolmioiden tuottaman paikkatietojärjestelmän kehittäminen 

poikuehavainnoissa, euroopan- ja kanadanmajavan hallintaohjelma (lajitunnistus metsästyksessä), 

Skandinavian supikoiravapaavyöhyke, jonka tarkoituksena on estää supin leviäminen Ruotsiin ja 

Norjaan, sekä hirven metsästäjien ja metsästyksenjohtajien uudet koulutuspaketit (saalisvalinta, 

kannanhoito-, johtaminen-, ja hirven biologia) otetaan käyttöön syksyllä 2015. Lisäksi työn alla on 

puolitoista vuotta kestävä riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittämishanke, joka on käynnistetty 

vuoden 2014 lopulla. Hankkeen tarkoituksena on mm. vähentää toiminnanohjaajien työtaakkaa ja 

parantaa hallintoa sekä sidosryhmäyhteistyötä. Hankkeessa tarkastellaan toiminnanohjaajien koko- tai 

osapäiväisyyttä työsuhteissa ja ylipäätään riistanhoitoyhdistysten määrää koko Suomessa. Kainulainen 

totesi myös Lapin aluetoimiston muuttuneen henkilöstötilanteen hallintosihteerin osalta ja tästä 

johtuen julkisten hallintotehtävien posti (poikkeusluvat) tulee osoittaa jatkossa osoitteeseen; 

Suomen riistakeskus, JHT-kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki, tai sähköisesti osoitteeseen 

lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Kainulainen totesi, että sähköiset palvelut ja järjestelmät tekevät 

vahvasti tuloaan. Saalisilmoitukset tehdään jatkossa sähköisesti ja pyyntilupahakemukset ehkä parin 

kolmen vuoden sisällä.  Kainulainen esitteli uudet hirvitalousalueet ja hirvien hirvitalousalueen 

verotussuunnitteluprosessin periaatteet ja toimenpiteet päivämäärien tarkkuudella. Hirvitutkimus 

antaa hirvitalousaluekohtaiset kanta-arviot Lapin alueen sidosryhmäkokouksessa 13.3., jonka jälkeen 

riistanhoitoyhdistyksen edustajat kokoontuvat maalis-huhtikuussa vaihteessa ja laativat 

hirvitalousaluekohtaisen hirvenhoito- ja verotussuunnitelman kaatotavoitteineen, sekä määrittää 

lupamäärät, lupien jakaantumisen yhdistyksittäin, sekä kannanhoidolliset kaatosuositukset. 

Alueellinen riistaneuvosto määrittää hirvitalousalueen tavoitetiheydet, joiden perusteella 

käynnistetään hirvitalousalueiden oma verotussuunnittelu. Kainulainen kannusti luvan saajia 

ottamaan käyttöön ja perehtymään Omariista.fi palveluun riistahavainto- ja saalisilmoituksien 

ilmoittamisessa. Saalisilmoitukset tehdään Omariista järjestelmässä karttapohjalle. Järjestelmä tulee 

korvamaan lähitulevaisuudessa kirjalliset saalisilmoitukset ja hirvihavaintokortin. Ensi syksyn 

hirvenmetsästykseen liittyen Lapista otetaan luvan saajia mukaan sähköiseen saalisilmoitus 

järjestelmän kokeiluun ja kehittämiseen pilottiryhminä. Sähköiset hirvenpyyntilupahakemukset ja 

luvan hakijan metsästysalueiden hallinta karttapohjalla tekee myös tuloaan, näillä korvataan 

hirvenpyyntilupahakemuksen nykyiset kirjalliset hakemukset ja kartat. Kainulaisen mukaan Lapin 

hirvivahinkoala on pienentynyt reippaasti, mutta Sallassa on edelleen hirvivahinkoala 70 % Lapin 

kokonaisvahinkoalasta. Hirvenpyyntilupiin liittyen Kainulainen ilmoitti ja pyysi perehtymään 8§-alueen 

hakuohjeisiin ja ehtoihin, jotka löytyvät riista.fi lomakkeet-hirvilomakkeet sivulta. Kainulainen korosti 

että hakijoiden tulee saattaa metsästysvuokrasopimukset ajan tasalle, sekä pyrkiä siihen että seuroilta 

löytyvät sähköiset tilaluettelot. Riistakeskus tulee tekemään jatkossakin pistokokein luvanhakijoiden 

lupa-aluekarttojen ja pinta-alatietojen tarkistuksia. Kainulainen korosti että tarkistuksissa on löydetty 

”löysiä”, jopa suuria vesipinta-aloja oli merkitty metsästysalueen kokonaisalaan. Huomattavaa oli ollut 

myös, että tarkastetuista hakijoista kellään merkitty pinta-ala ei ollut pienempi kuin se todellisuudessa 

on.  Kainulainen totesi, että hakemuksessa annettujen väärien tietojen antaminen voi johtaa 

tutkintapyyntöön poliisille ja se taas voi johtaa sakkotuomioon kuten Pellossa kävi viime syksynä. 

Kainulainen korosti myös ampujaluettelon merkitystä, muita metsästysmahdollisuuksia koskevat 
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rasitukset tulee tehdä rehellisesti ja todellisen tilanteen mukaan. Toiminnanohjaaja kehotti seuroja 

tarkistamaan naapuriseurojensa kanssa seurojen rajalinjat ja rajoilla olevien 

metsästysvuokrasopimuksien tilat, koska päällekkäisyyksiä vuokrasopimuksissa on viime vuosina 

havaittu. Toiminnanohjaaja kertoi, että myös riistanhoitoyhdistys tekee muutamia pistokokeita ja 

tarkistuksia vuosittain muutamia hirvenpyyntilupia hakevien hakemuksiin liittyen. Hakemuksien pinta-

aloissa on usein heittoa, etenkin ylöspäin, jotkut ovat liittäneet pinta-aloihinsa jopa suuria vesialueita. 

Kari Hartikainen kysyi miten 8§- alueella asuvan kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden omaavan 

henkilön kohdalla tulee toimia ja rastittaa ei ja ei ampujaluetteloon vaikka henkilön tiedetäänkin 

kuuluvan johonkin metsästysseuraan? Kainulainen vastasi että luvan hakija vastaa viime kädessä siitä, 

että rastitukset on tehty oikein ja jos henkilön tiedetään kuuluvan johonkin metsästysseuraan niin ko. 

kohtaan tulee rasittaa kyllä. Kari Hartikainen kysyi vielä miten esitys hirvenmetsästyksen 

aikaistaimisesta on edistynyt? Kainulainen vastasi, että asia on mennyt valtakunnan neuvostosta 

ministeriöön ja näyttää siltä asia on juuttunut sinne ja toistaiseksi ei ole kuulunut mitään muuta kuin 

huminaa. 

Toiminnanohjaaja pyysi uutta istuvaa hallitusta jäämään paikalle vielä kokouksen jälkeen.  

 

27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta sekä sopuisasti menneestä kokouksesta ja päätti 

kokouksen klo 20.05. 
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