
SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2016 

PÖYTÄKIRJA 
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Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali 

Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Tolvanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat sekä Lapin uuden 
riistapäällikön Sami Tossavaisen tervetulleiksi Sallan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokoukseen. 
Puheenjohtaja loi lyhyen katsauksen menneeseen metsästyskauteen ja riistakantoihin. Karhun 
metsästyksen osalta puheenjohtaja totesi viime syksyn kaatomäärän 14 kaadettua karhua olleen 
Sallassa historiallisen suuri ja sen, että karhunmetsästyksen suosio Sallassa on kasvanut. Etenkin 
vierasmetsästäjien määrät ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Hirvenhoito- ja 
verotussuunnitellun osalta puheenjohtaja toi esille Sallaan ja hirvitalousalueelle La6 asetetut 
kantatavoitteet ja sen merkityksen pyyntilupamääriin suhteutettuna. Alueellisen riistaneuvoston 
asettama talvikantatavoite La6 alueelle on vuosille 2015-2017 2,0 hirveä/1000ha. Se taas tarkoittaa, 
että syksyllä kaadettavana olisi vain n. 310 pyyntilupaa, 380 hirveä. Seurojen kokouksissa ja 
sidosryhmäkeskusteluissa on useiden maanomistajien näkemys ollut, että talvikanta voisi olla 
korkeampi kuin tuo asetettu 2,0 hirveä/1000 ha:lle. Vuoden 2017 jälkeen on mahdollista että 
kantatavoitteet muuttuvat hieman korkeammiksi. Puheenjohtaja totesi viime syksyn 
hirvenmetsästyksen toteutumisesta, että Sallassa kokonaiskaatoprosentti jäi hieman alas, mutta 
olosuhteisiin nähden tulos oli kuitenkin hyvä. Painopistealueilla pyynti toteutui hyvin, mutta Tuntsan 
alueella jäi 30% luvista käyttämättä. Puheenjohtajan mielestä nyt onkin pohdittava ollaanko Sallassa 
jo tavoitetiheydessä vai onko menty jopa sen alle. Puheenjohtajan mukaan pyyntilupamäärät tulevat 
vähenemään ensivuonna 10-20% tai jopa enemmän jos olemme tavoitetiheydessä. Luken kanta-arviot 
ovat käytettävissä 10.3. Hirven pyyntilupien puoltoperusteista puheenjohtaja totesi että nk. ”Sallan 
malli” koettiin aikanaan hyväksi ja toimivaksi puoltoperustemenetelmäksi, mutta Riistakeskuksen 
hallinnollisella määräyksellä on Sallassakin jouduttu ottamaan käyttöön uusi puoltoperustemalli ja 
tässä asiassa ei ole muuta vaihtoehtoa olemassa. Uusi puoltoperustemalli on käytössä koko Lapin 
riistakeskuksen toimialueella. Uusi malli perustuu KHO:n ratkaisuihin valitusasioissa. Aluelupien 
hakemisesta puheenjohtaja totesi, että ne hakijat, jotka ovat hakeneet aluelupia useille alueille eivät 
saisi syyllistyä varsinaisessa pyyntilupien hakuvaiheessa pyyntilupien ”kalasteluun” muuttamalla 
(vähentämällä) aluelupaosoituksiaan hakemuksessa. Perusperiaatteena hakijoiden on pidettävä sitä, 
että pyyntiluvat haetaan osoituksien mukaan ja hirvet pyydetään niiltä alueilta mihin hakijan 
pyyntiluvat on lupapäätöksessä ja suosituksissa osoitettu. Hakijoiden ei tulisi lähteä sivuraiteelle, vaan 
kaikkien metsästäjien tulisi sitoutua toiminnassaan pelaamaan yhteiseen maaliin. Lopuksi 
puheenjohtaja kiitti jäseniä aktiivisesta riistanhoitotyöstä. Erityistä kiitosta saivat pienpetojen 
pyytäjät.  
 
2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS 

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

1/2016 ilmestyneessä numerossa s. 54 ja 4.2.2016 ilmestyneessä sanomalehti Koti-Lapissa. Lisäksi 

kokouksesta on ollut ilmoitus RiistaWeb-sivustolla ja yhdistyksen internet-sivuilla.  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. VAHVISTETAAN  ÄÄNILUETTELO 

Vahvistettiin edustaja- ja ääniluettelo, jonka mukaan paikalla oli 56 kokousedustajaa ja heillä oli 

käytettävissään yhteensä 58 ääntä.  

Edustaja- ja ääniluettelo on liitteessä 1. 

 

 



4. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TARVITTAESSA VARAPUHEENJOHTAJA 

PUHEENJOHTAJAN ESTEELLISYYDEN VARALLE.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Törmänen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Maija Ahola. 

 

5. VALITAAN KOKOUKSEN SIHTEERI JA TARVITTAESSA TOINEN SIHTEERI VARSINAISEN SIHTEERIN 

ESTEELLISYYDEN VARALLE. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Soppela. Varasihteerin valintaa ei katsottu tarpeelliseksi kohdassa 

5. Päätettiin, että varasihteeri valitaan mikäli sihteeri tulee esteelliseksi kokouksen kuluessa. 

 

6. VALITAAN KAKSI  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Voitto Soppela ja Pekka Korpela. 

 

7. VALITAA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Kunnari ja Ari Kellokumpu. 

 

8. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen esityslista oli jaettu osallistujille kokousasiakirjana ja se oli 

kaikkien luettavissa myös projektorilla esitettynä.  Esityslista vahvistettiin esitetyssä muodossaan 

kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on liitteessä 2. 

 

9. ESITELLÄÄN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKATSAUS, SEKÄ ESITETÄÄN JA HYVÄKSYTÄÄN 

TOIMINTAKERTOMUS 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2015 toimintakatsauksen 

sisällyttäen sen toimintakertomukseen. Toimintakertomus esiteltiin pääkohdittain. Toimintakatsaus ja 

-kertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksitta.  

Vuoden 2015 toimintakertomus on liitteessä 3 ja tilasto-osa liitteessä 4. 

 

10. ESITELLÄÄN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN 

LAUSUNTO 

Riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Hänninen esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen.  

Valtionavustus on pysytellyt samalla tasolla, eli n. 15 000€ parin viime vuoden ajan. Vuoden suurin 

yksittäinen menoerä 6400€ muodostui Isoaavan hirviradan sähkömoottorin ja ohjauslaitteiden 

uusimisesta. Tilinpäätös käsiteltiin ja se hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.  

Tilinpäätös ja tase ovat liitteissä 5 ja 6. 

Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomus hyväksyttiin 

esitetyssä muodossaan. 

Tarkastuskertomus on liitteessä 7. 

 

11.VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS 

Kokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen. 

 

12. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE, TOIMINNANOHJAAJALLE JA 

MUILLE TILIVELVOLLISILLE, SEKÄ MUISTA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN TOIMINTAKERTOMUS, 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARAKSTAJIEN LAUSUNTO EHKÄ ANTAVAT AIHETTA. 

Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanohjaajalle sekä muille  

tilivelvollisille. 

 

 

 



13. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA 

Toiminnanohjaaja esitteli ja perusteli rhy:n hallituksen esityksen hallituksen jäsenien palkkioista 

vuodelle 2015. Hallituksen esityksen mukaan puheenjohtajan palkkio on 60€/kk ja puhelin- ja 

toimistokulut 60€/kk. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 40€/kokous. Hallituksen 

jäsenille korvataan kokousmatkoista aiheutuneet matkakulut valtion matkustusäännön mukaisesti. 

Palkkiot hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 

Palkkiot ovat liitteessä 8. 

 

14. VAHVISTETAAN KULUVAN TOIMINTAVUODEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 

Toiminnanohjaaja esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvioesitys on 

3000 € euroa alijäämäinen. Talousarvioesitys alijäämäisyys perustuu mm. hallinnon ja ampumakoe 

menojen lisääntymiseen, riistanhoitokustannuksien lisääntymiseen, omariista palvelun 

koulutustilaisuuksien pitämiseen ja SRVA-henkilöstön liikenneturvallisuus välineiden hankintaan. 

 

Isoaavan ampumaradalla pidettävien ampumakokeiden valvojille maksetaan kulukorvausta 40€ /pvä. 

Yhdessä ampumakokeessa korvaus maksetaan enintään neljälle valvojalle. Kursun Erälle ja Oulangan 

Erä- ja Kalamiehet ry:lle palautettavien ampumakoetulojen osuus korotetaan 35%:iin. 

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että rhy:n monet toimihenkilö valitaan ja koulutetaan uudestaan v 2016 

kuluessa. Valinnat koskee mm. ammunnanvalvojia, SRVA-henkilöitä, petoyhdysmiehiä ja 

metsästäjätutkintojen vastaanottajia.  

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.  

Toimintasuunnitelma on liitteessä 9 ja talousarvio liitteessä 10. 

 

15. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄ 

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

riistanhoitoyhdistyksen valitsemaa jäsentä, Metsähallituksen määräämä jäsen sekä yksi jäsen 

merkityksellisistä maanomistajajärjestöistä.  

Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä pidetään nykyisellään. 

 

16.TODETAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, HÄNEN TOIMIKAUTENSA SEKÄ HÄNEN 

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN  

Puheenjohtaja totesi, että Matti Tolvanen toimii Sallan rhy:n puheenjohtajana kaudella 2015-2018 ja 

hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaudella 2015-2018 toimii Irene Schroderus. 

 

17.TODETAAN HALLITUKSEN KOKOONPANO, JÄSENTEN TOIMIKAUDET JA HEIDÄN 

HENKILÖKOHTAISET  VARAJÄSENENSÄ 

Kokouksen puheenjohtaja esitteli ja totesi hallituksen kokonpanon, toimikaudet ja erovuorossa olevat 

hallituksen jäsenet.  

 Veli Klemetti, varajäsen Jorma Kellokumpu 2013-2016 (erovuorossa) 

 Heikki Kairala, varajäsen Martti Järvelä 2013-2016 (erovuorossa) 

 Veikko Lehikoinen, varajäsen Juhani Kellokumpu 2014-2017  

 Arto Soppela, varajäsen Hannu Jussila 2014-2017 

 Timo Jumisko, varajäsen Reima Hänninen 2015-2018 

 Hannu Arola,  varajäsen Matti Alakurtti 2015-2018 

 Raimo Harju,  varajäsen Erkki Lehtomäki 2015-2018 

 Pasi Kamula, varajäsen Pertti Sarajärvi 2015-2018 

 

 

 



Kahvitauko 

Klo 18.55 puheenjohtaja ilmoitti, että kahvitauko pidetään työjärjestyksen tässä kohdassa ja tauko 

päättyy klo 19.05. 

 

18. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE JA HEILLE HENKILÖKOHTAISET 

VARAJÄSENET 

Puheenjohtaja alusti kohdan käsittelyä muistuttamalla lyhyesti kokousta Sallan rhy:ssa jo pitkään 

käytössä olleesta seurojen välisestä ”herrasmiessopimuksesta”, jolla on sovittu käytänteet 

hallituspaikkojen jaosta ja vuorottelusta eri seurojen kesken. Puheenjohtaja toivoi henkilökohtaisesti, 

että käytäntöä jatketaan myös tässä kokouksessa. Samalla hän ilmoitti, että hänen toivomus ei 

tietenkään sido kokouksen osanottajia. Puheenjohtaja esitti kohdan käsittely tavaksi, että valitaan 

henkilö kerrallaan erovuoroisten tilalle ja vasta sen jälkeen heille heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 

Hallitukseen erovuoroisen Veli Klemetin tilalle valittiin Sakari Huhtala ja Heikki Kairalan tilalle Asko 

Viitanen. Sakari Huhtalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jorma Kellokumpu ja Asko Viitasen 

varajäseneksi Tatu Vaarala. Valittujen toimikausi on 2016-2019. 

 

19. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJAT JA TODETAAN TARVITTAESSA MAA-JA 

METSÄTALOUSMINISTERIÖN TAI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN MÄÄRÄÄMÄ TILINTARKASTAJA 

Matti Eteläaho ja Kalevi Korhonen valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016. 

 

20. VALITAAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN EDUSTAJAN JA HÄNEN VARAEDUSTAJANSA  

RIISTANHOITOYHDISTYSTEN ALUEKOKOUKSEEN, SEKÄ TARVITTAESSA EHDOKKAAT ALUEELLISEEN 

RIISTANEUVOSTON JA VALTAKUNNALLISEN RIISTANEUVOSTON JÄSENIKSI JA VARAJÄSENIKSI. 

Matti Tolvanen valittiin Sallan rhy:n edustajaksi Lapin riistanhoitoyhdistysten aluekokoukseen. 

Varaedustajaksi valittiin Jorma Kellokumpu. Todettiin, että Sallan ei tarvitse kuluvana vuotena asettaa 

ehdokkaita alueelliseen- tai valtakunnalliseen riistaneuvostoon.    

 

21. KÄSITELLÄÄN JA TARVITTAESSA PÄÄTETÄÄN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN HALLITUKSEN SEKÄ 

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JÄSENTEN TEKEMÄT JA KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETUT ASIAT 

Toiminnanohjaa luki Jaurun Erästäjien esityksen aiemmin Sallassa käytössä olleiden 

hirvenpyyntilupien puoltoperusteiden takaisin käyttöön palauttamiseksi. Esityksen perusteluna oli 

pyyntilupien oikeuden mukaisempi jako valtionmaille. Riistapäällikkö totesi, että pyyntilupien puolto- 

ja myöntämisperusteet tulevat menemään samalla tavalla kuin viime vuonna. Riistakeskus viime 

kädessä vastaa ja tarvittaessa vääntää hakemukset siihen muotoon, että ne menevät nykyisten 

puoltoperusteiden mukaisesti.  

Jaurun edustaja vetosi siihen, että toivottavasti luvat jaetaan tasapuolisesti niin että kaikki seurat 

pääsevät pyytämään haluamillaan alueilla. Jaurun edustajan mukaan kaikkien seurojen tulisi hakea 

metsästysosoitukset kaikille lohkoille. Toiminnanohjaaja totesi että rhy tai riistakeskus ei voi ohjata 

seuroja tai seurueita aluelupien hakemisessa, jos jollakin lohkolla on vain yksi hakija niin se saa 

käyttöönsä kaikki lohkolle tulevat pyyntiluvat.  

 

22. KÄSITELLÄÄN JA TARVITTAESSA PÄÄTETÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTALLE OTETUT MUUT 

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMIVALTAAN KUULUVAT PERIAATTEELLISET JA LAAJAKANTOISET 

ASIAT 

Esityksiä ei ollut.  

 

23. TARVITTAESSA PÄÄTETÄÄN ALUEKOKOUKSELLE TAI SUOMEN RIISTAKESKUKSEN ALUEELLISELLE  

RIISTANEUVOSTOLLE ESITETTÄVISTÄ ASIOISTA 

Esityksiä ei ollut. 



24. KÄSITELLÄÄN MUUT ASIAT, JOISTA EI VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖSTÄ 

Kohdan 24 asioiden käsittely aloitettiin riistanhoitokilpailun palkintojen jaolla. Sallan rhy:n 

puheenjohtaja Matti Tolvanen ja Suomen riistakeskuksen Lapin alueen riistapäällikkö Sami 

Tossavainen jakoivat riistanhoitopalkinnot. Kilpailun voitti Tatu Hänninen 1840 pisteellä, toinen oli 

Sami Klemetti 1810 pisteellä ja kolmas Juho Vuorela 1625 pisteellä.  

Riistanhoitokilpailun tulokset liitteessä 11. 

Riistapäällikkö Sami Tossavainen käytti riistakeskuksen puheenvuoron. Tossavainen kehui ja kiitti 

kokouksen puheenjohtajaa kokouksen joustavasta kulusta ja asiantuntevasta johtamisesta. 

Riistapäällikkö esitteli puheenvuoronsa aluksi itsensä, muut riistapäällikön puheenvuoron 

ajankohtaisimmat ja keskeisimmät asiat; 

- metsästäjämäärät lievässä kasvussa edelleen, naisten kasvava osuus pitää määrä vielä kasvussa 

- metsästäjäkunta ikääntyy, suhteellisen suuri osa yli 60 vuotiaita 

- valtion riistakeskukselle osoittama rahoitus on ollut myös lievässä kasvussa viime vuosina, johtuu 

metsästäjien kasvavasta määrästä 

- lähivuosikymmeninä metsästäjienmäärän kasvu loppuu ja alkaa tipahtamaan rajusti mikäli nuoria 

ja naisia ei saada paremmin mukaan harrastuksen pariin 

- seuroissa nuoria tulisi ottaa jäseniksi ilman suuria kynnyksiä ja heitä tulisi valita myös vastuullisiin 

tehtäviin jo nuorina jäseninä 

- hirvitalousalueet ja alueiden muodostuminen, 9 kpl lapissa 

- viime vuoden hirvikannanhoitosuunnitelman perusteet yhtenäiset koko Lapissa  

- tänä vuonna hirvikannan hoitamisessa jatketaan samalla kaavalla, pientä hiontaa menetelmissä 

voi tapahtua  

- 10.3. mennessä Luke antaa oman hirvikanta-arvion 

- 18.3. mennessä sidosryhmä kuuleminen hirvikannanhoitamiseen liittyen 

- 24.3. mennessä Luke antaa hirvikannanverotusskenaarion  

- viime kädessä kuitenkin luvan hakijat ratkaisee kuinka paljon lupia alueelle haetaan ja miten 

hirvikantaa verotetaan 

- hirviverotus La6 alueella toteutui melko hyvin Luken laskelmien ja verotusskenaarion mukaisesti 

- naarasverotus jäi suunniteltua alhaisemmaksi 

- kaatoprosentti koko Lapin alueella keskimäärin n. 90% tasolla 

- Omariista, toiminnot JHT:n mukaan sähköistyy myös riistapuolella 

- Omariista on Riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Luke:n yhteinen ohjelmisto 

- Sähköiset palvelut helpottavat pakollista byrokratiaa ja paperitöitä, jotka lupahallinnossa joka 

tapauksessa joudutaan pakon edessä tekemään 

- Omariistassa tällä hetkellä reilut 40 000 käyttäjää ja määrä kasvaa koko ajan 

- Sähköinen metsästyskortti käytössä kaikilla jotka ovat ottaneet Omariista palvelun käyttöön 

- Omariista palvelussa metsästyskortin voimassaolon voi näyttää älypuhelimen näytöltä 

- metsästyskortin voi tallentaa myös näyttökuvana ja on käytössä vaikka datayhteyksiä ei olisikaan 

käytössä 

- tavoite on että ensi syksynä hirvenkaadot ja hirvihavainnot voidaan ilmoittaa Omariista palvelussa 

ja näin päästään pois paperisesta lopullisesta kaatoilmoituksesta pyynnin jälkeen ja sähköisestä  

ja/tai paperisesta hirvihavaintokortista 

- yhteisluvassa tärkeää on että hakija ilmoittaa kaikkien osakasluettelossa olevien osakkaiden 

yhteyshenkilön, osakkaan henkilötiedot pitää täyttää tarkasti, ohje riista.fi sivuilla 

- Omariistan asiakasnumerot tulevat jakoon seuroille ja seurueille kevät kesän kuluessa sen jälkeen 

voi ottaa Omariistassa haltuun sen oman alueen 

- seuroissa ja seurueissa tulee valmistautua asiaan siten että pääkäyttäjäksi valitaan semmoinen 

henkilö joka kykenee hyvin tietokoneen käyttöön ja pystyy ottamaan Omariista palvelun haltuun 

ja kouluttamaan sitä myös muille 



- asiakasnumerojen käyttöön ottamisesta tiedotetaan heti kun ne ovat seurojen käytettävissä 

- jos joku hakija ei halua käyttää Omariista palvelua niin se tekee jatkossa ilmoitukset ja 

hakemukset edelleen paperilla, lomakkeet uusiutuvat ja ovat ehkä työläämpiä täyttää 

- seura määrittää omat pyyntialueensa Omariistan kartalle, yhteisluvassa kaikki osakkaat määrittää 

omat alueensa 

- Omariistan karttasovellus ei kerro käyttäjälle tilan omistajatietoja, mutta se ilmoittaa mikäli tilan 

omistussuhteissa on tapahtunut joitakin muutoksia 

- vielä ei ole tiedossa miten sovellus herjaa mikäli tila on merkitty kahdelle eri metsästysseuralle  

- valtion osoitusalueet haetaan kartalla kirjoittamalla hakuruutuun aluelupa-alueen nimi 

- ohjelmaa testattu viime syksynä pilottiseurojen toimesta 

- kaato- ja havaintotiedot eivät ole muiden käyttäjien katsottavissa 

- yhteisluvassa jokainen osakas näkee saalistiedot kartalla, mutta ei näe havaintotietoja  

- käyttäjien kokemukset positiivisia 

- Omariista helpottaa etenkin isojen yhteislupien vetäjien ja toiminnanohjaajien työtä 

- sovellusta kehitetään koko ajan 

- verotusteholohkot eivät näy vielä ohjelmassa mutta mennee ensi syksyyn ennen kuin näkyvät 

- koulutuksen aloitus mennee kevätkesälle, johtuen asiakasnumerojen valmistumisesta 

- Omariistassa karttojen tulostus ei ole ainakaan vielä ensi syksynä mahdollista 

- hirvenjulistesarja, etenkin valistusjulisteita urosverotukseen jaetaan ennen pyynnin alkua 

- Sallassa laskettu hyvin riistakolmioita, kiitosta Riistakeskukselta ja Lukelta. 

- metsästäjien keski-iän noustessa jatkossa laskijoiden saanti maastoon tulee olemaan haasteellista 

- koulutusta tarjolla riistakolmion laskijoille, Juha Mäkimartti voi tulla pyydettäessä pitämään 

laskentakoulutusta ja voi antaa myös pienpetopyynnin koulutusta samalla 

- kolmiolaskentakin on siirtynyt nettiin, riista.fi sivustolta löytyy riistakolmiolaskennan sähköinen 

ilmoitus mahdollisuus, näkyy myös laskentahistoria ja viimeisen laskennan laskentatulos 

ilmoittajan kolmiolle.  

- riistanelinympäristön edistämishanke metsätaloudelle 

- uusille ja vanhoille suurpetoyhdyshenkilöille koulutusta helmi-maaliskuun kuluessa  

- erityisesti karhupentueista tulisi saada luotettavaa havaintotietoa järjestelmään oikean kanta-

arvion pohjaksi 

- metsähanhen kansallinen kannanhoitosuunnitelma tuli voimaan 2014 ja kansainvälisen 

hoitosuunnitelman valmistuminen mahdollistavat sen että metsähanhen metsästys voi jossakin 

vaiheessa tulla uudelleen sallituksi, sallitaan mahdollisesti vain kiintiöpyyntinä. 

- hanhipoikueet hieman parantuneet ja kanta on nousussa 

- ruotsissa vahinkopyynti edelleen sallittua vaikka meillä pyyntiä rajoitettu 

- taantuville riistavesilinnuille on tehty kansallinen hoitosuunnitelma, useiden lajien kehityssuunta 

huolestuttava, metsästystä ehkä rajoitetaan 

- metsähanhen ja joutsenen suhdetta on selvitetty keskipohjanmaalla tutkimuksella 

- sikavirus leviää nopeasti 

- villisika jatkaa leviämistään, kaakossa kantaa yritettiin puolitta mutta kanta kuitenkin tuplaantui 

samassa ajassa 

- majavan levinneisyyttä ja lajimääritystä selvitellään Luken ja riistakeskuksen tutkimuksella. 

Euroopan majavaa leviää Lappiin myös Ruotsin puolelta. 

- karhukannanhoitosuunnitelma on päivitysvaiheessa, Marko Paasimaa vastaa päivityksestä, ei 

mullistavia muutoksia lapin näkökulmasta 

- suunnitelmassa tarkastellaan ehkä kiintiöalueita, onko tarvetta muuttaa alueita ja metsästysaika-

asioita sekä mahdolliset poronhoitoelinkeinon esittämät muutostarpeet hoitosuunnitelmaan 

- itäisen kiintiöalueen yhtenäisyyttä Lappi/Kainuu tultaneen myös pohtimaan uudessa 

hoitosuunnitelmassa 



- viime syksyn karhunpyynnissä Lappi ehkä hyötyi siitä että oli yhtenäinen itäinen kiintiöalue 

- ilves kannan hoitosuunnitelma on myös päivitysvaiheessa, kehittämistarpeet  

- ahmakannan hoitosuunnitelma on valmis mutta toimeenpano ei ole käynnistynyt, asia on 

edelleen ministeriössä 

- metsästäjätutkinto uudistuu, materiaalia kehitetään, koulutusmateriaalissa painotetaan 

metsästyksen eettisyyttä ja lajituntemusta 

- tutkinnon itseopiskelu mahdollista riista.fi sivustolla 

- vanhojen toimihenkilöiden JHT-koulutus (Julkiset hallinto tehtävät) hoidetaan sähköisen portaalin 

kautta, mutta uudet toimihenkilöt koulutetaan koulutustilaisuuksissa kentällä. 

- hirvenpyynnin aikaistamiseen liittyen Lapin ARN kanta on, että pyynnin ensimmäinen jakso alkaa 

1.9. ja päättyy 20.9. ja myöhempi jakso alkaa 11.10. ja päättyy 31.12., esitys koskee koko Lappia. 

- riistapäällikön mukaan mahdollinen muutos ei ehkä ehdi voimaan vielä ensi syksylle tullenee 

voimaan metsästyskaudelle 2017. ARN:ssa päätös esityksestä oli ollut yksimielinen. 

- Metsästäjäliiton Lapin piiri ja paliskuntainyhdistys ovat tehneet omat esityksensä ja antaneet 

asiaan oman lausuntonsa 

- aikaistetussa hirvenpyynnissä metsästäjien vastuu korostuu etenkin urosten kaatamisen osalla 

 

25.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.19. 

 

Puheenjohtaja:   

   Eero Törmänen 

 

Sihteeri:  

Arto Soppela   

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi: 

 

Salla ___/___. 2016   

Voitto Soppela    

 

Salla ___/___. 2016 

Pekka Korpela 

 

Liitteet:  

Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 

Työjärjestys (liite 2). 

Toimintakertomus 2015 (liite 3) 

Tilastoliite 2015 (liite 4) 

Tilinpäätös 2015 (liite 5) 

Tase 2015 (liite 6) 

Toiminnantarkastajien lausunto (liite 7) 

Toimintasuunnitelma 2016 (liite 8) 

Taloussuunnitelma 2016 (liite 9) 

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset 2016 (liite 10) 

Riistanhoitokilpailun tulokset (liite 11)  

Jakelu:  

Arkisto 

Suomen riistakeskuksen Lapin aluetoimisto  


