
SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2017 
 
 
Sallan kunnanviraston valtuustosali   13.2.2017 klo 18.00 - 20:16 
 
 
Kokouksen pöytäkirja  
 
1.  Kokouksen avaaminen 

- Sallan riistahoitoyhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi kuluneen vuoden toimintakat-     

sauksen samalla. 

  
2. Todetaan kokouksen laillisuus 
 - kokous on kuulutettu Metsäsästäjälehden 1/2017 ilmestyneessä numerossa, Kotilapin 2.2.2017 ja 

9.2.2017 ilmestyneissä numeroissa ja riistawebissä. 

          - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Vahvistetaan ääniluettelo; (riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 2 §, RHL 16 §) 

 Puheenjohtaja totesi, että: 

 äänivaltaisia edustajia paikalla___56____ henkilöä 

 heillä käytettävissä oleva äänimäärä__60_____ ääntä 

Edustaja ja ääniluettelo (liite 1). 

 
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjohtajan 

esteellisyyden varalle 
 - Timo Jumisko esitti kokoukselle puheenjohtajaksi Eero Törmästä. Muita ehdokkaita ei tullut ja Eero 

Törmänen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja sovittiin valittavaksi jos tilanne niin 

vaatii.  

 
5. Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin esteelli-

syyden varalle 
 - Arto Soppela esitti kokoukselle sihteeriksi Asko Viitasta. Muita ehdokkaita ei ollut ja Asko Viitanen tuli 

valituksi kokouksen sihteeriksi. Toinen sihteeri päätettiin valita jos tilanne niin vaatii. 

 
6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

- Arto Soppela esitti pöytäkirjantarkastajiksi Ari Hautajärveä ja Hannu Tervoa. Muita ehdokkaita ei tullut ja 

heidät valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 
7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

- Arto Soppela esitti ääntenlaskijoiksi Raili Sallaa ja Olli Niemelää. Muita ehdokkaita ei tullut ja heidät va-

littiin ääntenlaskijoiksi. 

   
8. Vahvistetaan kokouksen esityslista 
 - Toiminnanohjaaja luki kokouksen esityslistan (liite 2). Esityslistaan tehtiin seuraavat lisäykset: 

Kohtaan 19: Todetaan lisäksi Metsähallituksen edustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsen 

 Kohtaan 22: Riistanhoitoyhdistykselle on tuotu seuraavat esitykset 

 Sallan Erä- ja Kalamiesten esitys Metsähallituksen porohoitoalueen karhunpyyntilupaan teh-

tävistä muutoksista 

 Risto Viljasen esitys kärpän ja näädän pyyntiajan aikaistamisesta  

 Kohtaan 25: Hannu Tervolle puheenvuoro 

 
9. Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään toimin-

takertomus 
 - Toiminnanohjaaja esitteli toimintakertomuksen tilastoliitteineen (liitteet 3 ja 4). 

 - Toimintakatsaus ja toimintakertomus tilastoliitteineen hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 
10.  Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto 



 - Toiminnanohjaaja esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon (liitteet 5 ja 6). 

 

11. Vahvistetaan tilinpäätös 

 - Kokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen 
 
12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja muille 

tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilinpäätös ja toimin-
nantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta 

 - Tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokoukselle valittiin toinen sihteeri 

  ■ Hannu Tervo esitti Raili Sallaa mutta veti esityksen pois 

 ■ Sakari Huhtala esitti Kari Hartikaista, joka valittiin sihteeriksi tämän kohdan käsittelyn ajaksi. 

 - Kokous ei vaatinut vastuuhenkilöiden poistumista käsittelyn ajaksi 

 - Kokouksen puheenjohtaja esitti vastuuvapauden myöntämistä 

 - Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, toiminnanohjaajalle sekä muille tilivelvollisille. 

  

13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista 
 - Hallituksen esityksenä samat kuin edellisenä vuonna (liite 7). 

  ■ hallituksen kokous 40€ / kokous.  

  ■ matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan 

 - Puheenjohtajan palkkio 

  ■ 60€ / kk ja 60€/kk atk- ja puhelinkustannuksiin kulukorvausta 

 - Kokous hyväksyi hallituksen esityksen 
 
14. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 - toiminnanohjaaja esitteli kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion (liitteet 8 ja 9). 

 - kokous hyväksyi toimintasuunnitelman seuraavin muutoksin 

■ Tatu Vaarala esitti ja Pertti Aska kannatti, että kohtaan 9 lisätään, että rhy:n toimesta järjeste-

tään hallintokoulutusta metsästysseurojen johtokunnille. Arto Soppela sanoi omassa puheenvuo-

rossaan asian kuuluvan Metsästäjäliitolle eikä rhy:lle. Klaus Loisa lupasi esittää koulutustarpeen 

seuraavassa Metsästäjäliiton piirihallituksen kokouksessa. Kokous hyväksyi esityksen, että hallin-

tokoulutus tulee Metsästäjäliiton kautta. 

■ Kari Hänninen esitti samaan kohtaan lisättäväksi jalkanarukurssin tälle keväälle. Se lisättiin tar-

peellisena toimintasuunnitelmaan. 

 - Kokous hyväksyi talousarvion esitetyn mukaisesti. 

 
KAHVITAUKO klo 18.53 – 19.10 
 
15. Päätettiin hallituksen jäsenten määrä (RHL 17 §); 

- nykyisin puheenjohtaja, 6 jäsentä, maanomistajajärjestöjen edustaja ja Metsähallituksen määräämä 

jäsen 

- Jäsenten määrä pysyi samana 

 
16. Todettiin hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilökohtainen 

varajäsenensä; 
 Matti Tolvanen, varajäsen Irene Schroderus 2015 - 2018 

 
17. Todettiin hallituksen kokoonpano: jäsenten toimikaudet ja heidän henkilökohtaiset vara-

jäsenensä; 
 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 

 Sakari Huhtala,  varajäsen Jorma Kellokumpu 2016 - 2019 

 Asko Viitanen,  varajäsen Tatu Vaarala 2016 - 2019 

 

18. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 



- Erovuorossa Veikko Lehikoinen, hänen varajäsen Juhani Kellokumpu ja Arto Soppela, hänen varajäsen 

Hannu Jussila 

 - Veikko Lehikoisen tilalle Kari Alatalo esitti Juhani Myllykangasta, joka valittiin. 

- Juhani Myllykankaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pertti Soukka esitti Kari Hartikaista, joka valittiin. 

- Arto Soppelan tilalle Klaus Loisa esitti Arto Soppelaa, joka valittiin. 

- Arto Soppelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Reima Hänninen esitti Hannu Tervoa, joka valittiin 

- valittujen hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2017 – 2020. 

 
19. Todettiin toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen, joka on 

Raimo Harju ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä, joka on Erkki Lehtomäki. Met-
sähallitusta edustava hallituksen jäsen on Pasi Kamula ja hänen henkilökohtainen vara-
jäsen, joka on Pertti Sarajärvi 

 
20. Valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön tai 

Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja 
 - Tatu Vaarala pyysi kokouksen puheenjohtajaa toteamaan esteelliset toiminnantarkastajiksi. Puheenjoh-

taja totesi ne. 

 - Reima Hänninen esitti toiminnantarkastajiksi Matti Eteläahoa ja Kalevi Korhosta. Heidät valittiin. 

 
21. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoitoyhdistys-

ten aluekokoukseen sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riistaneuvoston (1) ja val-
takunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajäsenikseen; 
- Jorma Kellokumpu esitti edustajaksi edellä mainittuihin paikkoihin Matti Tolvasta. Arto Soppela esitti 

samoja ja lisäksi varalle Kari Hännistä.  

 - Kokous valitsi edustajaksi Matti Tolvasen ja varalle Kari Hännisen 

 
22. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä riistanhoi-

toyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asiat 
- Sallan Erä- ja Kalamiesten esitys Metsähallituksen porohoitoalueen karhunpyyntilupaan tehtävistä muu-

toksista ( liite 10)  

■ Taisto Vuorela piti puheenvuoron ja sanoi paineen olevan pahin elokuun lopussa. Syyskussa jo 

helpottaa. 

 ■Vesa Hourula piti esitystä hyvänä 

■Arto Soppela piti esitystä hyvänä ja toi lisäksi esille metsäautoteiden sulkemisen metsästäjien 

toimesta, jota piti tuomittavana 

 ■Reino Kantia toi ongelman olevan myös Keminniemellä eikä Tuntsalla ja Suoltijoella pelkästään. 

- Kokouksen puheenjohtaja teki esityksen, joka tuli kokouksen päätökseksi, että esitys annetaan hallituk-

sen käsittelyyn, joka toimittaa sen tarvittaessa eteenpäin Metsähallitukselle ja Suomen Riistakeskukselle.  

- Risto Viljasen esitys kärpän ja näädän metsästyksen aikaistamisesta elokuun alkuun ( liite 11) 

■ Klaus Loisa arveli esityksen tulevan esille seuraavassa Metsästäjäliiton kokouksessa ja tämän joh-

dosta esitystä ei käsitelty tarkemmin ja vaan esitys tuotiin tiedoksi kokoukselle. 

 
23. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riistanhoitoyh-

distyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asiat 
 - Ei ollut käsiteltäviä asioita 

 

24. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle riista-
neuvostolle esitettävistä asioista 

 - Hallitus valmistelee Sallan Erä- ja kalamiesten esityksen ja toimittaa sen tarvittaessa eteenpäin 

 

25. Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä; 
- Hannu Tervo kertoi Sallan Erä- ja Kalamiesten tekemästä valitusprosessista ja sen kulusta, joka koski 

Sallan Erä- ja Kalamiesten Metsähallitukselta saamaa  hirven metsästyksen aluelupapäätöstä. 

 

          - Arto Soppela pyysi toiminnanohjaajaa selittämään periaatteen aluelupapäätösten aluejakoon. 

 Sallan rhy:n hallitus on sopinut Metsähallituksen kanssa seuraavanlaisen aluejaon:  

■ < 25 ampujaa niin yksi alue, 26-50 ampujaa niin kaksi aluetta, 51-75 ampujaa niin kolme aluet-

ta       ja <76 ampujaa niin neljä aluetta 



          - Hannu Tervo kysyi edellisessä kokouksessa puheeksi tulleesta yhteislupa asiasta.  

           Toiminnanohjaaja sanoi asiasta olleen keskustelua 

 
 -Arvottiin riistanhoitokisaan osallistujien kesken tavarapalkinnot 

 - Juho Vuorela voitti vesurin ja Ilkka Seppälä raudat 

 - Jaettiin riistanhoitokilpailun palkinnot.  

 - Urpo Kainulainen toi kuulumiset Riistakeskukselta 

  

26. Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Eero Törmänen                     Asko Viitanen                       Kari Hartikainen  
 puheenjohtaja                        sihteeri                                 sihteeri kohdassa 12 
 
 
 
 
  
 Ari Hautajärvi Hannu Tervo 
 pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 


