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Kokouksen pöytäkirja 
 
1.  Kokouksen avaaminen; (rhy:n puheenjohtaja)  

Puheenjohtaja Matti Tolvanen avasi kokouksen. Tolvanen kävi läpi pyyntikauden eri 
vaiheita riistanhoitoyhdistyksen näkökulmasta. Tolvanen kertoi lyhyesti LUKE:n teke-
män hirvien Itä-Lapin lentolaskennan tuloksista ja arvioi tuloksien perusteella hirvikan-
taa ja sen vaikutuksia tulevan pyyntikauden pyyntilupiin. Tolvanen totesi, että hirviä 
laskettiin 308 kappaletta ja edellisessä lentolaskennassa v. 2015 hirviä oli 440 kpl. 
Lentolaskennan perusteella hirvikanta on kääntynyt selvään laskuun ja nyt ollaan Sal-
laan asetetussa tiheystavoitteessa. Hirvien aiheuttamista metsävahingoista Tolvanen 
totesi, että v 2016 metsävahinkoja oli 105 hehtaaria ja nyt niitä on 305 hehtaaria. 
Vaikka vahinkoalat ovat kasvaneet, niin vahingot ovat olleet pääosin lieviä. Hirven-
pyynnin osalta Tolvanen toi esille huolestuttavan piirteenä valtasonnien suuren kaa-
tomäärän, etenkin hirvenpyynnin ensimmäisellä jaksolla kaadettiin enemmän val-
tasonneja kuin koko viime pyyntikaudella yhteensä. Lisäksi orpoina kaadettujen vaso-
jen määrä on kasvanut merkittävästi. Riistanhoitoyhdistysten yhdistymisistä Tolvanen 
kertoi, että yhdistymisiä on tapahtunut hyvin vähän ja Itä-Lapin yhdistyksien kesken ei 
ole tapahtunut mitään yhteydenottoja yhdistymisien suhteen. Riistanhoitoyhdistyksien 
valtion rahoitusosuuksien muutoksesta Tolvanen totesi, että tulevaisuudessa aktiivi-
sesti toimivat riistanhoitoyhdistykset tulevat pärjäämään suoriteperusteisessa rahoi-
tusmallissa. Tolvanen totesi myös, että pienpetokannat ovat romahtaneet. Lopuksi 
Tolvanen arvioi metsähanhen metsästyksen jatkumista tulevan syksynä. Kanta-
arvioiden teko metsähanhen osalta on epäonnistunut suomessa ja myös ruotsissa, jo-
ten metsästyksen jatkumisesta ei ole mitään takuita. 

  
 Riistakeskuksen puheenvuoro (Eerojuhani Laine) 

Riistasuunnittelija Laine toi esille ajankohtaisia riista-asioita riistahallinnon näkökul-
masta.  

 Tutkimus suhtautumisesta metsästykseen. Pitkällä aikavälillä suomalaisten suh-
tautuminen metsästykseen on kehittynyt nousujohteisesti myönteiseen suuntaan.  

 Julkiset hallintotehtävät. Pyyntilupien hakemisessa väärien tietojen antaminen on 
rangaistava teko. ML8 § alueella tulee ampujaluettelon tiedot täyttää huolellisesti ja 
niiden on oltava oikeita. Vastuu on luvanhakijalla. Selvityspyyntöjä tehdään vuosittain 
ja niissä selvitetään kolmea asiaa, eli ampujaluettelon tietojen oikeellisuutta, sirpale-
alueiden pinta-aloja ja päällekkäisien kiinteistöjen selvittelyä eri lupahakemuksissa. 
Sirpalealue säädös on muuttunut 2019 vuoden alusta, jolloin alle 1000 ha:n valtion- tai 
yksityismaiden sirpalealueella hirven metsästäminen ei ole enää mahdollista.  Tutkin-
taan poliisille on laitettu viime vuonna neljä lupahakemusta. Seurojen tulisi käydä tänä 
vuonna läpi yhdessä erityisesti selvityspyyntöjä tehtyjen alueiden osalta, niin että sa-
ma virhe ei pääsisi toistumaan tämän vuoden hakemuksessa. Omariista –palvelussa 
pelkän tilanumeron perusteella lupa-alueiden luomisessa tulee olla hyvin tarkkana nii-
den tilojen osalta joiden eri palstat voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan ja näin ollen 
ne voivat olla vuokrattuna eri metsästysseuroille.  

 Ampumakokeen sähköinen vastaanotto. Menettely on otettu käyttöön vuoden alus-
ta kaikissa yhdistyksissä. Ampumakokeissa tulisi olla pari kolme henkilöä jotka hallit-
sevat sähköisen vastaanoton. Yhdistyksillä on koulutus vastuu ampumakokeen säh-
köiseen vastaanottoon. Mikäli koesuoritukset kirjataan pöytäkirjaan, niin tiedot tulee 
syöttää järjestelmään jälkikäteen. Riistainfosta löytyy aiheeseen liittyvää koulutusma-
teriaalia.  



 Valtionavun jakoperusteet riistanhoitoyhdistyksille. Taustalla on ajatus, että jako-
perusteilla pyritään ohjaamaan riistanhoitoyhdistyksien toimintaa riistahallinnon ha-
luamaan suuntaan. Perälautana on, että riistanhoitoyhdistyksen yleisavustus voi las-
kea yhden vuoden aikaan enintään 20 %. Toiminnanohjaaja käytti puheenvuoron, jos-
sa hän toivoi, että mikäli seuroissa on tiedossa jäseniä, jotka ovat jäsenenä jossakin 
toisessa riistanhoitoyhdistyksessä, niin seurat pyytäisivät heitä vaihtamaan jäsenyy-
tensä Sallan riistanhoitoyhdistykseen.  

 Koulutusportaali. Laine esitteli riistakeskuksen koulutusportaalin käyttöä ja sisältöä. 

 Hirvieläimien näivetystauti. Laine esitteli ohjeet näivetystautinäytteiden lähettämi-
seksi. Näytteen voi lähettää aikuisesta hirvestä, joka on jäänyt liikenteessä ajoneuvon 
alle, kuollut itsestään tai on heikkokuntoisena lopetettu tai on pedon tappama. Näyt-
teenä lähetetään kokonainen pää. Ruokavirasto maksaa 50 € palkkion lähetetystä 
näytteestä. 

 Metsästysajat. Laine kertoi metsäkanalintujen pyyntiaikojen asetuksen antamisen pe-
rusteet. Metsäkanalintujen pyyntiajat alkavat jatkossa aina 10.9. ja päättyvät kantojen 
vaihtelun mukaan 10.10, 10.11, tai 10.12.  

 Riistametsähanke. Hankkeen pohjana on, että talousmetsissä ratkaistaan kanalintu-
jen tulevaisuus. Hankkeessa on määritetty metsänhoidon keinot, joilla saadaan tarjot-
tua kanalinnuille suojaa ja ravintoa. ja kriteerit. Hyviksi katsotuilla kohteilla puustossa 
ja kasvillisuudessa tulisi olla kerroksellisuutta, monilajisuutta, puuston tulisi olla vähin-
tään 10 m korkeaa ja sitä pitäisi olla vähintään 50 m3/hehtaarilla. Metsäni.fi palvelus-
sa jokaisella metsänomistajalla on mahdollisuus katsella riistalle edullisia kohteita 
metsissään ja ottaa ne huomioon metsänhoitosuunnitelmissaan. 

 Supikoirahanke. Hanke jatkuu Juha Mäkimartin vetämänä. Supikoira havaintoja ei 
pidä pantata vaan havainnot pitäisi ilmoittaa tuoreeltaan pienpetopyytäjille supin pois 
saamiseksi. 

 Vesilintujen laskentapisteet. Pisteitä tulisi lisätä Lapissa. Vesilintujen laskentapisteet 
ja laskijoiden koulutus huomioidaan myös valtionavun jakoperusteena. Sallassa on 
pisteitä jo melko kattavasti, mutta lisääkin voisi perustaa. 

 Majavien dna-näytteet. Lajin määrittäminen voidaan tehdä dna sylkinäytteiden avulla. 
Näytteitä kerätään majavien jyrsimien puiden lastuista. Näytteiden keräystä koordinoi 
Harri Norberg. Yhteys näytteiden keräämisestä ensin Lapin aluetoimistoon Harri Nor-
bergiin, ettei kerätä päällekkäisiä näytteitä samoilta kohteilta. 

 Hirvitalousalue työntekijät. Hirvitalousaluetoiminnan kehittämiseksi riistakeskus 
palkkaa yhdeksän henkilöä määräajaksi tehtävään. Lappiin tulee yksi työntekijä kol-
meksi vuodeksi. Tarkoituksena on kouluttaa paikallistason henkilöitä mm. Omariistan 
käyttöön. Lapin osalta etenkin Omariista havaintojen kirjaamisessa olisi petrattavaa. 
Jahdin yhteydessä hirvihavaintojen kirjaaminen tulisi saada kattavammaksi.  Tehtävä 
on koulutuspainotteinen. 

  
2. Todetaan kokouksen laillisuus; (riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 1 § ) 

Toiminnanohjaaja luki kokousilmoitukset, jotka ovat olleet nähtävillä Metsästäjä leh-
dessä 1/2019  ja Koti-Lappi lehdessä 31.1.2019 (liite 1). Lisäksi ilmoitus on ollut luet-
tavissa Sallan rhy:n kotisivuilla ja Omariista palvelussa.  
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Vahvistetaan ääniluettelo; (riistanhoitoyhdistysten työjärjestys 2 §, RHL 16 §) 
Paikalla todettiin olevan äänivaltaisia edustajia 40 henkilöä ja heillä käytettävissä ole-
va 42 ääntä (ääniluettelo liite 2). Ääniluettelo vahvistettiin. 

 
4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja puheenjoh-

tajan esteellisyyden varalle;  
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kellokumpu. Varapuheenjohtajaa ei valit-

tu. 
 



5. Valitaan kokouksen sihteeri ja tarvittaessa toinen sihteeri varsinaisen sihteerin 
esteellisyyden varalle; 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Soppela. Toista sihteeriä ei valittu. 

6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Kellokumpu ja Jouni Schroderus. 
 
7. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa; 
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Kellokumpu ja Jouni Schroderus. 
 
8. Vahvistetaan kokouksen esityslista;  

Puheenjohtaja esitteli esityslistan (liite 3), joka vahvistettiin muutoksitta kokouksen työ-
järjestykseksi. 

 
9. Esitetään riistanhoitoyhdistyksen toimintakatsaus sekä esitetään ja hyväksytään 

toimintakertomus;  
 Toiminnanohjaaja esitteli toimintakertomuksen (liite 4). Toimintakertomus hyväksyttiin. 
 
10.  Esitellään riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lau-

sunto;  
 Toiminnanohjaaja esitteli tilinpäätöksen (liite 5), tilinpäätös osoitti ylijäämää 1508,80 €. 

Puheenjohtaja luki ääneen toiminnantarkastajien lausunnon (liite 6). 
 
11. Vahvistetaan tilinpäätös; 
 Tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa. 
 
12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja 

muille tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin toimintakertomus, tilin-
päätös ja toiminnantarkastajan taikka tilintarkastajien lausunto ehkä antavat ai-
hetta;  

 Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle, toiminnanohjaajalle ja tilivelvollisille. 
 
13. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista;  

Rhy:n puheenjohtaja poistui kokoustilasta asiakohdan käsittelyn ajaksi.  
Toiminnanohjaaja esitteli hallituksen esityksen palkkioista. Puheenjohtajalle makse-
taan palkkiota 70 € kuukaudessa ja omien puhelin ja atk-laitteiden käytöstä kulukor-
vausta 60 € kuukaudessa. 
Hallituksen jäsenille ja toiminnanohjaajalle maksetaan kokouspalkkiota 40 € kokouk-
sesta ja matkustuskulut valtion matkustussäännön mukaan. 

 
14. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio; 

Toiminnanohjaaja esitteli kuluvan vuoden toimintasuunnitelman (liite 7) ja talousarvion 
(liite 8). 
Toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta kaikille avoimista yhteistä karhunammunta-
harjoituksista Isoaavan ampumaradalla. Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodos-
sa. 

 
15. Päätetään hallituksen jäsenten määrä (RHL 17 §); 

Puheenjohtaja totesi nykyisen hallituksen jäsenmäärän. 
Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä entisellään, eli hallitukseen kuuluu puheenjoh-
taja, 6 jäsentä, maanomistajajärjestöjen edustaja, sekä Metsähallituksen edustaja. 

 
16. Todetaan hallituksen puheenjohtaja, hänen toimikautensa sekä hänen henkilö-

kohtainen varajäsenensä; 
Puheenjohtaja Matti Tolvasen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen Timo Jumiskon 
toimikausi on 2018–2021  

 
17. Todetaan hallituksen kokoonpano, jäsenten toimikaudet ja heidän henkilökoh-

taiset varajäsenensä;  
 Puheenjohtaja luki ääneen hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaisien vara-

jäsenten nimet toimikausineen sekä totesi erikseen erovuorossa olevat jäsenet sekä 
varajäsenet. 

  
 



 Harju Raimo   varajäsen Aska Pertti 2018 – 2021 
 Hautajärvi Ari   varajäsen Tiihonen Jarmo 2018 – 2021 
 Kesälahti Kari   varajäsen Jussila Jouni 2018 – 2021 
 Myllykangas Juhani  varajäsen Hartikainen Kari 2017 – 2020 
 Soppela Arto   varajäsen Tervo Hannu 2017 – 2020 
 Huhtala Sakari   varajäsen Kellokumpu Jorma 2016 – 2019 
 Viitanen Asko   varajäsen Vaarala Tatu 2016 – 2019 
 Kamula Pasi   varajäsen Sarajärvi Pertti 2018 – 2021 

 
KAHVITAUKO 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.15 kahvitauon ajaksi. Puheenjohtaja avasi 
kokouksen klo 19.35. 

 
18. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille henkilökohtaiset vara-

jäsenet; 
Kahden erovuoroisten tilalle hallitukseen jäseniksi esitettiin kolmea eri henkilöä, mutta 
yhdistyksen hallituspaikkojen kiertojärjestelmän mukaiseen herrasmiessopimukseen 
vedoten kolmatta henkilö koskeneen esittäjän esitys vedettiin lopulta pois. 
Hallitukseen valittiin toimikaudelle 2019 – 2022 jäseneksi Veli-Matti Mikkola ja hänen 
varajäseneksi Kimmo Kellokumpu sekä jäseneksi Jorma Kellokumpu ja hänen varajä-
seneksi Seppo Onkamo. 

 
19. Todetaan toiminta-alueen maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen ja 

hänen henkilökohtainen varajäsenensä;  
 Puheenjohtaja totesi alueen maanomistajajärjestöjä edustavan hallituksen jäsenen ja 

varajäsenen, jotka ovat jäsen Harju Raimo ja varajäsen Aska Pertti toimikaudella 2018 
– 2021. 

 
20. Todetaan Metsähallituksen kolmivuotiskaudeksi määräämä hallituksen jäsen ja 

hänen henkilökohtainen varajäsenensä; 
Puheenjohtaja totesi Metsähallituksen määräämän hallituksen jäsenen ja varajäse-
nen, jotka ovat jäsen Kamula Pasi ja varajäsen Sarajärvi Pertti toimikaudella 2018 – 
2021. 

 
21. Valitaan toiminnantarkastaja ja todetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousminis-

teriön tai Suomen riistakeskuksen määräämä tilintarkastaja; 
 Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Eteläaho ja Kalevi Korhonen. 
 
22. Valitaan riistanhoitoyhdistyksen edustaja ja hänen varaedustajansa riistanhoi-

toyhdistysten aluekokoukseen (sekä tarvittaessa ehdokkaat alueellisen riista-
neuvoston (1) ja valtakunnallisen riistaneuvoston (1) jäseniksi ja heidän varajä-
senikseen); 

 Aluekokouksen edustajaksi valittiin riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Matti Tolva-
nen ja varaedustajaksi toiminnanohjaaja Kari Hänninen. 

  
 Toiminnanohjaa esitteli alueellisen riistaneuvoston edustaja tilanteen ja alueellisessa 

riistaneuvostossa on edustajan tällä hetkellä Matti Tolvanen vuoden 2020 loppuun 
saakka. Sen jälkeen Itä-Lapin edustaja valitaan Posion rhy:stä sovitun edustajapaikka 
vuorotteluperiaatteen mukaisesti. 

 
23. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään riistanhoitoyhdistyksen hallituksen sekä 

riistanhoitoyhdistyksen jäsenten tekemät ja kokouksen esityslistalle otetut asi-
at; 

 Puheenjohtaja totesi, että esityslistalle otettuja asioita ei ollut. 
 
24. Käsitellään ja tarvittaessa päätetään kokouksen esityslistalle otetut muut riis-

tanhoitoyhdistyksen toimivaltaan kuuluvat periaatteelliset ja laajakantoiset asi-
at; 

 Toiminnanohjaaja ilmoitti, että muita toimivaltaan kuuluvia periaatteellisia ja laajakan-
toisia asioita ei ole tuotu esille. 

 
 
 



25. Tarvittaessa päätetään aluekokoukselle tai Suomen riistakeskuksen alueelliselle 
riistaneuvostolle esitettävistä asioista; 

 Toiminnanohjaaja ilmoitti, että esityksiä ei ole toimitettu hallituksen käsiteltäväksi. 
 Esityksiä ei tehty. 
 
26. Käsitellään muut asiat, joista ei voida tehdä päätöstä;  
 Keskusteltiin ulkomaalaisten mahdollisuudesta käyttää Omariista sovellusta. Todettiin 

keskustelun päätteeksi, että ulkomaalainen ei voi saada omariista -palvelua käyttöön-
sä ilman suomalaista metsästäjänumeroa. Todettiin puutteeksi, joka pitäisi saada kor-
jattua tulevaisuudessa. Keskusteltiin myös Omariistan -palvelun käyttöoikeuksien ja-
kamisesta sellaisille metsästysseuran jäsenille, jotka ovat jäseninä useammissa met-
sästysseuroissa. Todettiin, että jakamisessa ei pitäisi olla esteitä, eikä Omariista -
palvelua ole tarkoitettu pelkästään hirvenpyytäjien käyttöön. Todettiin myös, että met-
sästysseurat ratkaisevat itse miten ja kenelle he jakavat Omariistan -palvelun käyttö-
oikeuksia. 

  
 Riistakeskuksen riistasuunnittelija Eerojuhani Laine ja Rhy:n puheenjohtaja Matti Tol-

vanen jakoivat pienpeto- ja riistanhoitokilpailun palkinnot.  
 Pienpetokilpailun voitti Jorma Moilanen 2690 pisteellä. Saaliina 28 kettua, 36 näätää ja 

7 minkkiä. 
 Riistanhoitokilpailun viidelle parhaalle jaettiin pokaalit. 
 Pienpetokilpailussa palkittiin eniten pienpetoja saanut Jorma Moilanen. Loput esine-

palkinnot (9 kpl) arvottiin kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken. 
 
27. Kokouksen päättäminen; 
 Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti sen klo 20.08. 
 
 
 
 
Puheenjohtaja:  
   Jorma Kellokumpu 
 
Sihteeri:  
   Arto Soppela 

 
 

Pöytäkirjan tarkastus: 
 

 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi: 
 
 

 Salla ___/___. 2019 Ari Kellokumpu 
 
 
 Salla ___/___. 2019 Jouni Schroderus 
 
 
 
 
 
 Liitteet; 
 

1. Metsästäjä- ja Koti-Lappi lehtien kokousilmoitukset 
2. Kokouksen osallistuja- ja äänimääräluettelo 
3. Kokouksen esityslista 
4. Riistanhoitoyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018 
5. Riistanhoitoyhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2018 
6. Toiminnantarkastajien lausunto 
7. Riistahoitoyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
8. Riistanhoitoyhdistyksen taloussuunnitelma vuodelle 2019 


