Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen kokous 25.2.2006 Saarenkylässä.
Vuoden nuori metsästäjä ja muut palkitsemiset
Vuoden nuoreksi metsästäjäksi valittiin Niko Lämsä. Hän sai haltuunsa vuodeksi kiertävän Kivalon
Maljan, jonka on lahjoittanut Kivalon Pyyttöpartio. Arvonimen saa vuosittain haltuunsa nuori
metsästäjä, joka on osallistunut aktiivisesti metsästys- ja riistanhoitotyöhön.
Pienpetokilpailun parhaana palkittiin jälleen Olavi Komulainen, kova pyyntimies Auttista.
Hänen kilpailulipuke vuodelta 2005 sisälsi saalistiedot 53 ketusta, 1 supikoirasta, 5 näädästä, 3
kärpästä sekä vahinkolinnuista. Nuorten sarjan voitti Ville Kahelin. Villen saaliina oli 3 kettua, 1
kärppä sekä vahinkolintuja.
Hirvikantaa leikataan edelleen
Riistanhoitopiirille tehtävä esitys hirven verotussuunnitelmaksi jatkuu edelleen kantaa leikkaavana.
Yhdistyksen kokous päätti esittää piirille, että kokonaishirvikiintiö olisi vähintään 2400 hirveä, josta
vasojen osuus olisi 35 %. Yhdistykselle määritelty talvehtivan hirvikannan suuruus on 2,0 hirveä /
1000 ha. eli n. 1600 hirveä. Tämän hetkinen arvio talvehtivasta hirvikannasta kokousväen mukaan
on vähintään kaksinkertainen. Keskustelussa tuli esille myös hirvien aiheuttamat metsä- ja
liikennevahingot, joiden todettiin olevan edelleen selkeästi liian suuret. Yhdistyksen uudelle
hallitukselle annettiin ohjeeksi se, että hirvilupien puoltovaiheessa kaadettavien hirvien määrä on
mitoitettava sellaiseksi, että asetettuihin tavoitteisiin päästään tulevan syksyn jälkeen.
Lentolaskenta päätettiin suorittaa 20 %:n linjaotantana vuonna 2007. Lentolupamaksu on 9 euroa /
hirvilupa. Lisäksi kokousväki korosti erityisesti edelleen valikoivan metsästyksen tarpeellisuutta.
Tämä tarkoittaa sitä, että mm. emä / vasanippuja ei sallita tulevanakaan syksynä.
Hallitus uudistui
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timo Kovala. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin;
Antti Kangas, Veli-Matti Huhtala, Erkki Pääkkönen, Risto Kuoksa, Juha Uurtamo, Pasi Iittiläinen ja
Reino Vaaraniemi. Metsähallituksen edustajana hallituksessa jatkaa Kauko Vakkala.
Riistanhoitopiirin hallituksen jäseneksi esitetään valittavaksi Timo Kovala.
Riistanhoitopiirin 19.3.2006 pidettävään kokoukseen valittiin yhdistyksen edustajaksi Reino
Vaaraniemi.
Latvalintujahtiin tammikuussa
Kokousväki päätti esittää riistanhoitopiirille, että kanalintujen metsästysaikaan sisällytettäisiin
viikon pituinen latvalintujen pyynti tammikuussa. Pyynti sallittaisiin ainoastaan niinä vuosina,
jolloin syksyn kanta-arviot sallisivat kestävän metsästyksen.
Keskustelun perusteina esitykselle oli se, että vanha perinteinen pyyntimuoto ja eräperinne
jatkuisivat ja myös nuoret pääsisivät kokeilemaan talvista lintujahtia.
Kokousväkeä oli paikalla 119 henkilöä ja heillä oli käytettävissä yhteensä 350 ääntä.

