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1§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen , esityslistan hyväksyminen
ja kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy kokouksen
esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia
äänestyksiä varten Tapani Ollilan ja Juha Seurujärven.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

3§
Vuoden 2001 tilinpäätös
Rahastonhoitaja Kari Tiermas esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2001.

Ehdotus:
Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja esittää sen yhdistyksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja yleisen kokouksen hyväksyttäväksi.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti

4§
Ansiomerkkiesitykset
Mahdolliset ansiomerkkiesitykset on lähetettävä tammikuun aikana riistanhoitopiirin
hallituksen käsiteltäväksi, jotta ne voidaan luovuttaa merkkien saajille tulevien
tapahtumien aikana.
Ehdotus:
Johtokunta päättää myöntää pronssiset ansiomerkit hakijoille ja tekee tarvittaessa
esityksen muista ansiomerkeistä riistanhoitopiirin hallitukselle.
Päätös:
Johtokunta päätti myöntää pronssiset ansiomerkit Tarmo Kämäräiselle ja Pertti
Haavikolle.

5§
Hirvilentolaskennan suorittaminen
Yhdistyksen vuosikokous päätti 17.3.2001, että hirvien lentolaskenta suoritetaan
v.
2002 helmi- maaliskuun vaihteessa edellyttäen, että hirvenmetsästykseen osallistuvat
sen haluavat ja kustantavat.
Johtokunta vastaa laskennasta vain siinä tapauksessa, että lentolaskennan
kustannukset on maksettuna lenntolaskentatilillä. Lentolupamaksun suuruus on 40 mk /
hirvenkaatolupa.
Lentolupamaksuja ei ole suoritettu tavotteiden mukaisesti eikä tilillä ole riittävästi
varoja laskentaa varten.

Riistanhoitoyhdistyksen alue on laskettu lentolaitteella vuodesta 1980 lähtien
linjalaskentamenetelmällä ja n. 10 % otannalla.
Samuli Heikkinen Oulun riistan- ja kalantutkimuksen yksiköstä on tutkinut hirvien
lentolaskentaa ja sen kehittämistä vuosina 1998-2000.
Alustava raportti tutkimuksesta on saatu 17.12.2001.
Raportin mukaan mm. laskennan onnistumisen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä
on otoksen koko. Otannan koon ollessa liian pieni laskennan tulosta kuvaavat
hajontaluvut tai laskennan virhettä kuvaavat luvut pyrkivät kasvamaan ja vaatimus
luotettavasta laskennasta ei toteudu.
Tutkimuksessa laskennan tulokseen vaikuttavan otannan suuruutta selvitettiin käyttäen
hyväksi aikaisemmin tehtyä hirvien totaalilaskennan tulosta
( otanta 100% ). Aineistoa käsiteltiin tietokoneella siten, että alue laskettiin useaan
kertaan käyttäen erisuuruista otantaa. Käytetyt otantakoot vaihtelivat
välillä 5%-50%.
Tutkimuksen mukaan alle 15% otantaa käyttäen hajontaluvut ovat erittäin suuria ja näin
ollen vaatimus luotettavasta laskennasta ei toteudu. Yli 35% otannalla hajontaluvut
eivät enää suuresti pienene, joten sitä suurempi otanta ei enää tuota vastaavaa
hyötyä.
Tulosten perusteella otannan kooksi valittiin kolmasosa kokonaisalueesta
( 33,3% ).
Tutkimuksessa käsiteltiin myös muita lentolaskentaan vaikuttavia tekijöitä sekä
laskennan käytännön toteuttamista.

Päätös:
Johtokunta päätti, että lentolaskentaa ei suoriteta edellisien vuosien tapaan ja
menetelmin kuluvana vuonna, koska lentolaskentatilillä ei ole riittävästi varoja
laskentatyön suorittamiseksi. Lisäksi johtokunnan mielestä RKTL:n tutkimuksen
tulokset on syytä huomioida jatkotyöskentelyssä.
Lentolaskentaa tulisikin johtokunnan mielestä kuitenkin jatkaa em. tutkimukseen
perustuen siten, että linjalaskentamenetelmään käytettäisiin 35% otantaa ja
tutkimuksessa esitettyjä muita menetelmiä. Seuraava lentolaskenta voitaisiin suorittaa
vuonna 2003.
Tämä edellyttäisi lentolaskentaan käytettävien varojen keräämistä ja laskennan
jaksottamista esim. siten, että se suoritettaisiin joka kolmas vuosi.
Johtokunta suosittelee, että metsästäjät eivät vaatisi lentolaskentaan keräämien
varojen palauttamista vaan jatkaisivat edelleen varojen keräämistä RKTL:n
lentolaskentamallin toteuttamista varten. Mikäli kuitenkin joku luvanhakijoista vaatii
maksujen palauttamista niin ne palautetaan kaikille vuonna 2001 perittyjen maksujen
suhteessa.

6§
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2002
Johtokunnan on valmisteltava kuluvaa vuotta varten toiminta- ja taloussuunnitelma,
jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa.
Ennen varsinaisten suunnitelmien laatimista on johtokunnan syytä käydä
periaatteellinen keskustelu toiminnan painopisteistä ja pääperiaatteista, joiden
perusteella lopullinen suunnitelma voidaan laatia.
Toiminnanohjaaja on valmistellut alustavasti vuoden 2002 tapahtumakalenterin, joka
on seuraava:
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Ehdotus:
Johtokunta keskustelee kuluvan vuoden toiminnasta ja määrittelee vuoden 2002
toiminnan painopistealueet .
Päätös:
Johtokunta hyväksyi vuoden 2002 tapahtumakalenterin.
Toiminnanohjaaja voi tarvittaessa järjestää lisää metsästäjätutkintotilaisuuksia.
Lisäksi toiminnanohjaaja järjestää ampumakokeet yhdessä ampumaratojen
edustajien kanssa edellisvuotisen käytännön mukaisesti.
Johtokunta päätti keskustelun jälkeen, että vuoden 2002 toiminnan painopistealueita
ovat:
- nuorisotoiminta
- metsäkanalintukantojen elvyttäminen ja pienpetojen pyynti
- hirvituhojen ehkäiseminen
- metsästyksenvalvonnan tehostaminen

7§
Tiedotusasiat
1. Lapin metsätalouspäivät Levillä 24.1-25.1.2002
2. Riistapäivät Mikkelissä 5-6.3.2002
Päiville osallistuville päätettiin maksaa majoitus- ja matkakulut sekä
osallistumismaksu.
3. Lapin Erämessut Rovanimellä 17-19.5.2002
Päätettiin osallistua erämessuille edellyttäen, että riistanhoitopiiri on mukana
tapahtumassa.

4. Riistanhoitopiirin neuvottelutilaisuus 22.1.2002 klo 18.00.

Tilaisuuteen osallistuvat johtokunta ja toiminnanohjaaja.
9§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.30.
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