ROVANIEMEN SEUDUN
RIISTANHOITOYHDISTYS
JOHTOKUNTA
PÖYTÄKIRJA

Kokouspäivämäärä 11.2.2003

AIKA

Kello 18.00

PAIKKA

City- hotelli

PAIKALLA

Hannu Lukkarila
Juha Seurujärvi
Pentti Hyvärinen
Ari Lohiniva
Martti Mäkinen
Tapani Ollila
Erkki Ruokanen
Kauko Vakkala
Kari Tiermas

PUHEENJOHTAJA

Hannu Lukkarila

ESITTELIJÄ

Matti Ylijääskö

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ
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9§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

10 §
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 Ari Lohinivan ja Juha Seurujärven.
Päätös:

Johtokunta päätti esityksen mukaisesti
11 §
Esitys riistanhoitopiirille hirven verotussuunnitelmaksi v. 2003
Hirvikannan määrä on metsästäjien arvion mukaan pysynyt samana verrattuna edellis
een vuoteen.
Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn 2001 metsästyksen jälkeen oli
n. 2800 hirveä. Vastaavasti vuoden 2002 metsästyksen jälkeen metsästäjien arvio
jäävästä hirvikannasta oli sama eli n. 2800 hirveä. Syksyn 2002 metsästys ei näin
ollen leikannut hirvikantaa suunnitellun mukaisesti ja asetettuihin tavoitteisiin ei päästy.
Tästä voidaankin todeta se, että vuoden 2002 kaatokiintiö ja sen pohjaksi arvioitu
talvehtivan hirvikannan osuus oli liian pieni.
Lapin Metsäkeskuksen vuonna 2002 arvioimat hirvien aiheuttamat metsävahingot
käsittivät n. 450 hehtaarin suuruisen alueen. Vastaava luku oli v. 2001 n. 750 ha.
Hirvien aiheuttamia tieliikennevahinkoja oli vuonna 2001 yht. 45 kpl. ja vuonna 2002
yht. 38 kpl.
Hirvitilanteen saattaminen yhdistykselle määrättyyn tavoitetiheyteen 2,0 hirveä / 1000
hehtaaria edellyttää voimakasta hirvikannan leikkaamista, jota myös yhdistyksen
alueella tapahtuneet hirvien aiheuttamat vahingot tukevat.
Hirvilupien puoltokäsittelyssä on metsästyslain 20 §:n ja 26 §:n mukaan huolehdittava
kolmesta seikasta eli
- hirvieläinkannan kestävästä käytöstä
- hirvien aiheuttamien vahinkojen pysymisestä kohtuullisella tasolla
- sekä erityisesti vapaan metsästysoikeuden alueella siitä, että
metsästysmahdollisuudet jakaantuvat tasapuolisesti

Verotussuunnitelmaehdotus yhdistyksen alueella vuonna 2003 olisi seuraava:
- talvehtivakanta on n. 3300 hirveä
- vasatuotto on n. 1600 hirveä
- kanta syksyllä ennen metsästystä on n. 4900 hirveä
( tiheys on syksyllä ennen metsästystä n. 6,5 hirveä / 1000 ha)
- tavoitekanta tulee olla ( 2,0 hirveä / 1000 ha, joka on n. 1500 hirveä)
Verotussuunnitelman laskentaosa ( LIITE 1 )
Ehdotus:
Johtokunta päätää esittää yhdistyksen kokoukselle ja edlleen Lapin riistanhoitopiirille
liitteessä 1 esitetyn hirven verotussuunnitelman vuodelle 2003.

Päätös:

Johtokunta päätti esityksen mukaisesti
12 §
Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen ja valtakirjojen tarkastajien nimeäminen
Metsästysjärjestön uuden ohjesäännön mukaisesti yhdistyksen kokous on kutsuttava
koolle hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Hallitus
kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä ja kokouksessa käsiteltävistä
asioista viimeistään seitsemän päivää ennen kokouksen pitämistä vähintään yhdessä
yhdistyksen alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Yhdistyksen kokous voi päättää,
että kokouksista ilmoitetaan jäsenille lisäksi myös muulla tavalla.
Yhdistyksen jäsenen joka aikoo osallistua yhdistyksen kokoukseen, on ennen
kokouksen alkua esitettävä hallitukselle tai sen määräämille metsästyskorttien
tarkastajille selvitys siitä, että hän on yhdistyksen jäsen. Jos jäsen edustaa
valtuutuksen nojalla yhdistyksen toista jäsentä, on hänen esitettävä edellä mainittu
selvitys myös edustamastaan jäsenestä. Jos selvityksen johdosta syntyy erimielisyyttä,
asia on saatettava kokouksen päätettäväksi. Ääniluettelon vahvistaa kokous.
Johtokunta on päättänyt 17.12.2002, että yhdistyksen kokous pidetään 22.2.2003 klo
12.00. Kokouspaikkana on Saarenkylän Nuorisoseuran toimitalo. Kokousasikirjojen
tarkastaminen aloitetaan klo 10.00.
Ohjesäännössä mainittu koolekutsumistapa on päätetty yhdistyksen
vuosikokouksessa 9.3.2002 § 14 siten, että ilmoitus julkaistaan sanomalehti Lapin
Kansassa.

Ehdotus:
Johtokunta päättää kutsua yhdistyksen kokouksen koolle sanomalehti Lapin Kansassa
torstaina 13.2 julkaistavalla seuraavansisältöisellä kuulutuksella:

“ROVANIEMEN SEUDUN RIISTANHOITOYHDISTYS
Riistanhoitoyhdistyksen johtokunta kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen,
joka pidetään lauantaina 22.2.2003 klo 12.00 alkaen
Saarenkylän Nuorisoseuran toimitalolla.
Käsiteltävät asiat:
Riistanhoitoyhdistyksen ohjesäännön 26 §:n määräämät asiat
sekä päätetään lentolupamaksujen palautusperusteista.
Valtuutus tulee osoittaa valtakirjoilla, joiden tarkastus
aloitetaan klo 10.00. Pelkkä metsästyskortti ei riitä.”

Lisäksi johtokunta päättää nimetä kokouksen valtakirjojen tarkastajiksi
johtokunnan jäsenet, Risto Kuoksan, Taito Oikaraisen, Esko Hietalan, Timo Kovalan,
Rainer Björkbergin, Osmo Tarsan, Juhani Ojalan, Juha Uurtamon, Kalevi Korhosen,
Erkki Keräsen, Kari Tiermaksen ja Matti Ylijääskön.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

13 §
Esitys riistanhoitopiirin hallituksen jäsenten ja riistanhoitoyhdistyksen hallituksen
jäsenten määrästä
Riistanhoitoyhdistyksen kokous valitsee riistanhoitoyhdistyksen jäsenistä hallitukseen
vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Johtokunnan jäsenmäärä on kahdeksan, joista yksi jäsen on metsähallituksen
määräämä.
Jäsenet on valittu perinteisesti alueittain siten, että laaja yhdistyksen alue on ollut
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti edustettuna. Tieto kentältä ja alueen metsästäjiltä
on kulkenut johtokunnalle erittäin hyvin. Johtokunnan jäsenet ovat kukin alueellaan
tiedottaneet asioista ja samalla saaneet palautetta johtokunnan päätöksentekoa
varten. Johtokunnan jäsenmäärä on riittävä.
Yhdistyksen kokouksessa päätettävää hallituksen jäsenmäärää varten on johtokunnan
aiheellista tehdä esitys päätöksenteon pohjaksi.
Vstaavasti riistanhoitopiirin kokous valitsee hallitukseen vähintään neljä ja enintään
seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet riistanhoitoyhdistyksen
asettamista ehdokkaista. Lisäksi piirin kokous valitsee hallitukseen maanomistajan
edustajan.
Yhdistyksen kokous valitsee edustajan ja varaedustajan piirin kokoukseen.
Yhdistyksen kokouksen tulisikin asian käsittelyyn liittyen antaa ohjeet edustajalle
toimintaa varten. Samalla esille tulisi yhdistyksen kanta piirihallituksen koosta.

Päätös
Johtokunta päätti esittää yhdistyksen kokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi
sama kuin nykyisessä johtokunnassa.
Piirihallituksessa johtokunnan mielestä tulee olla yhdistyksen edustaja sen
jäsenmäärästä riippumatta.
Piirin kokoukseen valittavalle edustajalle uusi hallitus antaa ohjeet maaliskuussa
pidettävässä hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

14 §
Ansiomerkkiesitykset
Ei ollut

15 §
Tiedotusasiat
Metsähallitus:
- Kauko Vakkala on määrätty Rovaniemen seudun
riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäseneksi
Vakkalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi on määrätty
Mikko Koivula
Riistanhoitopiiri:
- Napapiirin Kala Oy
2 saukon pyyntilupaa

16 §
Muut asiat
Lausuntopyyntö metsäkanalintujen metsästysajasta
Lapin riistanhoitopiiri on pyytänyt yhdistyksen lausuntoa sen hallintoalueelta
kanalintujen metsästysajoista.
Riistanhoitopiirin ehdotus Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen vuoden 20032004 metsästysajaksiksi on myöhemmin vahvistettavan metsästysasetuksen
mukainen.
Eli kanalintujen tulevaa metsästysaikaa ei rajoiteta yhdistyksen alueella.
Ehdotus:
Johtokunta esittää Lapin riistanhoitopiirille, että Rovaniemen seudun
riistanhoitoyhdsityksellä ei ole huomautettavaa esitetystä kanalintujen metsästysajsta.

Päätös:
Johtokunta päätti esityksen mukaisesti

17 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.30.

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Ari Lohiniva

Juha Seurujärvi

