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18 §
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Timo Kovala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

19 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan valinta
Ehdotus:
Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyy kokouksen
esityslistan sekä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia
äänestyksiä varten Pentti Hyvärisen ja Juha Seurujärven.
Päätös:

Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus päätti,että hallituksen
varajäsenet voivat osallistua tähän kokoukseen, mutta eivät päätöksentekoon.
20 §
Hallituksen kokoontuminen ja toiminnan järjestely v. 2003
Yhdistyksen kokouksen 22.2.2003 hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
on määritelty yhdistyksen kuluvan vuoden suunnitellut tehtävät ja talouden toimintalinjat.
Hallituksen kokoukset on esitetty pidettäväksi seuraavasti:
Maanantai 13.05, tiistai 02.09 , tiistai 25.11 ja torstai 18.12 .
Kokousaikataulu on sovitettu yhdistyksen määräaikaistehtävien ja hallinnon käytännön
järjestelyiden toteuttamiseksi. Tarvittaessa hallitus kutsutaan koolle myös muuna
aikana.
Aikasemman käytännön mukaisesti kokousasiakirjat ja kokouskutsu on toimitettu
jäsenille kokousta edeltävällä viikolla. Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviä asioita
on täydennetty tarpeen mukaan. Nykyisen hallituksen jäsenille on määrätty myös
varaedustajat, joten kokousasiakirjat on hyvän hallitotavan mukaista lähettää myös
heille.
Ehdotus:
Hallitus keskustelee vuoden 2003 toiminta- ja taloussuunnitelmasta, kuluvan vuoden
toiminnasta, kokousjärjestelyistä ja toiminnan päätavoitteista ja tarkentaa tarvittaessa
niitä.

Päätös:
Hallitus keskusteli kuluvan vuoden toiminta- ja taloussunnitelmasta sekä hyväksyi
toimintasuunnitelmassa esitetyt kokousajat ja aikaisemman kokouskutsukäytännön ja
päätti lisäksi,että kokousasiakirjat toimitetaan myös varaedustajille.

21 §
Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
Metsästäjäorganisaation ohjesäännön 22 - 30 §:ssä on määritelty
riistanhoitoyhdistyksen tehtävät.
Yhdistyksen hallituksen tehtävät on määritelty ohjesäännön kohdassa 22 .
Hallituksen on ensimmäisessä kokouksessaan valittava yhdistyksen
varapuheenjohtaja niiden jäsenten keskuudesta, jotka on valittu hallitukseen rhy:n
jäsenten esittämien ehdokkaitten joukosta. Näin ollen metsähallituksen määräämä
jäsen ei voi tulla valituksi varapuheenjohtajaksi.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa
estyneenä. Puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen toimii tällöin hallituksen
” rivijäsenenä” eikä varapuheenjohtajana.
Ehdotus:
Hallitus valitsee yhdistyksen varapuheenjohtajan em. menettelyn mukaisesti.

Päätös:
Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Seurujärvi.
22 §
Hirven verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys 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.
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. 1600 hirveä)
Hirvien aiheuttamat tieliikennevahingot alueittain v. 2002. ( LIITE 1 )
Hirvien aiheuttamat metsävahingot v. 2002. ( LIITE 2 )
Yhdistyksen kokous päätti 22.2.2003 esittää riistanhoitopiirille kaatolupamääräksi
vuodelle 2003 yht. 2400 hirveä ja vasaosuudeksi 40%.
Vuonna 2002 yhdistyksessä otettiin käyttöön uusi metsästysaluejako, jossa
yhdistyksestä muodostettiin kolme eri metsästysaluetta.
Alueet ja niiden pinta-alat ovat seuraavat:
Metsätysalueen nimi
Ounasjoki
Raudanjoki
Kemijoki

Alueen n:o
2815
2818
2820

Kokonaispinta-ala ( ha )
320699
149752
331219

Valtion alueet ( ha )
161573
108544
105816

Metsähallitus käsittelee ulkokuntalaisia koskevat metsästysluvat pääsääntöisesti em.
aluejaon mukaisesti.
Metsästyslupa-alueittain laskennallinen kaatokiintiöesitys v. 2003 olisi seuraava.
Peruskiintiönä jaettaisiin koko yhdistyksen alueelle pinta-alan suhteessa 1900
kaatolupaa. Peruskiintiön jaossa kuitenkin huomioitaisiin metsätysalueelle kohdistuva
verotuksen taso. Alueen kaatolupamäärän tulisi olla kestävän käytön mukainen eikä se
saisi aiheuttaa mahdollista kannan yliverotusta.
Loppuosa eli 500 lupaa kohdennettaisiin todetuille metsä- ja liikennevahinkoalueille.
Liitteenä on ehdotus v. 2003 kaatokiintiöksi metsätysalueittain. ( LIITE 3 )
Laskelmassa on jaettu 1900 hirven peruskiintiö koko yhdistyksen alueelle
metsästysalueiden pinta-alojen suhteessa. Raudanjoen metsästysalueelta on
vähennetty 112 lupaa perusteena kestävän metsätyksen taso alueella.
Todettujen vahinkojen perusteella lupia on lisätty Kemijoen metsästysalueelle
seuraavasti:
- Ala-Kemijoen alueelle 198 lupaa
- Ranuantien alueelle 323 lupaa
- Kuluskairan / Ylä-Kemijoen alueelle 91 lupaa.
Laskelmassa ei ole käytetty erillistä maattomien hyvitystä.
On huomioitava, että laskelma on kertoimien osalta suuntaa antava, koska ne on
määritelty vuoden 2002 tiedoista.
Vasaosuus on 40 % kaatolupamäärästä.
Hirvenmetsästäjiä oli v. 2000 yht. 2400 , v. 2001 yht. 2600 ja v. 2002 yht. 2720.
Arvioitu metsästäjämäärä v. 2003 on n. 2800.

Ehdotus:
Hallitus päättää hyväksyä liitteessä esitetyn kaatokiintiö- ja
verotussuunnitelmaehdotuksen vuoden 2003 hirvenmetsästystä varten.
Laskelma on suuntaa antava alueiden kertoimien osalta, koska ne on määritelty
vuoden 2002 tiedoista.
Lisäksi johtokunta päättää esittää ja suosittaa luvansaajille nk. hirvipankin
käyttöönottamista siten, että 2400 kokonaislupamäärästä 20 % asetetaan
nk. hirvipankkiin.
Tarkemmat ohjeet pankin käytöstä annetaan hirvilupien puoltovaiheessa.

Päätös:
Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

23 §
Ansiomerkkiesitykset
Esityksiä ei ollut.

24 §
Tiedotusasiat
Riistanhoitopiiri:
- riistanhoitopiirin kokous 29.3.2003 Sky- hotelli Ounasvaara
- riistan ottaminen humioon poroaitojen rakentamisessa
Metsästäjäin Keskusjärjestö:
- riistanhoitomaksujen keräilytilin virhesuoritukset
Metsähallitus:
- metsähallituksen edustajana riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa on
Kauko Vakkala ja varalta Mikko Koivula
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos:
- hirvihavaintokortit vuodelta 2002
- riistapäivät 2003

Lapin lääninhallitus:
- hirvikolareiden tilastointijärjestelmä
Ala-Kemijoen alueen metsästäjät:
- aloite hirvenmetsästysajan muuttamisesta
Lapin luonto-opisto:
- luontopolkujen uudistamishanke
Lapin 4H- piiri:
- metsissä mahdollisuus- verkostohanke
Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:
- pelastushelikopteri Aslak
Vaaraniemi Reino:
- esitys hirvilupien puoltoperusteiksi

Päätös:
Hallitus merkitsi esitetyt asiat tiedoksi

25 §
Muut asiat
Hallitus päätti palauttaa lentolaskentamaksuja Ranuantien yhteishaulle.
Piirin kokousedustajan evästäminen .
Pentti Hyvärinen valittiin hirvien aiheuttamien metsävahinkojen arviointiryhmään ja
petojen aiheuttamien vahinkojen arviointitehtäviin.

26 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.

Timo Kovala
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Pentti Hyvärinen

Juha Seurujärvi

