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28§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
29§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen , työjärjestyksen
hyväksyminen ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyy kokouksen
työjärjestyksen sekä valitsee pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi
mahdollisia äänestyksiä varten Juha Seurujärven ja Tapani Ollilan.

Päätös:
Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
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30§
Hirvien verotussuunnitelma- ja kaatokiintiöesitys v. 2001
Hirvikannan määrä on jatkanut edelleen kasvuaan verattuna edellisiin
vuosiin.Vuosina 1999 ( 960 lupaa ) ja 2000 ( 1172 lupaa ) olivat lupamäärät kantaa
leikkaavia, joten hirvikannan määrän olisi pitänyt laskea yhdistyksen
tavoitetiheyteen, joka v. 2000 oli 2,5 hirveä / 1000 hehtaaria eli n. 1900 hirveä.
Toisin kuitenkin kävi ja suunnitelma jäi saavuttamatta.
Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn 2000 pyynnin jälkeen oli n. 2500
hirveä. Lentolaskennan tulos helmikuussa 2001, 10 % linjaotantamenetelmällä
antoi kannaksi vastaavasti n. 2600 hirveä.
Talvehtivan hirvikannan tiheys vastaavasti em. luvuista laskettuna on
n. 3,2 hirveä / 1000 ha.
Lapin Metsäkeskuksen vuonna 2000 arvioimat hirvien aiheuttamat metsävahingot
käsittivät n. 1200 hehtaarin suuruisen alueen ja korvattavat metsävahingot olivat n.
2,7 milj. mk. Vastaavat luvut olivat v. 1999 n. 960 hehtaaria ja 2,8 milj. mk.
Kohteet sijaitsivat pääosin osa-alueella 1 ( Ala-Kemijoki, Ranuantien suunta ja YläKemijoki ).
Hirvien aiheuttamia tieliikennevahinkoja oli vuonna 2000 yht. 40 kpl.
Hirvitilanteen saattaminen yhdistykselle 2001 määrättyyn tavoitetiheyteen 2,0
hirveä / 1000 hehtaaria edellyttää voimakasta hirvikannan leikkaamista, jota myös
yhdistyksen alueella tapahtuneet hirvien aiheuttamat vahingot tukevat.
Lupamäärää on erityisesti kasvatettava Ala-Kemijoen ja Ranuantien suunnalla
sekä myös Ylä-Kemijoen ja Ala-Ounasjoen alueilla, joissa vahingot v. 2000 ovat
pääasiassa tapahtuneet.
Verotussuunnitelmaehdotus yhdistyksen alueella vuonna 2001 olisi seuraava:
- talvehtivakanta n.2600 hirveä
- vasatuotto 45 % ( 1170 kpl. )
- kanta syksyllä ennen metsästystä n. 3700 kpl. (tiheys 5,0 hirveä / 1000 ha)
- tavoitetiheys 2,0 hirveä / 1000 ha, joka on 1520 hirveä
Tästä syksyn kaatokiintiöksi muodostuisi n. 2000 hirveä, joista vasoja olisi 40%.
Lohkoittainen kaatokiintiö v. 2001 olisi seuraava:
Lohkon
Lupamäärä Verotusteho
nimi
( kpl. )
Hirvi / 1000 ha
Ala-Kemijoki
300
6,0
Ranuantie
700
5,0
Kuluskaira / YläKemijoki
350
2,78
Ala-Ounasjoki
300
2,28
Ylä-Ounasjoki
200
1,35
4- tien suunta
150
0,94
Yhteensä
2000
2,64

Vuoden 2000
lupamäärä
128
356
220
186
147
135
1172
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Kasvanut hirvikanta tuo tullessaan myös uusia metsästäjiä, jotka liittyvät jo
yhdistyksen alueella metsästäviin metsästysseuroihin ja – seurueisiin.
Metsästysmahdollisuuden kysyjiä on ollut myös uusien seurueiden osalta.
Uudet seurueet ja seurat sijoittuvat pääosiltaan valtion omistamille maa-alueille.
Uusille luvanhakijoille järjestetään tiedotus- ja informaatiotilaisuus ennen
lupahakemusten jättämistä.
Ehdotus:
Johtokunta hyväksyy lohkoittaisen kaatokiintiöesityksen vuodelle 2001.

Päätös:
Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

31§
Lausuntopyyntö metsäkanalintujen metsästysajasta
Lapin riistanhoitopiiri on pyytänyt yhdistyksen lausuntoa sen hallintoalueelta
kanalintujen metsästysajoista.
Riistanhoitopiirin ehdotus metsästysajoiksi on seuraava:
Metsästysaika 20.9 – 15.10. 2001
Keminmaan-, Pellon-, Posion-, Ranuan-, Simon-, Tervolan-, Tornion- ja Ylitornion
riistanhoitoyhdistyksissä.
Metsästysaika 20.9 – 30.9.2001
Muiden yhdistysten alue, johon mm. Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistys
kuuluu.
Metsästysaika 20.9.2001 – 31.3.2002 ( riekko ja kiiruna )
Enontekiön-, Utsjoen- ja Inarin riistanhoitoyhdistyksissä.
Metson metsästys on kielletty Utsjoen riistanhoitoyhdistyksen alueella.

Ehdotus:
Johtokunta esittää Lapin riistanhoitopiirille, että Rovaniemen seudun
riistanhoitoyhdistyksen alueella kanalintujen metsätysaika olisi 10.9- 25.9. 2001.

Päätös:
Johtokunta päätti esityksen mukaisesti
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32§
Kunniamerkkiesitykset
Ei ollut.

33§
Tiedotusasiat
Metsästysasetuksen muutos:
- rauhoittamattomien lintujen rauhoitusaika Lapissa
* harakka ja korppi 10.4 – 31.7
* muut rauhoittamattomat linnut kuten varis,harmaa- ja merilokki,
kesykyyhky ja räkättirastas 1.5 – 31.7
- jousiaseen käyttö väljenee koskemaan myös majavaa ja metsäkaurista
- kanadanmajava, mufloni ja kanadanhanhi eivät enää vaadi riistanhoitopiirin
pyyntilupaa
- ampumakokeen suoritus nousee 40 markkaan ja metsätystutkintomaksu 80
markkaan
Riistanhoitopiiri:
- Ohje pyyntilupien puoltoperusteista Lapin riistanhoitopiirissä
Ruikan Erä ry.n, Muurolan Erämiehet ry:n ja Petäjäisen Pyytömiehet ry:n kirje
- esitys hirvikannan alentamiseksi Ala-Kemijoen alueella
Pohjois-Suomen erämessut Oulussa 24.5 – 27.5. 2001

34§
Lausunnon antaminen riistanhoitopiirille rauhoittamattomien lintujen
metsästämisestä.
Esko Parpala on hakenut vahinkojen estämiseksi metsästysasetuksen 14a §:n
mukaista lupaa saada poiketa ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käytöstä
rauhoittamattomien lintujen pyynnissä. Sekä 25 §:n mukaista lupaa saada poiketa
rauhoittamattomien lintujen rauhoituksesta.
Lupaa on haettu Rovaniemen kaatopaikka-alueelle.
Tapani Partanen on hakenut vahinkojen estämiseksi metsästysasetuksen 25 §:n
mukaista lupaa saada poiketa rauhoittamattomien lintujen rauhoituksesta.
Lupaa on haettu Rovaniemen kaatopaikka-alueelle ja Salmenvaaran alueelle
Rovaniemen maalaiskunnassa.
Ehdotus:
Johtokunta puoltaa em. lupahakemuksia.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
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35§
Muut asiat
Johtokunta päättti maksaa Pohjois-Suomen erämessuille osallistuvien johtokunnan
jäsenten kuluja 300 markalla / jäsen.

36§
Johtokunnan jäsenten asema
Riistanhoitoyhdistyksen ja johtokunnan tehtävät perustuvat metsästyslakiin sekä
metsästyslain 68 §:n tarkoittamaan ohjesääntöön.
Johtokunnan jäsenet ovat riistanhoitoyhdistyksen tehtäviä hoitaessaan
metsästyslain 70 §:n mukaisesti virkavastuussa.
Keskeisiä asioita johtokunnan toiminnassa ovat seuraavat asiat:
1. Viranomaisen rooli ja asema
- viranomaisaseman perusteet
- mitä viranomaistehtäviin kuuluu
2. Metsästysviranomaisen harkintaa säätelevät normit.
3. Viranomaisharkinnan keskeiset periaatteet
- yhdenvertaisuusperiaate
- velvollisuus noudattaa hyvää hallintotapaa
4. Riistaviranomaisen lausunnot.
- puoltoperusteet
5. Viranomaisten päätökset.
6. Julkisuus ja tiedottaminen
Edellä mainittujen säädösten ulottaminen riistanhoitoyhdistyksen johtokunnan ja
toimihenkilöiden toimiin korostaa näille tehtäville asetettavia vaatimuksia.
Riistanhoitoyhdistyksen asioita on hoidettava yleisesti hyväksyttävällä sekä
asianmukaisella tavalla.
Johtokunta ei saa toimissaan asettaa ketään eriarvoiseen asemaan, sen on
noudatettava puolueettomuutta ja asiallisuutta. Toiminta on mitoitettava oikein
suhteessa yhdistyksen toiminnan päämääriin ja eikä johtokunta saa edistää muita
kuin riistanhoitoyhdistyksen tehtäviin kuuluvia tarkoitusperiä.
Johtokunnan virkamieasemaa ja johtokunnan jäsenten toimintaa on käsitelty mm.
johtokunnan jäsenille järjestetyssä koulutuksessa.
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Johtokunnan jäsenten asemaa joutui johtokunta pohtimaan johtokunnan jäsenen
Erkki Ruokasen allekirjoittaman sanomalehti Lapin Kansan yleisönosastossa
18.3.2001 olleen kirjoituksen johdosta.
Johtokunnan totesi kuitenkin keskustelun jälkeen ettei Ruokasen kirjoitukseen
vastata.
Erkki Ruokanen pyysi merkitsemään asiakohtaan eriävän mielipiteen, jonka hän
lupasi toimittaa kirjallisesti pöytäkirjaan.

37§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30

Hannu Lukkarila
Puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Tapani Ollila

Juha Seurujärvi
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