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27 §
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
28 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja
kahden pöytäkirjantarkastajan / ääntenlaskijan vaalin toimittaminen sekä
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Johtokunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja valitsee
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi mahdollisia äänestyksiä varten
Martti Mäkisen ja Pentti Hyvärisen sekä hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

29 §
Lausunto hirvenkaatolupahakemuksista Lapin riistanhoitopiirille
Hirvenkaatolupahakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 36 kpl.
joista 12 kpl oli yhteislupahakemuksia.
Haettu hirvimäärä oli 1496 aikuista ja 1161 vasaa.
Metsäkauriin kaatolupia haki yhteishaku Poikajärvi 20 kpl. ja
yhteishaku Salmela 3 kpl.
Johtokunta päätti esittää 19.2. 2002 § 19 yhdistyksen kaatokiintiöksi 2400 hirveä ja
vasaosuudeksi kaatokiintiöstä 50%.
Mm. Ylitornion ja Pellon riistanhoitoyhdistykset ovat esittäneet vielä oleellisesti
suurempaa verotusta vaikka ko. yhdistysten alueen hirvikanta on jokseenkin
samansuuruinen ja vahinkotilanne on oleellisesti pienempi.
Metsästäjien arvio hirvikannan määrästä syksyn 2000 pyynnin jälkeen oli n. 2400
hirveä ja syksyn 2001 jälkeen n. 2800 hirveä.
Talvehtivan hirvikannan tiheys vastaavasti em. luvusta laskettuna on tällä hetkellä
n. 3,7 hirveä / 1000 ha. ( Laskentapinta-ala 755000 hetaaria. )
Ranuantien suunnan alueella 14.3.2002 erinomaisissa olosuhteissa suoritettu
lentolaskenta osoitti ko. alueen ( n. 150000 ha ) hirvitiheydeksi 6,4 hirveä /1000 ha.
Lapin Metsäkeskuksen vuonna 2001 arvioimat hirvien aiheuttamat metsävahingot
käsittivät n. 750 hehtaarin suuruisen alueen. Vastaavat luvut olivat v. 2000 n. 1200 ha
ja v. 1999 n. 960 hehtaaria.
Kartta hirvien aiheuttamista metsävahingoista v. 2001.
Hirvien aiheuttamia tieliikennevahinkoja oli vuonna 2000 yht. 40 kpl. ja vuonna 2001
yht. 45 kpl.
Kartta hirvien aiheuttamista tieliikennevahingoista v. 2001.
Hirvitilanteen saattaminen yhdistykselle 2002 määrättyyn tavoitetiheyteen 2,0 hirveä /
1000 hehtaaria edellyttää voimakasta hirvikannan leikkaamista, jota myös yhdistyksen
alueella tapahtuneet hirvien aiheuttamat usean vuoden massiiviset 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
Metsästysasetuksen 6 §:n mukaan hirvilupahakemuksen oheen on liitettävä ilmoitus
ampujien asuinpaikoista sekä heidän muista metsästys-mahdollisuuksistaan.
Tämän osalta on erityisesti huomioitava se, että vaatimus koskee myös kuntalaisia
eikä pelkästään muualta Suomesta tulevia.
Johtokunnan ja metsähallituksen 10. 2. 2002 pidetyssä neuvottelussa sovittiin
kolmesta yhdistyksen hirvenmetsästysalueesta, joita voitaisiin käyttää myös

puoltoperusteen mukaisina metsästysalueina. Alueet ovat likipitäen samat kuin
nykyisissä puoltoperusteissa esitetyt kolme hirvitalousaluetta.

Alueet ja niiden pinta-alat ovat seuraavat:
Metsätysalueen nimi
Ounasjoki
Raudanjoki
Kemijoki
yhteensä

Alueen n:o
2815
2818
2820

Kokonaispinta-ala ( ha )
320699
149752
331219
801670

Valtion alueet ( ha )
161573
108544
105816
375933

Metsähallitus käsitteli ulkokuntalaisia koskevat metsästysluvat pääsääntöisesti em.
aluejaon mukaisesti.
Metsästysalueiden määrittelyn yhteydessä metsähallitus ilmoitti tarkistetut
kokonaispinta-alat omistamiltaan maa- ja vesialueilta.
Samassa yhteydessä oli syytä tarkistaa myös koko riistanhoityhdistyksen pinta-ala
vastaamaan kokonaisuudessaan kaupungin ja maalaiskunnan kokonaispinta-alaa,
joka on yhteensä 801670 hehtaaria.
Laskentatavasta johtuvan ampujilla jaettavan ns. valtionmaiden ja vuokraamattomien
yksityismaiden pinta-ala nousi edellisvuodesta
n. 44000 hehtaaria eli yli 10 % .
Johtokunta päätti 2.4. pitämässään kokouksessa suosittaa luvansaajille hirvilupien
puoltolausunnossa nk. hirvipankkimenettelyä.
Hirvipankkisuositus on seuraava:
- luvansaaja asettaa saamistaan pyyntiluvista vähintään n. 20% lupia
hirvipankkiin
- luvansaaja vastaa itse käyttämästään lupamäärästä
- hirvipankki koskee tasavertaisesti sekä aikuisia hirviä että vasoja
- luvansaaja ( yhteistyökumppaneineen ) sopii päivät ( ajankohdat ), jolloin
tarkistetaan hirvipankin käyttötarvetta
- riistanhoitoyhdistys seuraa viikoittain jahdin kehittymistä eri alueilla ja antaa
pyydettäessä ohjeita lupapankin käyttämisestä

Metsästyslupa-alueittain laskennallinen kaatokiintiöesitys v. 2002 olisi seuraava.
Peruskiintiönä jaettaisiin koko yhdistyksen alueelle pinta-alan suhteessa 2000
kaatolupaa. Peruskiintiön jaossa on huomioitu alueelliset liikennevahingot sekä
toisaalta kestävä verotuksen taso.

Alueellisessa puoltolausunnossa on jaettu 2000 hirven peruskiintiö koko yhdistyksen
alueelle metsästysalueiden pinta-alojen suhteessa. Raudanjoen metsästysalueelta on
vähennetty 74 lupaa perusteena kestävän metsästyksen taso alueella.
Loppuosa eli 400 lupaa kohdennettaan todetuille metsä- ja liikennevahinkoalueille.

Todettujen vahinkojen perusteella ko. 400 lupaa on lisätty Kemijoen metsästysalueelle
seuraavasti:
- Ala-Kemijoen lohko 150 lupaa
- Ranuantien lohko 250 lupaa
- Kuluskairan / Ylä-Kemijoen lohko 73 lupaa.
Hirvilupia on haettu sekä yksityismaille että valtion maille samalla hakemuksella, eikä
puoltolausunnossa määrätä, mistä hakijan tulee ampua lupahirvet. Vaikka valtion
kiintiöstä puolletaan hakijoiden lupamäärästä n. 60 %, hirvistä kuitenkin ammutaan
valtion maille n. 40 % ja loput yksityismaille. Tällainen tilanne Rovaniemellä on ollut
viimeiset 20 vuotta.
Yhdistyksen puollettava lupamäärä on 2400 kpl.
Yhdistelmä metsästysalueittain:
Metsästysalue

Ala-Kemijoki
Ranuantie
Kuluskaira /
Ylä-Kemijoki
Kemijoki
N:o 2820 yht
Ounasjoki
N:o 2815 yht
Raudanjoki
N:o 2818 yht
Metsästysalueet yht.

Pinta-alat
( ha )

53000
148000

Lupakiintiön muodostuminen ( kpl. )
Peruskiintiön
2000 jako
132
369

Vahinkoalueen
painotus + /
alueen kestävyys 150
250

Alueelle
jaettava
lupamäärä
282
619

Verotusteho
hirvi /
1000 ha

Pinta-alakerroin
hirvi/
1000 ha

Ampujakerroin
ampuja/
hirvi

5,32
4,18

5,32
4,18

0,58
0,41

130370

325

73

398

3,05

3,05

0,40

331219

826

473

1299

3,92

3,92

0,44

320699.

800

0

800

2,49

2,49

0,51

149752

374

-74

300

2,00

2,00

0,71

801670

2000

400

2400

2,49

3,23

0,50

Vasaosuus on 40 % kaatolupamäärästä.
Yhteenvetoluettelo lupahakemuksista ja puoltolaskelmista metsätysalueittain ( LIITE 1 )

Ehdotus:
Johtokunta päättää antaa Lapin riistanhoitopiirille edellä selostetuin perustein
liitteessä 1 osa-alueittain eritellyn lausunnon vuoden 2002 hirvilupahakemuksista ja
päättää puoltaa lisäksi yhteishaku Tuomo Poikajärvelle 20 kpl. ja yhteishaku Kalevi
Salmelalle 3 kpl. metsäkauriin kaatolupaa.
Johtokunta edellyttää, että vuokramailla toimivat metsästysseurat pyytävät kiintiönsä
ensisijaisesti yksityismailta metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi.
Hakijalla on metsästysoikeus kartan mukaisen aluerajauksen sisällä olevilla yli 1000
hehtaarin suuruisilla yhtenäisillä valtionmaan ja yksityisten vuokra-alueilla , joihin
hakijalla on metsästysoikeus.
Lisäksi johtokunta suosittaa hirvilupapankin käyttöönottoa seuraavien periaatteeiden
mukaisesti:
- luvansaaja asettaa saamistaan pyyntiluvista vähintään n. 20% lupia
hirvipankkiin
- luvansaaja vastaa itse käyttämästään lupamäärästä
- hirvipankki koskee tasapuolisesti sekä aikuisia hirviä että vasoja
- luvansaaja ( yhteistyökumppaneineen ) sopii päivät ( ajankohdat ), jolloin
tarkistetaan hirvipankin käyttötarvetta
- riistanhoitoyhdistys seuraa viikoittain jahdin kehittymistä eri alueilla ja antaa
pyydettäessä ohjeita lupapankin käyttämisestä

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Erkki Ruokanen pyysi merkitsemään päätökseen eriävän mielipiteen, joka on
pöytäkirjan liitteenä.

30 §

Lausuntopyyntö metsäkanalintujen metsästysajasta
Lapin riistanhoitopiiri on pyytänyt yhdistyksen lausuntoa sen hallintoalueelta
kanalintujen metsästysajoista metsästysvuonna 2002/03.
Riistanhoitopiirin ehdotus metsästysajoiksi on seuraava:
1. Metsästysaika 20.9 – 31.10. 2002
Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Posion,
Rovaniemen seudun, Sallan, Savukosken, Sodankylän, ja Utsjoen
riistanhoitoyhdistyksissä.
2. Metsästysaika 20.9.2001 – 31.3.2002 ( riekko ja kiiruna )
Enontekiön-, Utsjoen- ja Inarin riistanhoitoyhdistyksissä.
3. Muissa yhdistyksissä metsäkanalintujen metsästysaika on asetuksen mukainen.
Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 9.3.2002 piirin tekemän ehdotuksen.

Ehdotus:
Johtokunta esittää Lapin riistanhoitopiirille, että Rovaniemen seudun
riistanhoitoyhdistyksen alueella kanalintujen metsätysaika olisi esitetyn mukainen eli
20.9 – 31.10.2002.

Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

31 §
Kunniamerkkiesitykset
Esityksiä ei ollut.

32 §

Tiedotusasiat
Riistanhoitopiiri:
- lupapäätös vahinkolinnut / Esko Parpala
- lupapäätös vahinkolinnut / Tapani Partanen
Maa- ja metsätalousministeriö
- päätös valtionavustuksesta Lapin riistanhoitopiirille
10.4.2002 (1148/72672002)
3000 euroa pienpetopyyntikampanjan toteuttamiseen
5700 euroa metsäkanalinntujen elinympäristön hoitoa koskevan
teemavuoden järjestämiseen

Lapin ilmatorjuntarykmentti
- Pahkamaan ampumarata-alueen käyttöä koskeva tiedotustilaisuus
Yhdistyksen edustajana tilaisuudessa on Juha Seurujärvi
Riistantutkimus
- poropäivät 2002
Ala-Kemijoen alueen metsästysseurojen kirje vuoden 2002 kaatolupien
vasaprosentista.
Veli Saarijärven, Pentti Ojan ja Pentti Vuorelan kirje metsästysvuokrajärjestelyistä
Kuohungin alueen vuokratulla valtionmaan alueella.

Päätös:
Johtokunta merkitsi saapuneet kirjeet tiedoksi.

33 §

Erkki Hulkon lähettämät kirjeet
Erkki Hulkko on lähettänyt useita kirjeitä yhdistykselle, jotka koskevat
( seurue Hulkon ) ja hirviluvan yhteishaku Akseli Määtän välistä hirvilupien jakamista
vuodelta 2001. Hulkon seurue on kuulunut em. yhteishakuun.
Hulkko on kirjeissä esittämin tavoin mm. vaatinut , että hänen edustamalleen
osakasseurueelle olisi piirin hyväksymien puoltoperusteiden mukaisesti kuulunut
yhden aikuisen ja yhden hirvenvasan lisälupa.
Yhteishaun sisällä tehty lupien jako on Hulkon mielestä kohdellut hänen
edustaamaansa seuruetta epäoikeudenmukaisesti.
Lisäksi Hulkko on vaatinut riistanhoitoyhdistystä selvittämään yhteishaun ja yksittäisen
metsästysseurueen oikeudet ja velvollisuudet yhteislupamenettelyssä.
Yhteishakujen ja niihin kuuluvien seurojen ja seurueiden väliset sopimukset ovat
yksityisoikeudellisia sopimuksia. Näin ollen riistanhoitoyhdistyksen, joka käsittelee
hirvilupahakemuksia virkavastuulla ei tule sekaantua mitenkään hakijoiden tai heidän
taustalla olevien osapuolien tekemiin sopimuksiin.
Mikäli yhteishaussa tapahtuneet ratkaisut eivät tyydytä sen osapuolia on asia
ratkaistava, mikäli sopuun ei päästä viime kädessä käräjäoikeudessa.
Em. perustein riistanhoitoyhdistykselle ei kuulu ko. asian ratkaiseminen.

34 §
Muut asiat
Erämessut 17 – 19.5.
Yhdistys maksaa tapahtuman pääsymaksun 7 euroa johtokunnan jäsenille ja
toimihenkilöille.
Metsästyksenvartijain koulutus / tapaaminen
21.5. klo 18.00. Syväsenvaaran ala-asteen auditoriossa.
Ohjattu ampumaharjoittelu Pahkamaan ampumaradalla
Ma 3.6 , ke 5.6 ja to 6.6 alkaen klo 17.30.
Osallistumismaksu 5 euroa.
Toiminnanohjaaja hankkii tapahtumaa varten tarvittavan määrän patruunoita ja
palkinnot sekä oheistarvikkeet.
Metsästyskauden avajaistapahtuma Pahkamaan ampumaradalla
To 1.8 alkaen klo 17.30.
Toiminnanohjaaja hankkii tapahtumaa varten tarvittavan määrän patruunoita ja
palkinnot sekä oheistarvikkeet

Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus Syväsenvaaran ala-asteen auditoriossa

Pe 2.8 , ma 5.8 , ke 7.8 ja pe 9.8 ( kurssi yhteensä 12 tuntia )
Tilaisuudet alkavat klo 18.00
Metsästäjätutkinnot järjestetään samassa paikassa seuraavasti:
Ma 12.8, to 15.8 , ma 19.8 , to 22.8 , ma 26.8 ja ke 28.8
Tilaisuudet alkavat klo 18.00. Ilmoittautuminen klo 17.30 alkaen.
Yhdityksen taloudenhoitaja Kari Tiermas esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen.
Yhdistys kustantaa toiminnanohjaajan opintomatkan Keski-Eurooppaan tai
pohjoismaihin.
Yhdistys maksaa toiminnanohjaajalle korvausta erämessutapahtumaan käytetystä
ajasta 7 euroa / tunti mikäli korvausta ei suoriteta riistanhoitomaksuvaroista.

35 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Puheenjohtaja
Hannu Lukkarila

Pöytäkirjanpitäjä
Matti Ylijääskö

Pöytäkirjantarkastajat:

Pentti Hyvärinen

Martti Mäkinen

