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Kello 18.00
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Timo Kovala
Juha Seurujärvi
Pentti Hyvärinen
Risto Kuoksa
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Taito Oikarainen
Veli Saarijärvi
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PUHEENJOHTAJA

Timo Kovala

ESITTELIJÄ

Matti Ylijääskö

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

Matti Ylijääskö

27 §
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Timo Kovala avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi

28 §
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 Taito Oikaraisen ja Reino Vaaraniemen.
Päätös:
Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.

29 §
Lausunto hirvenkaatolupahakemuksista Lapin riistanhoitopiirille
Hirvenkaatolupahakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 42 kpl.
joista 12 kpl oli yhteislupahakemuksia.
Haettu hirvimäärä oli 1711 aikuista ja 1123 vasaa.
Metsäkauriin kaatolupia haki Antti Saari 2 kpl. yhteishaku Tuomo Poikajärvi 10 kpl. ja
yhteishaku Kalevi Salmela 10 kpl.
Yhdistyksen kokous päätti 22.2.2003 esittää riistanhoitopiirille kaatolupamääräksi
vuodelle 2003 yht. 2400 hirveä ja vasaosuudeksi 40%.
Hallitus käsitteli vuoden 2003 hirvien kaatolupakiintiötä ja sen alueellista jakaantumista
25.3. pitämässään kokouksessa. Päätös perustui mm. seuraaviin asiakohtiin:
- hirvikannan määrä on metsästäjien arvion mukaan pysynyt samana
verrattuna edelliseen 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 leikannut hirvikantaa suunnitellun mukaisesti ja
asetettuihin tavoitteisiin ei päästy.
- 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 on 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 )
Hirvien aiheuttamat metsävahingot v. 2002. ( LIITE )
Ranuantien suunnan alueella suoritettu lentolaskenta osoitti ko. alueen
( n. 150000 ha ) hirvitiheydeksi n. 6 hirveä /1000 ha.
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.
Hallitus keskusteli 25.3 pitämässään kokouksessa hirvilupapankkimenettelystä ja
suosittaa luvansaajille sen käyttöön ottoa.
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

Hallituksen 25.3.2003 hyväksymä metsästyslupa-alueisiin jakaantuva laskennallinen
kaatokiintiöesitys v. 2003 on seuraava:
-Peruskiintiönä jaetaan koko yhdistyksen alueelle pinta-alan suhteessa 1900
kaatolupaa. Peruskiintiön jaossa on huomioitu hirvien aiheuttamat alueelliset
liikenne- ja metsävahingot sekä toisaalta kestävä verotuksen taso.
- Raudanjoen metsästysalueelta on vähennetty 112 lupaa perusteena
kestävän metsästyksen taso alueella.
- Loppuosa eli 500 lupaa kohdennettaan todetuille metsä- ja
liikennevahinkoalueille.
- Todettujen vahinkojen perusteella ko. 612 lupaa on lisätty Kemijoen
metsästysalueelle seuraavasti:
- Ala-Kemijoen lohko 198 lupaa
- Ranuantien lohko 323 lupaa
- Kuluskairan / Ylä-Kemijoen lohko 91 lupaa.
Maattomia metsästäjiä on hyvitetty valtionmaan osuutta jaettaessa siten, että vähennys
Kemijoen ja Ounasjoen alueilla on 1,5 ampujaa / 1000 ha vuokramaata kohti ja
Raudanjoen alueella vastaava luku on 0,5.
Vähennyksen suuruus perustuu alueen vuokrattujen maiden osuuteen koko pintaalasta ja alueen verotustehoon.
Hirvilupia on haettu sekä yksityismaille että valtion maille samalla hakemuksella, eikä
puoltolausunnossa määrätä, mistä hakijan tulee ampua lupahirvet.
Yhdistyksen puollettava lupamäärä on 2400 kpl.

VUOKRAMAAT JA AMPUJAT ALUEITTAIN
Alueen
Alueen
Vuokra- Vuokramaiden Ampujat
nimi
pinta-ala maat
osuus koko
( kpl )
( ha )
( ha )
alasta ( % )
Ala-Kemijoki
53000
20419
39
318
Ranuantie
148000
91171
64
635
Kuluskaira /
Ylä-Kemijoki
130370
62074
48
564
KEMIJOKI
YHT.
331370 173664
1524
OUNASJOKI
320699 121143
38
976
RAUDANJOKI 149752
28147
19
354
Yhteensä
801821 322954
41
2847
LUPAMÄÄRÄT METSÄSTYSALUEITTAIN:
MetsästysHaettu lupamäärä Lupakiintiön muodostuminen ( kpl. )
alue
(kpl.)
Aikuinen Vasa PerusVahinkoalueen
Alueelle
kiintiön
painotus + /
jaettava
1900 jako alueen kestävyys lupamäärä
Ala-Kemijoki
210
144
126
198
324
Ranuantie
554
347
352
323
675
Kuluskaira /
Ylä-Kemijoki
268
181
309
91
400
Kemijoki
N:o 2820 yht
1032
672
787
612
1399
Ounasjoki
N:o 2815 yht
506
398
759
0
759
Raudanjoki
N:o 2818 yht
152
102
354
-112
242
Metsästysalueet yht.
1690
1172
1900
500
2400
KERTOIMET METSÄSTYSALUEITTAIN:
MetsästysVerotusteho
Pinta-alakerroin Muunnettu
alue
hirvi / 1000 ha hirvi / 1000 ha
ampujakerroin
ampuja / hirvi
Ala-Kemijoki
6,11
6,11
0,69
Ranuantie
4,56
4,56
0,52
Kuluskaira /
Ylä-Kemijoki
3,07
3,07
0,44
Kemijoki
N:o 2820 yht
4,22
4,22
Ounasjoki
N:o 2815 yht
2,37
2,37
0,58
Raudanjoki
N:o 2818 yht
1,62
1,62
0,58

Yhteensä
2,99
2,99
Vasaosuus on 40 % kaatolupamäärästä.
Hirvenmetsästäjien määrä on kehittynyt seuraavasti:
- v. 2001 yht. 2600
- v. 2002 yht. 2720 ja
- v. 2003 yht. 2847
Valmisteluvaiheessa hakemuksista on poistettu tietoon tulleet sirpalealueet, jotka eivät
täytä hirvenmetsästyksen edellyttämää metsästysaluetta.
Korjatut alueet on rajattu hakemuksiin liitetyille kartoille.
Yhteenvetoluettelo lupahakemuksista ja puoltolaskelmista metsätysalueittain ( LIITE 1 )
Ehdotus:
Hallitus päättää antaa Lapin riistanhoitopiirille edellä selostetuin perustein liitteessä 1
osa-alueittain eritellyn lausunnon vuoden 2003 hirvilupahakemuksista ja päättää
puoltaa lisäksi yhteishaku Tuomo Poikajärvelle 10 kpl , yhteishaku Kalevi Salmelalle
10kpl , ja Antti Saarelle 2 metsäkauriin kaatolupaa.
Hallitus 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 hallitus 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:
Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

30 §
Ansiomerkkiesitykset
Ei ollut.

31 §
Tiedotusasiat
KHO:
-

päätös Timo Kovalan hirvilupavalitukseen
päätös Akseli Määtän hirvilupavalitukseen

-

päätös valtionavustuksen myöntämisestä Lapin riistahoitopiirille

-

suurpetohavainnot v. 2002

MMM:

RKTL:

Riistanhoitopiiri:
- lupa vahinkoa aiheuttavien lintujen hävittämiseen / Reijo Köngäs
- lupa vahinkoa aiheuttavien lintujen hävittämiseen / Tapani Partanen
- riistaanhoitopiirin kokouspöytäkirja
- piirin kokouksen hyväksymät lohkojaot
Lapin lääninhallitus:
- hirvieläinten jäljittämisestä ja myynnistä tehtyjen sopimusten valvonta ja
tilastointi
Erä-Raja ry
- Toramon ampumaradan kunnostuskustannusten ja nuorten aloittelevien
metsästäjien metsästäjäkoulutuksen tukeminen

Päätös:
Hallitus merkitsi kirjeet tiedoksi.

32 §
Muut asiat
Metsästäjätutkinnot ja ampumakokeet kevät 2003.

Hallitus päätti tukea yhdistyksen toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten
osallistumiskuluja Oulun erämessuille 50 euroa / henkilö.

33 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Timo Kovala
puheenjohtaja

Matti Ylijääskö
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

Taito Oikarainen

Reino Vaaraniemi

