ROVANIEMEN SEUDUN
RIISTANHOITOYHDISTYS
JOHTOKUNTA

Kokouspäivämäärä 3.9.2002

PÖYTÄKIRJA
AIKA

Kello 18.00

PAIKKA

Saaren Erämiesten toimitalo

SAAPUVILLA

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

Matti Ylijääskö

36§
Kokouksen avaaminen
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Päätös:
Puheenjohtaja Hannu Lukkarila avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
37§
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.

38§
Metsäkanalintutilanne
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on julkaissut seurantatiedot tämän
vuoden metsä-kanalintukannoista. Aineisto kerätään ns. riistakolmiomenetelmällä.
Julkaistut tulokset perustuvat elokuussa tehtyyn riistakolmiolaskentaan.
Tutkimuslaitoksen käytettävissä ovat olleet 30.8. mennessä laketut kolmiot.
Lapin riistanhoitopiirin alueella oli 30.8. mennessä laskettu 152 riistakolmiota.
Tulokset ovat seuraavat:
Laji

Metso
Teeri
Pyy
Riekko

Lintuja/ Yks. PoikasMuutososuus
km²
%
%
2001 2002 2001
2002
3,6
5,9
51
53
64
2,6
4,0
56
57
50
2,6
3,3
57
47
23
3,6
5,6
72
60
39

Riistanhoitoyhdistyksittäin tehdyn laskennan tulokset ovat liitteen mukaiset.
Ad ja yht.sarakkeet antavat vanhojen ja kaikkien lintujen tiheydet
(yksilöä / km² metsämaata)
Rovaniemen alueen tiedot v. 2001 ja 2002 ovat seuraavat:
Metso
Teeri
Pyy
Riekko
Yhteensä
ad. yht. poik. ad. yht. poik. ad. yht. poik. ad. yht. poik. ad. yht.
%
%
%
%
Rovaniemi 2001
3,8
46
1,6
44
2,7
46
3,9
64
12,0
Rovaniemi 2002 4,14 8,15 49,2 1,91 3,44 44,4 3,76 8,02 53,2 1,34 4,65 71,2 11,1 24,3

Tulosten tulkinnassa merkittäviä asioita ovat mm. tiheydet ja poikastuotanto.
Mikäli lajin tiheys laskee alle 2 lintua / metsä km² on metsästyksen osuutta harkittava
hyvin tarkkaan.
Lisäksi on syytä huomioida aikuislintujen luontainen poistuma, joka mm. koppelon
osalta on n. 20 %.

Ehdotus:

Koska kanalintukantojen tilanne edellä esitettyjen RKTL:n kolmiohavaintojen
perusteella on pidettävä kohtuullisena ei ole tarpeen esittää lajikohtaisia
kiintiösuosituksia. Sen sijaan jokaisen metsästäjän tulee itse huolehtia kestävän
metsästyksen toteutumisesta osaltaan. On muistettava hyvät metsäsästäjätavat ja
kohdistettava mikäli mahdollista verotus nuoriin yksilöihin. Lisäksi metsästäjien on
erityisesti kiinnitettävä huomiota turvallisuustekijöihin ja otettava huomioon myös muut
luonnossa liikkujat.
Päätös:
Johtokunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi johtokunta päätti, että puheenjohtaja ja toiminnanohjaaja laativat asiasta
tiedotteen lehdistöä varten.

39§
Tiedotusasiat
Riistanhoitopiiri:
- piirin hallituksen pöytäkirja
- riistanhoitopiirin kokouspöytäkirja
- riistanhoitomaksu ja hirvien pyyntilupamaksut
- karhunmetsästyksen kaadosta ilmoittaminen
- lupapäätös vahinkolinnuista Jouko Puska
- asiaa metsähanhesta / metsähanhityöryhmä
- ajankohtaista syksyn jahtiasiaa
Maa- ja metsätalousministeriö
- pyyntiluvilla tai alueellisen kiintiön puitteissa sallittava karhunmetsästys
- suurpetoasioiden muistiinpano
- vastaus Erkki Ruokasen tekemään kanteluun
- hallituksen esitys metsäsyslain muuttamiseksi
Riistan- ja kalantutkimus
- riistapäivät 2002
- talven lumijälkilaskennat riistakolmioilla v. 2002
- vesilintukannat v.2002
- hirvikanta lähes ennallaan suurista kaatomääristä huolimatta
- karhun kaatolomakkeet ja näytepyynnöt kaudelle 2002
Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto
- muistio hirvivahinkotyöryhmän viraomaisneuvottelusta
Lapin Ilmatorjuntarykmentti
- Pahkaamaan ampumaradan käyttö

Metsästyskauden avajaiset 1.8
Metsähallituksen tiedotustilaisuus Pessalompolossa 17.8
Pohjois-Suomen erämessut.

40§
Kunniamerkkiesitykset
Välijoen Riistamiehet ry:n johtokunta on esittänyt seuraaville jäsenilleen pronssisia
ansiomerkkejä:
Nätynki Pentti, Koskenniska Ari, Ruokanen Erkki , Ruokanen Hemmo,
Juotasniemi Markku, Gullsten Terho, Karjula Hugo, Kunnari Pekka Valtteri,
Kaaretkoski Aimo, Kaaretkoski Urpo, Ronkainen Kalervo, Kunnari Lauri ja
Siivola Kauko
Ala-Ounasjoen Erästäjät ry:n johtokunta on esittänyt jäsenilleen seuraavia
ansimerkkejä:
Kultainen merkki Paavo Heikkilälle ja
hopeinen merkki Jorma Salmelle ja Pekka Ylikunnarille.
Lohinivan Erästäjät ry:n johtokunta on esittänyt jäsenilleen seuraavia ansimerkkejä:
Hopeinen merkki Ari Lohinivalle ja Kaarlo Lohinivalle ja
pronssinen merkki Lauri Tammelalle.
Päätös:
Johtokunta päätti myöntää pronssiset ansiomerkit esitetyille henkilöille ja antaa
puoltavan lausunnon Lapin riistanhoitopiirille esitetyistä kultaisesta ja hopeisista
ansiomerkeistä.

41§
Muut asiat
Metsästäjätutkintopäivien lisääminen.
Päivät 9.9 ja 11.9.
Metsästäjäkoulun käynnistäminen.
Käsiteltiin alustavasti. Toiminnanohjaaja laatii seuraavaan kokoukseen
yhteeenvedon esitettyjen mielipiteiden pohjalta.
Taloudellinen katsaus.
Taloudenhoitaja Kari Tiermas esitteli taloudellisen tilanteen ja jakoi
jäsenille kirjallisen talousraportin.
Lentolupamaksu on 9 euroa / lupa jos metsästäjät päättävät osallistua lentolaskentaan.

42§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30.
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