Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistyksen kokous 28.2.2009 Saarenkylässä.
Vuoden nuori metsästäjä ja muut palkitsemiset
Vuoden nuoreksi metsästäjäksi valittiin Ville Kahelin Ala-Ounasjoen Erästäjät ry:stä. Hän sai
haltuunsa vuodeksi kiertävän Kivalon Maljan, jonka on lahjoittanut Kivalon Pyyttöpartio.
Arvonimen saa vuosittain haltuunsa nuori metsästäjä, joka on osallistunut aktiivisesti metsästys- ja
riistanhoitotyöhön.
Pienpetokilpailun parhaana palkittiin jälleen edellisien vuosien tapaan Olavi Komulainen, kova
pyyntimies Auttista. Hänen kilpailulipuke vuodelta 2008 sisälsi saalistiedot 23 ketusta, 3 supikoirasta, 3 näädästä, 1 kärpästä sekä vahinkolinnuista.
Nuorten sarjan voitti Ville Kahelin. Villen saaliina oli 2 kettua, 2 minkkiä sekä 5 kärppää.
30 perättäisestä ampumakoesuorituksesta palkittiin kultaisella sarvimerkillä Seppo Bergman,
Heimo Koivumäki, Pentti Oja, Kari Tiermas ja Veikko Uusinarkaus
Tukea nuorisotoimintaan
Vuosikokous päätti jatkaa nuorisotoiminnan tukemista myös vuonna 2009. Hirvenmetsästäjien
maksamalle lentolaskentamaksujen keräilytilille jakamattomaksi jääneet varat käytetään
nuorisotoimintaan erillisten perusteltujen hakemusten mukaisesti. Hakemukset osoitetaan
riistanhoitoyhdistyksen hallitukselle, joka tekee niistä päätöksen ja seuraa esitettyjen hankkeiden
toteutumista. Suurin yksittäinen avustus / hanke tai tapahtuma on enintään 200 euroa.
Hirvikantaa leikataan edelleen yhdistyksen etelä- ja länsiosassa
Riistanhoitopiirille tehtävä esitys hirven verotussuunnitelmaksi jatkuu edelleen kantaa leikkaavana.
yhdistyksen etelä- ja länsiosassa. Hirvikanta yhdistyksen itäosassa on asettunut sille asetettuun
tavoitteeseen.
Yhdistykselle määrätty talvehtivan hirvikannan tavoitetiheys on 2,0 hirveä / 1000 ha. eli n. 1600
hirveä. Tämän hetkinen arvio talvehtivasta hirvikannasta metsästäjien mukaan on n. 2200 hirveä.
Lukuun lisätään vasatuotto, jolloin syksyllä kanta ennen metsästystä olisi n. 3100 hirveä.
Laskelmaan perustuen yhdistyksen kokous päätti esittää alustavasti piirille, että kokonaishirvikiintiö
on 1400 hirveä, josta vasojen osuus on 40 %. Verotusteho edellä olevan mukaisesti on n.1,7 hirveä /
1000 hehtaaria.
Esitys on alustava, koska yhdistyksellä ei ole vielä käytössä kaikkia verotussuunnitelmaan
tarvittavia tietoja, mm. Rktl:n hirvihavaintokortteihin perustuvat tiedot saadaan myöhemmin
maaliskuussa. Lopullinen hirvien verotusmäärä vahvistetaan hirvilupien puoltovaiheessa
toukokuussa.
Lentolaskentaa ei suoriteta v. 2009. Lisäksi kokousväki korosti edelleen valikoivan metsästyksen
tarpeellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. emä / vasanippuja ei sallita tulevanakaan syksynä.
Hallituksen kokoonpano kaudelle 2009-2012
Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kovala. Hän voitti äänestyksessä vastaehdokkaana olleen Veli
Saarijärven äänin 338 vastaan 88.
Hallituksen jäsenet ovat Antti Kangas, Risto Kuoksa, Taito Oikarainen, Timo Marttinen, Aimo
Vilmilä, Esko Haverinen ja Risto Vaara.
Metsähallituksen edustajana hallituksessa toimii Yrjö Norokorpi.
Riistanhoitopiirin 15.3.2009 pidettävään kokoukseen valittiin yhdistyksen edustajaksi
Reino Vaaraniemi
Kokousväkeä oli paikalla 130 henkilöä ja heillä oli ääniä yhteensä 421.

