
 KEMIJÄRVEN    
RIISTANHOITOYHDISTYS 10.5.2010              3 / 2010 
 
 
    Hallituksesta ja toimihenkilöistä läsnä: 

     Esko Törmänen, pj   
Minna Hamara  
Kauko Kesälahti  
Mikko Niemelä, vpj  
Henry Ollila  
Pertti Sarajärvi   
Sauli Särkelä   
Marko Välikangas 
Pasi Kamula, Metsähallitus  
Pekka Välimäki, toiminnanohjaaja 
 
 

Pöytäkirja: 
 

1. Puheenjohtaja Esko Törmänen avasi kokouksen klo 18.00 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen, 
Sihteeriksi valittiin Henry Ollila 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Niemelä ja Kauko Kesälahti 

  
3. Asemakaava. 

Toiminnanohjaaja Pekka Välimäki alusti keskustelun esittelemällä ranta-
asemakaavaehdotuksen. Sauli Särkelä kertoi asemakaavan sisällön. Todettiin, että ranta-
asemakaava koskee riistanhoitoyhdistystä, koska Peltojärven ampumarata sijaitsee 
asemakaava-aluetta vastapäätä. Hallitus päätti antaa lausunnon kaavaesityksestä. 

 
 
4. Petovahinkotarkastaja- koulutus toiminnanohjaajille. 

Koulutus järjestetään Sodankylässä 11.5.2010. Päätettiin, että Pekka Välimäki osallistuu 
koulutukseen. Kurssi on maksuton. Maksetaan päiväraha- ja matkakustannukset. 

 
 

 
5. Riistanhoidon kunniakirja ja riistanhoidon ansiomerkki hakemuksen käsittely.  

Hallitus hyväksyi esityksen. Esitys pöytäkirjan liitteenä 1. 
 
6. Hirvilupahakemusten käsittely 

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn yleiskeskustelulla. Lupahakemukset on esikäsitelty 
toiminnanohjaajan ja puheenjohtajan toimesta. Lupapuoltojen yhteenlaskettu hirvimäärä on 
1210. Verotussuunnitelman mukainen hirvimäärä on 1220 +/- 10 hirveä. Pasi Kamula totesi 
poliittisen tahdon olevan tällä hetkellä se, että lupia jaetaan ylimäärin hirvikantaan nähden ja 
tyydytään alhaisempiin pyyntilupien käyttöasteisiin. Myös keskustelu hirvenpyynnin 
aikaistamisesta Lapissa käy kuumana. 
Valtionmaiden osalta jokaisella lohkolla pitää olla sama ampujamäärä yhtä hirveä kohden. 
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 Keskusteltiin ampujien sijoittelusta eri lohkoille. Sijoittelun perusteena on, että lohkon 
ampujamäärä on vähintään niin suuri, että se riittää kumoamaan mahdollisen lohkokohtaisen 
ampujavähennyksen.   
Yleislinjaus ampujalistoja käsiteltäessä oli, että jos ampujalla oli mahdollisuus metsästää 
muussa seurassa tai seurueessa ja aikoi tätä mahdollisuutta myös käyttää, niin ampujaa ei 
luettu hakijan hyväksi.  
Ampujaa, jonka ampumakoesuoritus on suoritettu 30.4.2007 taikka ennen sitä, ei myöskään 
luettu hakijan hyväksi. 
 
Puheenjohtaja jakoi puoltoperustelaskelmat nähtäväksi. Hallituksen aikaisemman päätöksen 
mukaisesti kokonaiskaatomäärä on 1220 hirveä, josta 80% eli 976 hirveä jaettiin kaikille 
hakijoille ja 20% eli 244 hirveä jaettiin aikaisemmin sovituille 2. ja 3. lohkon 
tihentymäalueille pinta-alojen suhteessa. 2. Lohkolle pinta-alan mukaan tihentymäosuus on 
74 hirveä ja 3. lohkon tihentymäosuus on 170 hirveä.  
Valtionmaan osuus on 237 hirveä. Hyväksyttyjä ampujia on 508 kpl, joista 
ampujavähennyksien jälkeen jää 365 ampujaa. Näin ollen yhtä valtionmaan hirveä kohden 
tarvitaan 1.544 ampujaa jokaisella lohkolla. 
Ampumakortit jaettiin useammalle lohkolle, mikäli hakija oli hakenut useammalta lohkolta 
pyyntilupia. 
Laskennassa käytettiin hirvien päälukua, jotka lopuksi muutettiin pyyntiluviksi. 
 
Muutamien hakemuksien kohdalla matemaattinen laskelma antoi enemmän hirviä, kuin mitä 
hakija oli hakenut. Hallitus teki päätöksen, että vaikka laskelma osoittaisi pyyntilupina yli 
hakemuksen, niin hirvilupia puolletaan enintään se määrä kuin mitä hakemuksessa on.  
 
 
Hallitus päätti tehdä pyyntialuerajauksen Javarustunturin valtionmaan ja sen Naturasoiden 
osalta metsästysturvallisuuden takaamiseksi ko. alueella KHO 968/1/07 päätökseen 
perustuen. Javarustunturin valtionmaan ja sen naturasoiden pyyntioikeus säilyy niillä 
seuroilla, joiden yksityismaat vastaavat alueeseen. Nämä seurat ovat Javaruksen Erä ry, 
Koillis-Kemijärven Erämiehet ry ja Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry. 
Hallitus totesi, että yksistään näiden seurojen yhteenlaskettu ampujamäärä on 114 ampujaa. 
Kyseessä oleva alue on pinta-alaltaan hieman yli 1000 ha, yksityismaiden ympäröimä, jonka 
kapea suokannas yhdistää suurempaan valtionmaan alueeseen. Javarustunturi soineen kuuluu 
valtion pyyntilupa-alueeseen Naarma 8170. 
 
 
Hakemusten käsittely: 
 
Enijärven Erä ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 12 aikuiselle ja 6 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 10 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 8 aikuiseen ja 4 vasaan.  
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa 
naturasoineen, jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta 
huomioiden. 
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Hirvikerä ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 4 aikuiselle ja 2 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 2,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 2 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan  
hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa naturasoineen, jotka 
rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden. 
 
Hyypiön Erä ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 22 aikuiselle ja 6 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 15 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 12 aikuiseen ja 6 vasaan. Pyyntialueeksi 
puolletaan hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa naturasoineen, 
jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden. 
 
Isokylän Metsästysseura ry 
Marko Välikangas jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 86 aikuiselle ja 47 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 107 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 86 aikuiseen ja 42 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Javaruksen Erä ry  
Esko Törmänen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Mikko Niemelä toimi käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 26 aikuiselle ja 14 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 28,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 23 aikuiseen ja 11 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
Joutsijärven Metsästäjät ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 60 aikuiselle ja 46 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 67,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 54 aikuiseen ja 27 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
Juujärven Kalastus- ja Metsästysseura ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 28 aikuiselle ja 13 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 33,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 27 aikuiseen ja 13 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
Alaluusua Veijo, hirviseurue 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 7 aikuiselle ja 4 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 4 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 

  
Autio Heikki, yhteislupa 
Kauko Kesälahti jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Pöytäkirjan tarkasti tämän hakemuksen osalta Minna Hamara. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 65 aikuiselle ja 35 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 77 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 62 aikuiseen ja 30 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa 
naturasoineen, jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta 
huomioiden. 
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Lesonen Jouko, yhteislupa 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 20 aikuiselle ja 0 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 16 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 13 aikuiseen ja 6 vasaan. Pyyntialueeksi 
puolletaan hakemuksen mukaisesti poislukien valtionmaa Saarivaara 8172 kestävän kannan 
verotuksen turvaamiseksi ja metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden sekä 
Javarustunturin valtionmaa naturasoineen, jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti 
metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden. Hakijan pyyntialueen pinta-alaksi jää n. 86500 
ha. 
 
Koillis-Kemijärven Erämiehet ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 120 aikuiselle ja 60 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 144,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 116 aikuiseen ja 57 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Koillis-Lapin Sähkö Oy:n Metsästyskerho ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat  6 aikuiselle ja 2 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 4 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Lehtolan Eräpoijat ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 18 aikuiselle ja 8 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 11,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 9 aikuiseen ja 5 vasaan. Pyyntialueeksi 
puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Alaluusua Asko, hirviseurue 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 4 aikuiselle ja 2 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 4 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 3 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Luusuan Erämiehet ry 
Mikko Niemelä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi.  
Pöytäkirjan tarkasti tämän hakemuksen osalta Minna Hamara. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 28 aikuiselle ja 14 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 34 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 27 aikuiseen ja 14 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
Botnian hirviseurue 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 4 aikuiselle ja 2 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen 
mukaan 5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 4 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
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Nuutin Erä ry, yhteislupa 
Pertti Sarajärvi jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 25 aikuiselle ja 10 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 19 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 15 aikuiseen ja 8 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa 
naturasoineen, jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta 
huomioiden. 
 
Outisen Erä ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 33 aikuiselle ja 14 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 31 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 25 aikuiseen ja 12 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Peniön Pyytäjät ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 7 aikuiselle ja 4 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 6,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 5 aikuiseen ja 3 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Perinteiset Eränkävijät ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 12 aikuiselle ja 6 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 4 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
metsähallituksen osoituksen mukainen alue eli Naarma 8170  poislukien Javarustunturin 
valtionmaa naturasoineen, jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus 
näkökohta huomioiden. 
 
Pikkukylän Kalastus- ja Metsästysseura ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 14 aikuiselle ja 6 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 12,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 10 aikuiseen ja 5 vasaan. Pyyntialueeksi 
puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
Alaluusua Pasi, hirviseurue 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 2 aikuiselle ja 2 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 2,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 2 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa naturasoineen, jotka 
rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden. 

 
Salcompin Erästäjät ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 10 aikuiselle ja 4 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 10 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 8 aikuiseen ja 4 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Suomuvuoman Erä ry 
Minna Hamara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 41 aikuiselle ja 21 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen 
mukaisesti 51,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 41 aikuiseen ja 21 vasaan. Pyyntialueeksi 
puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
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Syrjäläinen Markus, hirviseurue 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 6 aikuiselle ja 4 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 4 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Särkikankaan Erä ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 12 aikuiselle ja 8 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 6,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 5 aikuiseen ja 3 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa naturasoineen, jotka 
rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden. 

 
Tohmon Metsästysseura ry 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 32 aikuiselle ja 16 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 29 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 23 aikuiseen ja 12 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa 
naturasoineen, jotka rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta 
huomioiden. 
 
Taipale Jali, hirviseurue 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 8 aikuiselle ja 5 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta 
poiketen 6 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 5 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue poislukien Javarustunturin valtionmaa naturasoineen, jotka 
rajataan edm. päätöksen mukaisesti metsästysturvallisuus näkökohta huomioiden. 

 
Kemijärven yhteismetsän osakaskunta 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 150 aikuiselle ja 36 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 137 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 110 aikuiseen ja 54 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Ylikylän Metsästys- ja Kalastusseura ry 
Henry Ollila jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Minna Hamara toimi sihteerinä hakemuksen käsittelyn ajan. 
Hakija on hakenut pyyntiluvat 103 aikuiselle ja 52 vasalle. Rhy:n hallitus puoltaa 
hakemuksesta poiketen 122 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 98 aikuiseen ja 48 vasaan. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Yhteenveto puolloista: 
Puolletaan 1009,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 809 aikuiseen ja 401 vasaan, yhteensä 1210. 
Vasaprosentti on 33,1 %. 
Lohkolle 1. puolletaan 124 hirveä 
Lohkolle 2. puolletaan 413 hirveä 
Lohkolle 3. puolletaan 563 hirveä 
Lohkolle 4. puolletaan 110 hirveä 
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7. Lausuntojen antaminen päätettyihin puoltolausuntoihin mahdollisesti tehtäviin valituksiin. 
Hallitus päätti, että se kokoontuu kokonaisuudessaan vastaamaan mahdollisiin valituksiin. 

 
8. Muut esille tulevat asiat 

Mikko Niemelä kävi läpi yhdistyksen kotisivujen kävijämääristä. Käyntikertoja reilu 400 / kk 
ja eri kävijöitä n. 200 / kk. 
Pekka Välimäki kysyi, että osallistutaanko Papatuspäiville 3 - 4. heinäkuuta? 
Pekka esitti, että perustetaan päiville Infopiste. Hallitus antoi Pekalle valtuudet järjestää 
asian. 
 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30 
      

Pöytäkirjan liitteenä ovat: 
Peltojärven ranta-asemakaavaehdotus 
Ansiomerkkiesitys Heikki Kelloniemelle 
Hirvipuoltolaskelmat exel –taulukkona 
 

 
    

 
 

 
_____________________________  _____________________________ 
Puheenjohtaja Esko Törmänen  Kokouksen sihteeri Henry Ollila 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja Mikko Niemelä Pöytäkirjantarkastaja Kauko Kesälahti 
 
 
_______________________________________ 
Sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja Minna Hamara 
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