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 KEMIJÄRVEN    

RIISTANHOITOYHDISTYS      10.5.2012              

 
    Hallituksesta ja toimihenkilöistä läsnä: 

     Rainer Vihriälä, pj   
Minna Hamara   
Mikko Niemelä, vpj  
Rauno Javarus  
Pertti Sarajärvi   
Markku Jaakola  
Marko Välikangas 

     Ulla Filen  , Metsähallitus  
Antti Sirviö, maanomistajien edustaja 
Esko Törmänen, toiminnanohjaaja 

 Hallituksen kokous  4/2012 
 
Pöytäkirja: 
 

1. Puheenjohtaja Rainer Vihriälä avasi kokouksen klo 18.00 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen, 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Javarus, Mikko Niemelä ja Marko Välikangas  
Kokous todettiin  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
4. Käsitellään Enijärven Erä ry:n esitys pronssisen ansiomerkin myöntämisestä seuraaville 

henkilöille: Majava Toivo, Majava Heikki ja Nurmi Tapio (esitykset liitteenä 1) 
 
Päätös: Esitetyt pronssiset ansiomerkit myönnettiin. 
 
  

 
5. Päätetään toimenpiteistä ampumaradan taustavallin hiekoittamisesta kimmokevaaran 

välttämiseksi. 
Päätös: Kysytään tarjoukset paikallisilta yrittäjiltä työn suorittamisesta. 
             Kokonaisedullisin tarjous hyväksytään. 
 
 

6. Päätetään ampumaradan uuden ampumakopin maalauksesta (väri). 
 
Päätös: Uusi ampumakoppi maalataan tulevan kesän aikana  
- väri tumma, ruskeasävyinen. 
 

 
7. Päätetään toiminnanohjaajan paikan täyttämisestä/ hakuajan jatkamisesta 

 
Päätös: Esko Törmänen valittiin hoitamaan toiminnanohjaajan tehtäviä nykyisellä palkalla 
(550€/kk) toistaiseksi. Muut, kuin toiminnanohjaajan päivittäiseen toimistolla tapahtuvaan 
työskentelyyn liittyvät matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
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8. Kauko Kesälahti saapui kokoukseen ja osallistui päätöksen tekoon pykälästä 8. eteenpäin. 

Valitaan rhy:n edustaja Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmään (liite 2). 
Nykyinen edustaja on Seppo M Kerkelä. Seurantaryhmän seuraava kokous on 14.5.2012 klo 
12.00 Itä-Lapin ammattiopistolla. 
 
Päätös: Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Rainer Vihriälä ja varahenkilöksi Marko Välikangas. 
              14.5 kokoukseen osallistuu Marko Välikangas. 
 
 
 

 
9. Päätetään osallistumisesta Kemijärven Papatuspäiville 30.6- 1.7.2012 (liite 3) 

 
Päätös: Rhy ei osallistu Papatuspäiville. 
 

10. Hirvilupahakemusten käsittely 
 

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn yleiskeskustelulla. Lupahakemukset on esikäsitelty 
toiminnanohjaajan toimesta. Lupapuoltojen yhteenlaskettu hirvimäärä on 123. Se sisältää 
Sallan Rhy:n puolelle puollettavan yhden( 1) pyyntiluvan Joutsijärven Metsästysseuran 
vuokramaille (Suomuvuoma/Joutsijärvi yhteislupa). Verotussuunnitelman mukainen 
hirvimäärä on 120,  +/- 10 hirveä.  
Valtionmaiden osalta jokaisella lohkolla pitää olla sama ampujamäärä yhtä hirveä kohden. 
Yksityismailla puollot perustuvat vuokramaiden pinta-alaan ja alueelle päätetyn hirvimäärän 
muodostamaan poistokertoimeen .Eri lohkoilla on erilaiset poistokertoimet, jotka ilmenevät 
puoltotaulukkoliitteen lohkokohtaisilta sivuilta. 
Pienin puollettava lupamäärä on puoli(0,5) pyyntilupaa, jonka saadakseen on hakijan 
laskennallisen osuuden oltava vähintään 0,500 hirveä. 

 
   

Yleislinjaus ampujalistoja käsiteltäessä oli, että jos ampujalla oli mahdollisuus metsästää 
hirveä muussa seurassa tai seurueessa ja hän ilmoitti myös käyttävänsä tätä mahdollisuutta , 
niin ampujaa ei luettu hakijan hyväksi.  
Ampujaa, jonka ampumakoesuoritus on suoritettu 30.4.2009 taikka ennen sitä, ei myöskään 
luettu hakijan hyväksi. 
 
 Hallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti kokonaiskaatomäärästä 120 hirveä, 
puolletaan 12 hirveä lohkolle 1, 41 hirveä lohkolle 2, 54 hirveä lohkolle 3 ja 13 hirveä 
lohkolle 4.  
Valtionmaiden laskennallinen osuus on 24,4 hirveä. Hyväksyttyjä ampujia on 426 kpl. Näin 
ollen yhtä valtionmaan hirveä kohden tarvitaan 17,46 ampujaa jokaisella lohkolla. Ns. 
vasalupa puolletaan hakijalle, jos hyväksyttyjä ampujia on vähintään yhdeksän(9). 
Ampumakortit jaettiin useammalle lohkolle, mikäli hakija oli hakenut useammalta lohkolta 
pyyntilupia. 
Laskennassa käytettiin hirvien päälukua, jotka lopuksi muutettiin pyyntiluviksi. 
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Hakemusten käsittely: 
Alaluusua Pasi, hirviseurue 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Botnian hirviseurue/ Eero Kasurinen 
Hakija on hakenut 2,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan.  Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Enijärven Erä ry/ Jouni Majava 
Hakija on hakenut 3 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Hirvikerä ry/ Martti Hämäläinen 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. 
 Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi 
puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Hyypiön Erä ry/ Jarmo Hyypiö 
Hakija on hakenut 5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 1 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
  
Isokylän Metsästysseura ry/ Marko Välikangas 
Marko Välikangas jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 15 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 11,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 9 aikuiseen ja 5 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Javaruksen Erä ry/ Tapio Kukkola  
Rauno Javarus jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. Hakija on 
hakenut 4 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3,5 pyyntilupaa, jotka 
jakaantuvat 3 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
Juujärven Kalastus- ja Metsästysseura ry/ Arto Juujärvi 
Hakija on hakenut 5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 2,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 2 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue.  
 
 Kemijärven Erämiehet ry, Kattilaniemen Eräpojat ry ja Palojärven metsästysseura ry/ Urpo 
Alakurtti 
Kauko Kesälahti jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 13 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 9 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 7 aikuiseen ja 4 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue, poislukien lohkolla 3 oleva ns, Ailangan alue, joka on pinta-
alaltaan 850 ha, eikä siten täytä hirvenpyyntialueelta vaadittavaa minimikokoa 1000ha. 
Sen ei myöskään katsota liittyvän hakijan muuhun pyyntialueeseen, koska välissä on yli 2 
km:n levyinen vesialue (Kemijärvi). 
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Ao. alueelle (850 ha) ei myöskään puolleta laskennallista osuutta hirvistä. 
 
Kemijärven yhteismetsän osakaskunta/ Risto Junttila 
Antti Sirviö  jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 60 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 15 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 12 aikuiseen ja 6 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue, poislukien lohkolla 4 sijaitseva, erillinen Tossanvaaran palsta 
jonka pinta-ala on 883 ha. Ao. palstalle ei myöskään puolleta laskennallista osuutta hirvistä. 
Alue ei täytä hirviluvan myöntämiseen vaadittavaa minimikoko vaatimusta (1000ha). 
 
Koillis-Kemijärven Erämiehet ry/ Jouko Uimarihuhta 
Rainer Vihriälä, Markku Jaakola ja Antti Sirviö jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta 
hakemuksen käsittelyn ajaksi. Puhetta johti tämän hakemuksen osalta vpj Mikko Niemelä. 
Hakija on hakenut 41,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 12,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 10 aikuiseen ja 5 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Koillis-Lapin Sähkö Oy:n Metsästyskerho ry/ Reijo Mäkikyrö 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Lehtolan Eräpoijat ry/ Esa Lehtola 
Hakija on hakenut 6,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Lehtola Tenho, hirviseurue 
Hakija on hakenut 3 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Luusuan Erämiehet ry/ Mikko Niemelä 
Mikko Niemelä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi.  
Hakija on hakenut 7,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 4 aikuiseen ja 2 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue.  

 
Morkan Metsä- ja Kalamiehet ry/ Jari Arola  
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  

 
Nuutin Erä ry/ Ari Kumpula 

           Pertti Sarajärvi jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksesta poiketen vain valtionmaista Naarma 
(8170) ja Pyhätunturin Kansallispuiston ns. laajennusosa sekä hakijan yksityismaat, 
yhteispinta-alaltaan 64051 ha. Puoltoa ei anneta hakijan esittämälle valtionmaalle 
Raajärvi(8171) hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi. Pääsääntöisesti yhdelle hakijalle 
lupa puolletaan vain yhdelle valtionmaan alueelle. 
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Outisen Erä ry/Timo Kyyhkynen 
Hakija on hakenut 15 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 3 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
Peniön Pyytäjät ry/ Jorma Särkelä 
Hakija on hakenut 2,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Perinteiset Eränkävijät ry/ Ari Aho 
Hakija on hakenut 3 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Pikkukylän Kalastus- ja Metsästysseura ry/ Keijo Kiviniemi 
Hakija on hakenut 2,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  

 
 Raajärven Erä- ja Kalamiehet ry /Kemijärvi Oy yhteislupa/ Janne Paldan 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Salcompin Erästäjät ry/ Kari Vuorialho 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Sipovaara Matti,hirviseurue 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus ei puolla hakijalle yhtään pyyntilupaa, koska 
hakijan laskennallinen osuus puollettavista hirvistä on alle laskennallisen minimimäärän 
0,500 (hakijalla 0,401).  

 
 Suomuvuoma Erä ry/Joutsijärven Metsästäjät ry yhteislupa/ Antti Oiva 
Minna Hamara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 42,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 12,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 10 aikuiseen ja 5 vasaan. Näistä 1 pyyntilupa on Sallan Rhy:n 
alueelle. ( Joutsijärven Metsästäjät ry:n vuokramaa) Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen 
mukainen alue.  

 
Taipale Jali, hirviseurue 
Hakija on hakenut 3 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 0,5 
pyyntilupaa(=vasa). Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
Tohmon Metsästysseura ry/ Sakari Juujärvi 
Hakija on hakenut 5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3,5 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 3 aikuiseen ja 1 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue, poislukien ns. Karhuniemen alue lohkolla 3, jonka pinta-ala on 
398 ha. Ao. alue ei välittömästi liity muuhun pyyntialueeseen koska välissä on noin 
kilometrin(1 km) levyinen vesialue, eikä se yksistään muodosta hirviluvan edellyttämää 
vähintään 1000 ha:n aluetta . 
 Karhuniemen alueelle (398 ha) ei myöskään puolleta laskennallista osuutta hirvistä. 
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Ylikylän Metsästys- ja Kalastusseura ry/Pekka Oinas 
Hakija on hakenut 24 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 10 
pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 8 aikuiseen ja 4 vasaan. Pyyntialueeksi puolletaan 
hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Yhteenveto puolloista:(liite 4=7sivua) 
Yhdistys puoltaa yhteensä 100,5 pyyntilupaa, jotka jakaantuvat 78 aikuiseen ja 45 vasaan, 
yhteensä 123 hirveä. 
Vasaprosentti on 36,6 %. 
Käsitellyn pykälän (10) osalta Antti Sirviö (maanomistajatahon edustaja) jätti eriävän 
mielipiteen. Hän vaati, että lohko 3:n osalta puoltojen tulisi olla hakemusten mukaiset. 
    
Hallitus päätti, että se kokoontuu kokonaisuudessaan vastaamaan mahdollisiin valituksiin. 

 
11. Muut esille tulevat asiat 

Suomenajokoirien Kilpa 2012- tukipyyntö(liite5). 
           Rhy:n hallitus katsoo, että sen taloudellinen tilanne ei salli antaa avustusta. 

 
 

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 
      

Pöytäkirjan liitteenä ovat: 
Ansiomerkkianomukset(3) 
Kutsu Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmän kokoukseen 
Kemijärven Papatuspäivät 
Hirvipuoltolaskelmat exel –taulukkoina 
Kilpa 2012-esite 

 
    

 
 

 
_____________________________  _____________________________ 
Puheenjohtaja Rainer Vihriälä  Kokouksen sihteeri Esko Törmänen 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja                           Pöytäkirjantarkastaja  
Rauno Javarus     Mikko Niemelä 
 
_______________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastaja 
Marko Välikangas 
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