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 KEMIJÄRVEN    

RIISTANHOITOYHDISTYS      09.5.2013             3 / 2013  

 
 
    Hallituksesta ja toimihenkilöistä läsnä: 

     Rainer Vihriälä, pj   
Minna Hamara  
Kauko Kesälahti  
Mikko Niemelä, vpj   
Markku Jaakola  
Marko Välikangas 
Jarmo  Hyypiö 
Sakari  Juujärvi 
Antti Sirviö, maanomistajien edustaja 
Esko Törmänen, toiminnanohjaaja 
 

 HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013  
 
 

1. Puheenjohtaja Rainer Vihriälä avasi kokouksen klo 12.00 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen, 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Jaakola ja Kauko Kesälahti . 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.. 

  
3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

Päätös: Kokouksen  esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 
4. Käsitellään Pikkukylän Kalastus- ja Metsästysseura ry:n esitys pronssisen ansiomerkin 

myöntämisestä seuraaville henkilöille: Kiviniemi Ulla, Jokelainen Eeva, Kiviniemi Tapani, 
Ollonen Sisko ja Ollonen Ilkka (esitykset liitteenä), sekä Koillis-Kemijärven Erämiehet ry:n 
esitys hopeisista ansiomerkeistä: Sirviö Antti, Särkelä Sauli, Alakangas Sisko, Kostamo 
Jouni ja Uimarihuhta Jouko 
 
Päätös: Myönnettiin pronssiset ansiomerkit Pikkukylän Kalastus- ja Metsästysseura ry:n 
jäsenille; Kiviniemi Ulla, Jokelainen Eeva, Kiviniemi Tapani, Ollonen Sisko ja Ollonen Ilkka 
 ja puollettiin Koillis-Kemijärven Erämiehet ry:n esitystä hopeisista ansiomerkeistä: Sirviö 
Antti, Särkelä Sauli, Alakangas Sisko, Kostamo Jouni ja Uimarihuhta Jouko. 
KKE:n esityksen osalta Rainer Vihriälä ja Antti Sirviö jääväsivät itsensä ja asian käsittelyn 
ajan puheenjohtajana toimi vpj Mikko Niemelä. 
 
  

 
5. Päätetään  ampumaradalle hankittavasta taukotuvasta ja puucee:stä  sekä lipputangon siirrosta 

tai uuden hankinnasta 
 
Päätös: Puuceeksi päätettiin ostaa TEHOPUUCEE paikallisesta liikkeestä. Taukotuvaksi 
ostetaan grillikota varustettuna ns kotakeittiöllä ja kirjurille ostetaan  n. 2:n neliön koppi. 
Nämä ostot myös paikallisesta liikkeestä. 
Lipputanko hankitaan uusi. Toiminnanohjaaja selvittää tarvittavat luvat. 
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6. Saapuneiden hirvilupahakemusten (23) käsittely 
 

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn yleiskeskustelulla. Lupahakemukset on esikäsitelty 
toiminnanohjaajan toimesta. Lupapuoltojen yhteenlaskettu pyyntilupamäärä on 31, se sisältää 
Sallan Rhy:n puolelle puollettavan yhden( 1) pyyntiluvan Joutsijärven Metsästysseuran 
vuokramaille (Joutsijärvi/Suomvuoma yhteislupa). Hallituksen laatiman verotussuunnitelman 
mukainen pyyntilupamäärä on 30 ( +/- 5).  
 
Yksityismailla puollot perustuvat vuokramaiden pinta-alaan ja valtionmailla ampujien 
lukumäärään. Kaikki maat (vuokra/valtio) ovat saman poistokertoimen arvoisia (0,09 
pl/1000ha) 
Pienin puollettava lupamäärä on yksi(1) pyyntilupa, jonka saadakseen on hakijan 
laskennallisen osuuden oltava vähintään 0,500 pyyntilupaa 

 
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 vuonna.2009 tai ennen sitä, ei myöskään 
luettu hakijan hyväksi. 
Hyväksyttyjä ampujia on yhteensä 400. 
 

          Laskennallinen osuus pyyntiluvista yksityismaille on 19,82  ja valtionmaille 11,18. 
          Luvansaajille esitetään, että mahdolliset vasankaadot suoritettaisiin viimeisenä, jotta tuottavat                     
          naaraat säästyisivät ja yhden pyyntiluvan saajat pyytäisivät sen aikuisena.  

  
 
Hakemusten käsittely: 
Annunen Enni, hirviseurue 
Hakija on hakenut 3 pyyntilupaa. Hakemuksesta poiketen rhy:n hallitus ei puolla hakijalle 
yhtään pyyntilupaa, sillä hakijan ampujamäärän (8) laskennallinen osuus 
kokonaispyyntiluvista on vain 0,22, joka ei täytä minimivaatimusta (0,5). 
 
Botnian hirviseurue/ Eero Kasurinen 
Hakija on hakenut 2,5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus ei puolla hakijalle yhtään pyyntilupaa, sillä 
haetun alueen pinta-alan (2306ha) laskennallinen osuus on vain 0,22 pyyntilupaa, eikä näin 
ollen täytä minimivaatimusta (0,5). 

 
Hyypiön Erä ry/ Jarmo Hyypiö 
Jarmo Hyypiö  jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta  hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1  
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 0,98 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
  
Isokylän Metsästysseura ry/ Marko Välikangas 
Marko Välikangas jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 4 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3 
pyyntilupaa. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 3,01 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
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Javaruksen Erä ry/ Vesa Javarus 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan.  Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 0,93 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Joutsijärven Metsästäjät ry/ Suomuvuoman Erä ry yhteislupa/ Esa Räisänen 
Minna Hamara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi. 
Hakija on hakenut 8 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 4 
pyyntilupaa. Puolletuista pyyntiluvista  1 pyyntilupa on  Sallan rhy:n alueelle. ( Joutsijärven 
Metsästäjät ry:n vuokramaa). Hakijan laskennallinen osuus Kemijärven kokonaiskiintiöstä on 
3,31 pyyntilupaa ja Sallan osalta yksi(1) pl. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen 
alue.  
 
Juujärven Kalastus- ja Metsästysseura ry/ Arto Juujärvi 
Hakija on hakenut 3 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 1,35 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
 Kattilaniemen Eräpojat ry, Kemijärven Erämiehet ry,  ja Palojärven metsästysseura ry/ 
yhteislupa/Heikki Autio 
Hakija on hakenut 4 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3 
pyyntilupaa. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 3,09 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Kemijärven yhteismetsän osakaskunta/ Risto Junttila 
Hakija on hakenut 15 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 4 
pyyntilupaa. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 3,88 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
Koillis-Kemijärven Erämiehet ry/ Jouko Uimarihuhta  
Rainer Vihriälä ja Antti Sirviö jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta hakemuksen 
käsittelyn ajaksi. Tämän osalta kokousta johti vpj. Mikko Niemelä. 
Hakija on hakenut 5 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3 
pyyntilupaa. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 2,88 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Koillis-Lapin Sähkö Oy:n Metsästyskerho/ Reijo Mäkikyrö 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus ei puolla hakijalle yhtään pyyntilupaa, sillä 
hakijan ampujamäärän (10) ja vuokramaiden (87ha) laskennallinen osuus 
kokonaispyyntiluvista on vain 0,29, joka ei täytä minimivaatimusta (0,5). 
 

 
Lehtolan Eräpoijat ry/ Esa Lehtola 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen mukaisesti 1 
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 0,51 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
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Lehtola Tenho, hirviseurue.  
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus ei puolla hakijalle yhtään pyyntilupaa sillä 
hakijan ampujamäärän (11) laskennallinen osuus kokonaispyyntiluvista on vain 0,31, joka ei 
täytä minimivaatimusta (0,5). 
 
Luusuan Erämiehet ry/ Mikko Niemelä 
Mikko Niemelä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi.  
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 1,31 pyyntilupaa 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.   
 
 
Nuutin Erä ry/ Morkan Metsä- ja Kalamiehet ry, Hirvikerä ry  yhteislupa/Ari Kumpula 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen mukaisesti 1 
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 1,08 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

 
 
Outisen Erä ry/Timo Kyyhkynen 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen mukaisesti 1 
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 1,14 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
 
Perinteiset Eränkävijät ry/ Ari Aho 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus ei puolla hakijalle yhtään pyyntilupaa sillä 
hakijan ampujamäärän (12) laskennallinen osuus kokonaispyyntiluvista on vain 0,34, joka ei 
täytä minimivaatimusta (0,5). 
 
 
Pikkukylän Kalastus- ja Metsästysseura ry/ Keijo Kiviniemi 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan. Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 0,66 pyyntilupaa. 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue.  
 
 
 
 Raajärven Erä- ja Kalamiehet ry / Janne Paldan 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen mukaisesti 1 
pyyntiluvan.  Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 0,52 pyyntilupaa 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
 
 

 
Salcompin Erästäjät ry/ Kari Vuorialho 
Hakija on hakenut 1 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksen mukaisesti 1 
pyyntiluvan.  Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 0,51 pyyntilupaa 
Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 
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Tohmon Metsästysseura ry/ Sakari Juujärvi 
Sakari Juujärvi jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta hakemuksen käsittelyn ajaksi 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 1 
pyyntiluvan.  Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue, poislukien ns. 
Karhuniemen alue, 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 (viite: 
Kuluttajavalituslautakunnan  päätös 2012 ) 
Karhuniemen alueelle (398 ha) ei myöskään puolleta lakennallista osuutta hirvistä. 

           Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 1,00 pyyntilupaa 
 
 

 
Vaarala Jukka, hirviseurue 
Hakija on hakenut 2 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus ei puolla hakijalle yhtään pyyntilupaa sillä 
hakijan ampujamäärän (10) laskennallinen osuus kokonaispyyntiluvista on vain 0,28, joka ei 
täytä minimivaatimusta (0,5). 
 

 
Ylikylän Metsästys- ja Kalastusseura ry/Reima Uusisalmi 
Hakija on hakenut 4 pyyntilupaa. Rhy:n hallitus puoltaa hakemuksesta poiketen 3 
pyyntilupaa. Pyyntialueeksi puolletaan hakemuksen mukainen alue. 

          Hakijan laskennallinen osuus kokonaiskiintiöstä on 3,14 pyyntilupaa. 
 
 
 
Yhteenveto puolloista: 
Yhdistys puoltaa yhteensä 31 pyyntilupaa. 
Puollot perustuvat hallituksen laatimaan ja hyväksymään hirven hoito-ja 
verotussuunnitelmaan 2013 (liite1), joka on esitelty pyyntilupia hakeville seuroille ja 
seurueille 9.4.2013. 
Joutsijärvi/Suomuvuoman puolto Sallan puolelle perustuu Sallan rhy:ltä saatuun lausuntoon, 
jossa poistokertoimeksi ko. alueelle ilmoitettiin 1,2 hirveä/ 1000ha. 
Etelä-Sallan Erä ry on hakenut pyyntilupaa Kemijärven puoleisille yksityismailleen (1967ha) 
Sallan rhy:ltä. Toiminnanohjaaja on ilmoittanut Sallan rhy:lle, että poistokerroin Kemijärven 
rhy:n alueella on 0,09 hirveä/ 1000ha.  
    
Hallitus päätti, että se kokoontuu kokonaisuudessaan vastaamaan mahdollisiin valituksiin. 

 
7. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita 
 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40 
      

Pöytäkirjan liitteenä ovat: 
Hirven hoito-ja verotussuunnitelma 2013 
Ansiomerkkianomukset(10) 
Hirvipuoltolaskelmataulukko 
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_____________________________  _____________________________ 
Puheenjohtaja Rainer Vihriälä  Kokouksen sihteeri Esko Törmänen 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja                           Pöytäkirjantarkastaja  
Markku Jaakola                                                           Kauko Kesälahti 
 
_______________________________________ 
Vpj. Mikko Niemelä  
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