KUOPION RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Toimintavuodelta 2017
Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää osan Kuopion kaupunkia.
HALLINTO
Hallitus (nimi ja kotipaikka)

henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja
Matti Laitinen
Varapuheenjohtaja
Pertti Nevalainen
Jäsenet
Markku Kankkunen (j)
Antti Koivisto (j)
Jouni Kröger (j)
Hannu Pohtinen (j)
Kalle Savolainen (j)
Pekka Venäläinen (j)

toimikausi

Jouko Ruotsalainen

2015 - 2018

Risto Venäläinen (vj)

2016 - 2018

Pekka Laakkonen (vj)
Ilkka Raatikainen (vj)
Osmo Honkalampi (vj)
Hannu Väänänen (vj)
Arto Sutinen (vj)
Mika Korhonen (vj)

Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Seppo Helminen (j)
Jouni Tamio (vj)

2016 – 2019
2015 – 2018
2017 - 2020
2015- 2018
2016 - 2019
2014 - 2017
2015 - 2018

Metsähallituksen määräämä jäsen (ML 8 §:n alueella)
---Toiminnanohjaaja

Jarmo Mononen

Rahastonhoitaja

Jarmo Mononen

Toiminnantarkastajat
varalla

Arto Hämäläinen ja Mika Rissanen
Pentti Puustinen

Hallituksella oli viisi kokousta, riistanhoitoyhdistyksellä yksi kokous.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli (nimi ja kotipaikka)
Matti Laitinen, Kuopio
ja varalla Jarmo Mononen, Kuopio
Suomen riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelutilaisuuksissa
riistanhoitoyhdistystä edustivat:
Matti Laitinen ja Jarmo Mononen
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
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RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Metsästäjätutkintoja ja koulutusosia järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti.
Metsästäjätutkintojen koulutusosia järjestettiin 3 kertaa:1 keväällä ja 2 syksyllä.
Metsästäjätutkintoja 11 kertaa: 4 keväällä ja 7 syksyllä. Kaikki tilaisuudet järjestettiin
Neulamäen koulun auditoriossa paitsi kaksi kevään tutkintoa Savon Erä-Messuilla.
2. Ampumakoe
Hirvenammuntakokeita järjestettiin Heinjoen ampumaradalla 19 kertaa ja lisäksi kaksi
jousikoetta.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen
Tarkastuksia ei ollut.
4. Metsästyksen valvonta
(metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen
metsästyksen valvonnassa)
Metsästysseurat kukin tahollaan kontrolloivat metsästysalueidensa käyttöä. Metsästyksen
vartijana on Kuopiossa yksi henkilö.
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
Innostettiin seuroja talviseen riistanruokintaan ja jaettiin seuroille 220 kpl. KNZ nuolukiviä (1.147 €). Kivet Veljekset Heiskaselta Toivalasta.
Järjestettiin perinteinen pienpetokilpailu innostamaan pienpetopyyntiä ja jaettiin palkintoina
lahjakortteja 290,00 €.
Ohjattu seuroja kestävän käytön periaatteen mukaiseen metsästykseen. Pyritty
riistanhoidollisin keinoin parantamaan liikenneturvallisuutta ja minimoimaan
metsätaloudessa aiheutuvia vahinkoja (mm. kohdennettu hirviverotus, nuolukivet).
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen
o annetut lausunnot
Riistakeskuksen pyytämät lausunnot.
Hirviverotussuunnitelma riistakeskukselle.
Annettiin pyydetyt lausunnot aseen hankinta- ja hallussapitolupahakemuksiin.
o suositukset
o ohjeet
Seuroille lähetettiin toimintavuoden aikana 8 tiedotetta ajankohtaisista asioista ja
lukuisia sähköpostitiedotteita mm. viranomaistiedotteista. Sähköpostijakelulista
käsittää yhteensä 137 osoitetietoa lisäksi tiedotuksessa käytettiin Omariistan
seurojen yhteyshenkilöiden ja metsästyksen johtajien sähköpostiosoitteistoja.
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3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan
elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen
edistäminen
o elinympäristöjen hoito
Riistapellot, nuolukivet; metsään ja oikeille paikoille.
o hirvieläinkantojen seuranta
Lumijälkilaskenta ensilumilla, nuolukivet ja riistakamerat; hyvää palautetta kentältä.
Toiminnanohjaajan Omariistan seuranta, yhteenveto metsästystilanteesta
hallitukselle joulukuun kokoukseen.
o pienriistalaskennat (riistakolmiot, vesilintujen pistelaskennat jne.)
Riistakolmiot; kesä ja talvi.
o suurpetokantojen seuranta (rhy:n petoyhdysmiehet)
Tassu-järjestelmä; petoyhdyshenkilöt seuroissa
o muuta riistakantojen seurannasta
Metsästysseurat tahoillaan kontrolloivat; pienpeto-, suurpeto- ja riistaeläinkantoja
kaiken aikaa.
o vahinkojen estotoimenpiteet
Laskennat, suunnittelu, työt, verotus.

4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja
neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä
o metsästäjätutkintoon valmentavat kurssit
Järjestettiin kolme metsästäjäkurssia, yksi kevättalvella viikonloppukurssina (la-su), ja
syksyllä kaksi arki-iltakurssina (ma-to)
o koulutustilaisuudet, kurssit
Metsästäjäkurssien vetäjille, metsästäjätutkintojen vastaanottajille,
ammunnanvalvojille.
o nuorisotyö
Laser-ase aktiivisesti kentällä, myös Kuopion ulkopuolella. Asevastaava E.
Kuivalainen.
o tiedotteet
Annettiin Savon Sanomille: esim. kilpailutulokset, hirvihuutokaupat. Paikallisradiossa:
ajankohtaiset, esim. hirvihuutokaupat, muutama tietoisku. Seurojen yhteyshenkilöille
lähetettiin toimintavuoden aikana 8 tiedotetta sähköpostilla ajankohtaisista asioista
välitettäväksi edelleen jäsenilleen. Lisäksi lähetettiin lukuisia sähköpostitiedotteita
mm. viranomaistiedotteista esimerkiksi hirvijohtajille ja seurojen Omariistayhteyshenkilöille hyödyntäen Omariistan yhteystietoja.
o annetut haastattelut
Kaupunkilehti 1 kpl
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5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen
riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen
SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA
o SRVA-yhteyshenkilöt
Matti Laitinen, Pertti Leskinen, Hannu Saario, Juha Tiirikainen, Hannu Pohtinen
ja Arto Hämäläinen. Kaikilla nimetty organisaatio jäljestämistä varten.
o yhteistyö poliisin kanssa
Mikko Lyytinen ja Tapio Kajan. Yhteistyö poliisin kanssa toiminut erittäin hyvin.
o yhteistyö metsästysseurojen kanssa
Kaikki yllä mainittu: Henkilöstö, suunnittelu, tarvikkeet ja työt.
SRVA-hirvieläimet: hirvet: 4 huutokaupattu (kaikki kolarihirviä), 1 jäljitetty kolarihirvi
(ei löydetty), 1 karkotus kaupunkialueelta, 3 hukkunut, valkohäntäpeurat: ei yhtään,
metsäkauriit 5 kolaria joista yksi selvisi vammoitta, 4 hukkunutta, joista yksi kuoli
poliisin pelastaessa ja toisen poliisi lopetti rantaan, karhu: 2 näköhavainnon
varmistamista Puijolla.
o Perustettiin kolme SRVA-suurpetoryhmää, joilla halutaan varmistaa SRVA-toiminta
esim. karhun tai villisian vahingoittuessa kolaritilanteessa
AMPUMARATA
Heinjoen ampumaradalla kaikki toiminnot:
- hirvenammuntakokeet
- harjoitusvuorot
- Helatorstai-kilpailu (vanhoilla hirvikoesäännöillä)
- elokuun viikkokilpailu (vanhoilla hirvikoesäännöillä)
- hirvenjuoksut
- hirvenhiihdot
- aseenkohdistustilaisuus
Heinjoen ampumarataa ja sen ympäristöä hoidetaan ja huolletaan talkoilla.
Ratalaitteiston nimetty huoltovastaava on Erkki Kuivalainen (ratalaitteet), Risto
Lammentausta (muuten) Hirvenammuntakokeet suunnitellaan aina yhteistyössä
Karttulan rhy:n ja KAMS:n kanssa.
Kuopion kaupunki veloitti ratavuokrana 2 434,99 €.
ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
o myönnetyt ansiomerkit (pronssinen)
Raatikainen Esko, Mielonen Ari ja Pekkarinen Viljo.
o esitetyt ansiomerkit (hopeinen)
Savolainen Kalle ja Sallinen Teuvo.
o muut huomionosoitukset
Pohjois-Vehmasmäen metsästysseura 60 v.
SIDOSRYHMÄTOIMINTA
o yhteistyö sidosryhmätahojen kanssa
o Haminalahden metsästysseura järjesti Mini-Metsoleirin (30 osallistujaa), käytössä
RHY:n laserase.
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o Haminalahden Eränkävijät järjesti perinteisen joulupuuro-hartaushetkitilaisuuden
majallaan (alueella asuville). Maja täynnä eli n. 80 henkeä (puuro, kahvi).
Joulutilaisuus Sotkan Riistamiesten majalla n. 40 henkilöä.
o Karttulan RHY tiedusteli syksyllä, olisiko Kuopioon RHYllä kiinnostusta avata
keskustelu yhdistymisestä. Kuopion RHYn hallitus päätti, että kutsutaan
alkuvuodesta 2018 kaikki halukkaat Kuopion kaupungin alueella toimivat RHYt
(Juankoski, Karttula, Kuopio, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi ja Vehmersalmi)
keskustelutilaisuuteen, jossa käydään läpi yhdistymishalukkuutta.
o osallistuminen toimikuntiin

MUU TOIMINTA
o lausunnot
- Suomen riistakeskuksen pyytämät lausunnot
o esitykset
o aloitteet
o rhy:n omat kilpailut (ampumakilpailut, pienpetokilpailut jne.)
- pienpetokilpailu
- hirvenhaukkukoe/-kilpailu
- Hirvenhiihto- ja hirvenjuoksu
- helatorstai-kilpailu (vanhan hirvikokeen säännöin)
- elokuun viikkokilpailu (vanhan hirvikokeen säännöin)
Tilastotiedot erillisessä tilastoliitteessä

