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TOIMINTA-AJATUS
    
Riistanhoitoyhdistys  on  metsästäjäorgani-
saation  paikallistason  metsästysviranomai-nen, 
jonka tehtävänä on metsästystä ja riis-tanhoitoa 
koskeva  koulutus  ja  neuvontatyö,  riistanhoidon 
edistäminen,  metsästyksen  val-vonta  ja  muut 
sille määrätyt tehtävät.  Riis-tanhoitoyhdistyksen 
toiminnasta  on  säädetty  metsästyslain  63–68 
§:ssä,  metsästysase-tuksen  34  §:ssä  ja 
metsästäjäorganisaation ohjesäännössä.

A.  TOIMINNAN  LÄHIVUOSIEN 
SUUNTAVIIVAT  JA  PAINOPISTE-
ALUEET

Yhdistys  pyrkii  turvaamaan  metsästysharras-
tuksen  jatkuvuutta  sen  kaikissa  muodoissa  ja 
edistämään  suunnitelmallista  riistanhoitoa 
arvomaailmaltaan  muuttuvassa  toimintaym-
päristössä.

 Sidosryhmäyhteistyötä  tehostetaan  erityisesti 
metsästäjien  oman  edunvalvontaorganisaation 
suuntaan. 

Asetettuihin  tavoitteisiin  pyritään  asiallisella 
tiedotuksella  ja  uusien  ikäluokkien  ja 
väestöryhmien  koulutuksella  sekä  yhteisillä 
projekteilla naapuriyhdistysten, viranomaisten ja 
edunvalvontatahojen  kanssa.  Kuntien 
yhdistymisen  ja  aluehallinnon  uudistamisen 
vaikutus paikalliseen rhy- kenttään selvitetään.

Keskeinen  metsästysharrastukseen  kuuluva 
alue  on ampumataito.  Pyssylän  ampumaradan 
säilyttämiseksi  tehdään  kaikki  voitava 
ympäristöluvasta   meluntorjuntaan. 
Ympäristölupa  pyritään  saattamaan  voimaan. 
Ratatöitä  jatketaan  lisäämällä  kiväärien 
kohdistuspaikalle  äänieristettyjä 
ampumapaikkoja.
Kulurakennetta pyritään muuttamaan siten, että 
ampumaratakulut eivät olisi jatkuvasti yli  puolet 
toimintakuluista. Turhia kuluja poisteaan.

Metsästäjien  ja  kennelväen  etuja  pyritään 
valvomaan  suurpetopolitiikassa. 
Suurpetohavainnoinnissa  ollaan  vedenjakajalla. 

Ilveksen kaatolupia tullaan anomaan jatkossakin 
jos pentuehavaintoja saadaan rekisteröityä. 

Nuorisotyötä  tehdään  kohderyhmää  kiinnos-
tavissa  aiheissa.  Metsästysseuroja  rohkaistaan 
nuorisotyöhön metsästäjäkunnan ukkoutumisen 
hidastamiseksi. 

B.  KULUVAN  VUODEN  TOIMINTA-
SUUNNITELMA

1. HALLINTO
(kokoukset,  rhy:n  edustajat  eri  tilaisuuksissa, 
toiminnanohjaus)

Hallitus  kokoontuu  kehittämisasioissa. 
Rutiinitehtävät  pyritään  hoitamaan  toimihenki-
lövastuulla.  Puheenjohtaja  ja  toiminnan-ohjaaja 
osallistuvat  yhdistyksen  edustajina  rhp:n 
järjestämiin  tilaisuuksiin  ellei  vuosi-kokous  tai 
hallitus  muuta  päätä.  Toiminnanohjaaja  vastaa 
mm.  koulutuksesta,  metsästäjätutkinnoista, 
riistanhoidon  ohjauk-sesta, 
kolarihirvisopimuksesta  ja  sen  edellyttämistä 
toimista, riistakantojen seurannan edistämisestä, 
tiedottamisesta  ja  raportoinnista  rhp:lle. 
Puheenjohtajan  erityisalueena  on  hirvitilastointi 
tarkemmin   ja  verotuksen  suunnittelu 
hirvitalousalueittain.  Ratatalkoita  ja 
rakennesuunnitelmia  tehdään  hallitusvetoisesti. 
Tileistä  vastaa  taloudenhoitaja. 
Ampumaratatoiminnasta vastaa ratamestari. 

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO
(tutkinnon koulutustilaisuudet,  tutkintotilaisuudet,  tutkinnon 
vastaanottajat)

Metsästäjätutkinnon  koulutusosa  järjestetään 
elokuun  lopulla.  Koulutus  sisältää  myös 
aseenkäsittelyä  käytännössä. 
Tutkintotilaisuuksia  järjestetään  keväästä 
syksyyn 5-6 kertaa.

3. AMPUMAKOE
(ampumakokeidenjärjestäminen,  kokeen  valvojat, 
ammunnan harjoittelu)
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Ampumaradalla  tehdään  ympäristöluvan  ja 
uuden  ampumakoeasetuksen  edellyttämiä 
muutostöitä.

Ampumakoejärjestelyissä  käytetään  apuna 
metsästysseurojen  keväällä  2006  koulutettuja 
ammunnanvalvojia.  Kokeita  järjestetään 
vuoroviikoin  Pylkönmäen  rhy:n  kanssa 
viikonloppuisin  ja  myös  viikolla  iltaisin  ennen 
metsästyskauden  alkua.  Kesäaika  varataan 
ammunnan  harjoittelulle  ja  kilpailutoiminnalle. 
Yleisiä  harjoitteluiltoja  annetaan 
metsästysseurojen  ja     -seurueiden 
hoidettaviksi.

4. KOULUTUS, NEUVONTA
(koulutustilaisuudet,  kurssit,  hirvipalaverit,  annettava 
neuvonta, nuorisotyö, erämiesillat, 
koulutusmateriaalin hankinta)

Hirvipalaveri  pidetään  ennen  metsästyskauden 
alkua.  Metsästysseuroille  annetaan  ohjausta 
yhteislupakäytännöstä suurpetoluvien haussa.

Kolarihirvien  jäljittämiseen  ja  käsittelyyn 
osallistuville  järjestetään  suunnittelupalaveri  ja 
palkitsemisilta  keväällä.  Samalla  tiedotetaan 
SRVA:n  sopimustilanteesta.  Järjestetään  myös 
vaarallisen  suurriistan  jäljestämiskoulutus 
ostopalveluna.

Nuoriso- ja valistustyötä tehostetaan erityi-sesti 
kouluihin  päin  pitämällä  metsästyshar-
rastukseen  innostavia  oppitunteja  ja  teema-
päiviä perus- ja ammatillisessa opetuksessa.
Osallistutaan  metsäorganisaatioiden 
herättelemään nuorisokasvatusprojektiin.

5.RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN 
(elinympäristöjen  hoito,  vahinkojen  estotoimenpiteet, 
riistanhoidon kokeilut, pyyntikurssit; riistanhoidon ohjaus)

Riistanhoidon  ohjausta  annetaan  ajankohtai-
sissa  asioissa,  väylinä  metsästysseurojen, 
kylätoimikuntien  ja  -projektien  kokoontumiset, 
sähköinen  viestintä  seuroihin  päin  sekä 
lehtikirjoittelu ja rhy:n kotisivusto.

 Pienpetojen  pyyntiin  rohkaistaan  kilpailujen 
avulla.

6. RIISTAKANTOJEN HOITO
(riistalaskennat  ja  riistakantojen  seuranta,  suurpeto-
havainnointi, hoito- ja metsästyssuunnitelmat)

Lakisääteisen tiedonkeruun lisäksi  hirvikan-nan 
tilaa  seurataan  niin  tarkoin  laskelmin,  mihin 
havaintokorttiaineisto  antaa  mahdolli-suuden 
verotuksen oikean mitoituksen var-mistamiseksi.

Näytteitä kerätään ammutuista ja kolarieläimistä 
Eviran ja Rktl:n tarpeisiin.

Tärkeimpien  riistaeläinten  hoito-  ja  metsäs-
tyssuunnitelmat  hyväksytään  vuosikokouk-
sessa,  jolloin  tavoitteet  sitovat  myös  kaatolu-
pien anojia. Tarkempi riistanhoitosuunnitelma on 
laadittu hirvelle. 

Suurpetohavainnointi  pyritään  saamaan 
alueellisesti  kattavaksi  toteutuvaa  ilveksen 
metsästystä  ajatellen  ja  susivahinkojen 
kartoittamiseksi. Tiedon kulku on tärkeää myös 
kotieläinvahinkojen välttämiseksi. 

7. METSÄSTYS 
(suositukset, rajoitukset)
 
Luvanvaraisille  riistaeläimille  tehdään  kannan 
hoito- ja verotussuunnitelmat. 
Kanalintukantojen  tilaa  seurataan  ja  annetaan 
tarvittaessa  esityksiä  metsästysaikojen 
lyhentämiseksi.

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA
(valvontatoimenpiteet, vartijoiden koulutus)

Näkyvä  ja  näkymätön  valvonta  jatkuu  koko 
yhdistyksen  alueella.  Painopistealueita  ovat 
hirvijahti  ja  kanalintujen  metsästys.  Vartijoiden 
valtakirjat on muutettu määräaikaisiksi.

9.TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
(tiedotustoiminta,  sidosryhmäneuvottelut,  yhteydet 
seuroihin ja seurueisiin, 
huomionosoitukset)

Saarijärven rhy:n uusittuja kotisivuja päivitetään 
jatkuvasti.  Sivustoon  lisätään 
ajankohtaistiedotteita ja uutta kuvamateriaalia.
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Yleisöä  kiinnostavista  aiheista  tarjotaan  artik-
keleita ja haastatteluja paikallislehtiin. 

Hirvilupien  jaon  yhteydessä  järjestetään  neu-
vottelu  luvananojien  kesken.  Samalla  tie-
dotetaan  karhunmetsästyksestä  mikäli  se 
jossain päin Keski-Suomea toteutuu. Ilveslupien 
hakuun pyritään antamaan ohjeita.

Yhteyksiä seuroihin ja seurueisiin pidetään yllä 
juhla-  ja  jahtitapahtumissa  sekä  metsäs-
täjäilloissa ja kokouksissa. Esimerkkinä pitkään 
jatkunut  yhteistyö  Metsolan  hirviseurueen 
kanssa.

Koulutusta  ja  kilpailuja  toteutetaan 
naapuriyhdistysten kanssa.

10. AMPUMARATA
(ampumaradan ylläpito, harjoitusammunnat, kilpailut)

Ampumaradan  ympäristöluvan  läpimeno 
yritetään varmistaa ylemmissä oikeusasteissa.

Kiväärien  kohdistuspaikan  äänieristystöitä 
jatketaan ja ampumarata-aluetta siistitään.

Harjoitusammuntavuoroja  jaetaan  seuroille  ja 
seurueille  ja  muille  metsästysammunnan  har-
rastajille kaikille arki-illoille kesä-syyskuussa.
Hirviradan  käyttömaksuksi  on  vahvistettu 
2€/hirvenmetsästäjä  vuodessa.  Maksu 
automaattisesti.

Rhy  järjestää  perinteiset  seurojen  väliset 
haulikko-  ja  hirvikisat.  Pylkönmäkeä  vastaan 
mitellään hirvikävelyottelussa.

Ampumaratakuluja  pyritään  karsimaan 
toiminnan jatkuvuutta häiritsemättä.

11. MUU TOIMINTA
(esitykset,  toimenpidealoitteet,  omatoiminen 
varainhankinta)

Hirvipolitiikan järkeväksi hoitamiseksi anne-taan 
asiantuntija-apua  ja  tehdään  esityksiä 
(puheenjohtaja ja hallitus).

Kolarihirvisopimuksella  saadaan  varoja  mm. 
ampumaratatöihin  ja  ympäristöluvan 
jatkokäsittelyihin  myymällä  ruhot  eteenpäin 

sovittuun  hintaan  tai  huutokaupalla.  Ruhojen 
käsittelytiloista  on  tehty  sopimus  Rahkolan 
Eränkävijöiden  kanssa.  Kolarihirvieläimistä 
kerätään  näytteitä  Eviran  tutkimuksiin.  Uusi 
SRVA- sopimus vahvistetaan poliisin kanssa.
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