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Riistanhoitoyhdistyksen no ja nimi: 372 RUOVESI 

  

 

TOIMINTA-AJATUS: 

 

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtä-

vänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, 

metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät 

Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, joka toimialue on yleensä yhden tai 

kahden kunnan alue. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä 

oman toimensa ohella. 

Riistakeskus-organisaatiossa RHY:n uudet 

Tehtävät 
 
Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät ovat: 
1) metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilu-
pamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen; 
2) riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen; 
3) metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen met-
sästyksen valvonnassa; sekä 
4) muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintoteh-
tävät. 

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat: 
1) kestävän riistatalouden edistäminen; 
2) kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen; 
3) riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinym-
päristöjen 
hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen; 
4) metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neu-
vontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä 
5) muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen 
määräämien tehtävien suorittaminen. 

 

A. TOIMINNAN LÄHIVUOSIEN SUUNTAVIIVAT JA PAINOPISTEALUEET  

- metsästyksen ja metsästyskulttuurin edistäminen 

- koulutus ja neuvonta metsästystä ja riistanhoitoa koskevissa asioissa 

- metsästysmahdollisuuden ylläpitäminen ja parantaminen, edistämällä metsästysmyönteistä 

suhtautumista sekä parantamalla julkisuuskuvaa  

- riistakantojen kehityksen arviointi paikallisesti ja yhteistyö riistantutkijoiden kanssa 

- osallistuminen SRVA-timintaan 

- tiedotustoiminta paikallistasolla 

- yhteistyö eri järjestöjen ja sidosryhmien kanssa 

- suorittaa Maa- metsätalousministeriön ja Riistanhoitopiirin antamat tehtävät 

- osallistuminen mahdollisiin tutkimuksiin 
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B. KULUVAN VUODEN TOIMINTASUUNNITELMA 

 

1. HALLINTO  

- vuosikokous  21.02.2013, Ruoveden Osuuspnkki 

- hallitus kokoontuu tarvittaessa, käsiteltäviä asioita mm. hirvieläinten pyyntilupasuositusten laati-

minen ja tehtyjen pyyntilupahakemusten käsittely 

- edustajat ja toiminnanohjaus sääntöjen, vuosikokouksen ja hallituksen tekemien päätösten mukai-

sesti 

- yhdistyksellä on sivutoiminen toiminnanohjaaja 

- osallistuminen Riistakeskuksen järjestämään koulutukseen 

- kotisivuja ja internettiä hyödynnetään hallinossa ja toiminnassa, erityisesti tiedottamisessa 

 

2. METSÄSTÄJÄTUTKINTO  

-metsästäjätutkintoon valmistava koulutus elokuun aikana, tarkempi aikataulu reserviläisten toimin-

takalenterin valmistumisen jälkeen 

- koulutukseen ennakkoilmoittautuminen, oltava vähintään 6 osallistujaa 

- koulutusmaksu 20 € , tai erikseen ilmoitettu 

- tutkintotilaisuudet: järjestetään kuusi- seitsemän tilaisuutta elo- syyskuussa Pappilankylän ampu-

mamajalla 

- ilmoitukset Ruovesi-lehdessä, RHY:n toimintakalenterissa sekä internetissä 

 

3. AMPUMAKOE 

 

Ampumakokeet: korkeintaan seitsemän tilaisuutta elo- syyskuun aikana klo 12.00 – 15.00 välisenä 

aikana. Ilmoittautumiset viimeistään klo 14.30 mennessä. Tarkempi akataulu reserviläisten toimin-

takalenterin valmistumisen jälkeen.  

- ampumavalvojina toimivat metsästysseurat vuorolistan mukaan, vuoroja kierrätetään aiem-

pien vuosien tapaan 

- harjoitusammunnat ovat ampumakoepäivinä klo 11.00 – 12.00, järjestää valvonnan suoritta-

va seura, harjoitusmaksu jää valvojalle, pääharjoituksena on liikkuvaan maaliin ammunta 

- ampumakokeen valvojina 3 henkilöä seurasta 

RHY suosittaa kaikkien hirvenmetsästykseen osallistuvien ampumaan voimassaolevan koesuorituk-

sen lisäksi vuosittain vanhan suorituksen 3 + 3 ls tai kilpailun 4 + 6 ls ammunnan. 

 

4. KOULUTUS, NEUVONTA  

 - RHY välittää Metsästäjän oppaita ja muuta materiaalia tilausten ja tarpeen mukaan. Yhteys-

henkilönä on Juhani Sillanpää 

- avustaa tarvittaessa metsästysseuroja nuorisolle kohdistuvassa koulutuksessa 

- hirvipalaveri alueen hirviseurueille 

- toiminnnanohjaaja osallistuu Riistakeskuksen järjestämään koulutukseen sekä valtakunnalli-

sille Riistapäiville Lahdessa 22.-23.1.2013 

- osallistuminen riistanvalvojien koulutus- ja opetustilaisuuteen 

- metsästyksen valvojat osallistuvat Riistakeskuksen ja poliisn järjestämään koulutukseen sekä 

valvontaiskuihin 

- osallistuminen Suomenselän alueen hirvipalaveriin   

- osallistuminen Riistakeskuksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin 

- osallistuminen (MMM:n) mahdollisesti järjestämään koulutustilaisuuteen  

-osallistuminen 4H-yhdistyksen teemapäivään yhdellä rastilla 
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5. RIISTANHOIDON EDISTÄMINEN  

- antaa lausuntoja tarvittaessa korvaushakemuksiin ja muihin metsästystä koskeviin lausuntopyyn-

töihin 

- .opastaa riistavahinkojen torjunnassa 

- osallistuu tuhoarvioiden tekoon (metsätuhot: A  Sarvana, viljelystuhot: M Tulijoki) 

- välittää syönninestoaineita (Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdistys, A Sarvana, Metsätalo, Ruovesi) 

- osallistuu tarvittaessa Evira-tutkimukseen hirvieläinten osalta 

- kannustetaan alueen seuroja aktiivisuuteen myös vahinkoeläinten ja pienpetojen metsästämisessä 

 

6. RIISTAKANTOJEN HOITO  

- hirvihavaintokorttien palauttaminen yhdistyksen kautta 

- osallistutaan RKTL:n tutkimuskyselyihin 

- lisätään sähköisen hirvihavaintokortin käyttämistä 

- osallistutaan RKTL:n hirvieläintautien tutkintaan 

- petoyhdysmiehet keräävät ja välittävät eteenpäin suurpetohavainnot, TASSU-järjestelmää käyttäen 

- muistutetaan seuroja riistaruokintapeltojen tarpeellisuudesta 

- mahdollisesti riistakolmiolaskennan toteuttaminen 1- 2 kolmion alueella kesä- ja/tai talvilaskenta 

- osallistuu mahdollisesti lintuinfluenssa tutkimukseen sorsalintujen osalta 

 

7. METSÄSTYS   

- yhdistys antaa suositukset haettavista hirvieläinten kaatolupamääristä 

- yhdistys antaa lausuntoja muihin Riistakeskukselle lähetetttyihin hakemuksiin 

Suurpetokantojen seuranta: petoyhdysmiehinä toimivat 

- Suurpetoyhdysmiehinä toimivat:  

- Miika Kojola 0451115942, miika.kojola(ät)biowatti.fi,  

- Kimmo Laine 050 3707877,  sahi.hyyryla(ät)gmail.com ja  

- Hannu Peltonen 0440130876, hannupeltonen(ät)suomi24.fi 

- Tassu-järjestelmään kirjaaja: 

- Tomi Nippala, 050 5474413, nippala80@luukku.com 

 

SRVA-yhdyshenkilöt 

      - Erkki Lammi  0400 -411377 

      - Samppa Keskinen 050-3522755, samppa.keskinen@phpoint.fi 

      - Hannu Laine 044-5760131, halaine@phpoint.fi 

 

Jäljestyskoirien omistajat 

- hirvieläimet 

o Erkki Yläjärvi 03-4720832, 050-5582432 

o Eero Asunta 050-3365321 

o Kimmo Laine 050 3707877 

- karhu 

o Erkki Yläjärvi 03-4720832, 050-5582432 

o Martti Mäki 050-5639501 

o Eero Asunta 050-3365321 

Erävalvonnan yhdyshenkilöt 

- Erkki Lammi 03-4725175, 0400-411377 

8. METSÄSTYKSEN VALVONTA  

- metsästyksen valvojat  toimivat pääosn omatoimisesti 

- riistanhoitoyhdistys tukee ja koordinoi yhteistoimintaa ja tarvittaessa keskittää toimintaa  

eri kohteisiin 

-yhteistoiminta viranomaisten, poliisi, kanssa 

- osallistuminen riistanvalvojien koulutustilaisuuksiin 

mailto:sahi.hyyryla@gmail.com
mailto:hannupeltonen@suomi24.fi
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9. TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA  

- Yhdistys hoitaa tiedotustoimintaa paikallislehtien avulla, antamalla juttuvinkkejä, haastatteluja, 

asiantuntija-apua sekä kirjoittamalla omia artikkeleita 

- sidosryhmäyhteistyötä metsä- ja ympäristöviranomaisten sekä vastaavien epävirallisten järjestöjen 

kanssa 

- yhdistyksen edustajat osallistuvat haluttaessa seurojen ja seurueiden palavereihin ja juhlatilaisuuk-

siin 

- yhdistys järjestää mahdollisesti ”avoimien ovien päivän” toukokuussa ampumaradoilla, jolloin 

pyritään jakamaan osallistujille linnunpönttöjä 

- luovutetaan Suomen Riista n:o 59 Ruoveden kirjastolle 

 

10. AMPUMARATA  

- hirvirataa vuokrataan seurueille 

- ampumaradan käyttäminen lopetetaan ennen kesäteatterinäytäntöjen tai kesäteatteritapahtumien 

alkamista 

- hirviradan toimintaa valvoo Hannu Hautanen sekä toiminnanohjaaja 

- käynnistetään  ampumaradan ympäristöluvan hakeminen  

- ampumaradan käyttöaikoja tarkistetaan tarvittaessa ampumamelun vähentämiseksi 

 

11. MUU TOIMINTA  

- vuosikokouksen ja hallituksen tekemien täydentävien päätösten mukaan 

- kolarihirvien myyntituloja käytetään eri toimintojen rahoittamiseen  

 
 
 



MKJ 2004 

          TALOUSSUUNNITELMA 200___ 
 
Riistanhoitoyhdistys:
 _________________________________________________ 
 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 Yhteensä Edellisenä 

  vuonna 

Tulot  toteutunut 

Valtion määräraha    

Ampumakoe    

Metsästäjätutkinto    

Ampumarata    

Ampuma- ja kilpailutoiminta    

Tarvikemyynti    

Muut tulot    

Tulot yhteensä    

 

 

 

Menot 

 

Hallinto ja edustus    

Toiminnanohjaus ja toimisto    

Metsästäjätutkinto    

Ampumakoe    

Koulutus ja neuvonta    

Riistanhoito    

Metsästyksen valvonta    

Ampumarata    

Ampuma- ja kilpailutoiminta    

Tarvikehankinta    

Muut menot    

Kulut yhteensä    

 
  
 

Yli-/alijäämä    

 

YHDISTYKSEN VARAT 
 

Säästöt vuoden alussa    

Toimintavuoden yli-/alijäämä    

Säästöt vuoden lopussa.    

 


