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RIISTAKESKUS POHJOIS-HÄMEEN METSÄSTYSSEURAT JA -
SEURUEET 
Kirje on lähetetty metsästysseuran tai -seurueen yhteyshenkilölle eteenpäin jäsenille välitettäväksi. 
Toivomme Sinun ottavan kirjeen asiat esille vuoden 2013 vuosikokouksessa tai yhteisissä tapaamisis-

sa.  
 
Riistakeskus Pohjois-Häme lähestyy metsästäjiä seurakirjeellä. Tarkoituksena on ker-
toa jatkossakin aika ajoin riistaan liittyviä ajankohtaisia asioita vastaavan kirjeen väli-
tyksellä.    
 
Riistakolmiot 
 
Riistalaskentojen tuottamaa tietoa käytetään yhä nopeammin metsästysajoista päätettäes-
sä. Tuore riistatieto voi lisätä metsästysmahdollisuuksia hyvinä kanalintuvuosina ja sen ny-
kyistä kattavampi käyttö metsästysseurojen kiintiöpäätöksissä takaa myös kestävän metsäs-
tyksen toteutumisen katovuosina. Pohjois-Hämeen neljästäkymmenestä perustetusta riista-
kolmiosta kierrettiin viime kesänä 24 ja viime talvena 19. Erityisen tärkeää olisi herättää las-
kemattomat kolmiot henkiin. Vastuuhenkilön vaihtaminen tai laskentavastuun kierrättäminen 
”kanalinnustajien” kesken voi antaa tarvittavan piristysruiskeen toiminnalle. Talkoourakkaa 
voidaan keventää yhteistyöllä lähiseurojen kanssa, koska riistakolmion ”vaikutus” kattaa 
monen seuran alueen aina 50 km:iin asti.  
 
Uuden kolmion perustaminenkin on mahdollista, jolloin se kannattaa muodostaa aktiivisten 
seurojen raja-alueille. Tarkemmat ohjeet kolmion perustamisesta riistasuunnittelijalta tai 
http://www.rktl.fi/riista/ohjeet_lomakkeet/riistakolmiot/  
 
 
Yhteisluvat 
 
Hirvieläinten ja suurpetojen metsästystä ja kantojen hoitoa helpottavat suuret yhtenäiset 
lupa-alueet. Metsästysseurojen yhdistymistä niin sanottuihin yhteislupiin suositellaan ja vii-
me vuosina yhteisluvat ovat yleistyneet myös Pohjois-Hämeessä. Käytännössä seurat ovat 
sopineet, että heidän hallussaan olevia alueita käytetään yhden yhteisen lupahakemuksen 
perusteina. Samalla valtuutetaan joku tai jokin taho hakemaan lupaa. Pyynti- tai poikkeuslu-
pa myönnetään yhteislupa-alueelle yhdellä päätöksellä ja lupaosakkaat päättävät keske-
nään luvan käyttämisestä. Erityisen tärkeää onkin sopia metsästystä koskevat pelisäännöt 
etukäteen, joita kaikki lupaosakkaat allekirjoituksellaan lupautuvat noudattamaan.  
 
Seuratasolla vuosikokous päättää yhteislupaan liittymisestä. Samalla valtuutetaan joku jä-
senistä edustamaan seuraa yhteisluvan osakkaiden kokouksissa ja allekirjoittamaan sopi-
muksen. Sopimuksen sisältö tulee saattaa jäsenten tietoon ennen metsästystä.  
 
 
Seurojen sähköinen tiedonjako ja riistakeskuksen nettisivut 
 
Tammi-helmikuun vuosikokouksessa tehdään seuroissa toimihenkilövalintoja. Riistakeskuk-
sen toive on, että sihteereiksi valikoituisi aktiivisia henkilöitä, joilla on sähköposti ja valmiu-
det toimia sähköisesti. Sähköposti nopeuttaa seuran omaa tiedonvälitystä ja mahdollistaa 
myös riistakeskuksen tiedotteiden ym. materiaalin vaivattoman jaon kentälle. Seuralle kan-
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nattaa perustaa oma sähköpostiosoite niin, että sihteerivaihdoksissa jäsenten viestit ja yh-
teystiedot säilyvät ohjelmassa. 
 
Riistakeskuksen keväällä 2013 uudistuvat kotisivut löytyvät tutusta www.riista.fi -osoitteesta. 
Sivuilta löytyy ajankohtaisten tiedotteiden lisäksi, erilaisia ohjeita poikkeuslupien hakemises-
ta aina hirvenmetsästyksen johtamiseen.  
 
Riistakeskus löytyy myös seuraavista nettipalveluista: facebook.com/riistakeskus, twit-
ter.com/riistakeskus ja youtube.com/riistakeskus.  
 

 
Suurpetoasiaa 
 
Suurpetohavainnointi on edelleen tärkein kanta-arvioihin vaikuttava tekijä. Petohavainnoin-
nissa tulisi huomioida seuraavat asiat:  
 

1. Pentueesta tarvitaan vähintään kaksi kirjattua havaintoa laskenta-ajalta (esim. ilvek-
sellä 1.9.–30.4. väliseltä ajalta), että se otetaan mukaan kannanarviointiin.  

2. Riistakeskusten raja-alueilla pentue lasketaan sen alueen ”hyväksi” kummalta puolel-
ta petoyhdyshenkilön tarkastamia havaintoja on tullut enemmän. 

3. Susihavainnoista, etenkin pareista tai laumasta, on hyvä olla yhteydessä riistakes-
kukseen. 

 
Ns. kannanhoidolliset ilvesluvat myönnettiin petoyhdyshenkilöiden tarkastamien ja ilmoitta-
mien (pentue)havaintojen perusteella aluekeskuksen tiheimmille ilvesalueille. Luvat myön-
nettiin yhdellä kerralla kaikkiaan 30 ilveksen metsästämiseen. Luvat suositeltiin kohdenta-
maan asutuksen tuntumassa yksin liikkuviin yksilöihin.  
 
Viime talvina on suoritettu ilvesten maalaskenta muun muassa Keski-Suomessa ja Sata-
kunnassa. Tänä talvena erillisiä ilvespentueita pyritään laskemaan Etelä-Hämeessä. On 
hyvin todennäköistä, että ensi talvena 2013-2014 vastaava laskenta pyritään suorittamaan 
myös Pohjois-Hämeessä. Mikäli laskenta toteutuu, tarvitaan siihen kaikkien metsästysseuro-
jen ponnistuksia. Seurojen kannattaa jo nyt miettiä löytyisikö omasta porukasta aktiivisia 
laskijoita. Käytännön laskentaan kuluu maastoa kiertäviltä laskijoilta yksi talvipäivä. Tavoit-
teena on saada selville mahdollisimman tarkasti kuinka monta erillistä ilvespentuetta Poh-
jois-Hämeestä löytyy ja kuinka lähekkäin nämä pentueet voivat olla toisistaan.  
  
 
Riistanhoitoyhdistys ja jäsenyys 
 
”Yksi tai useampi kunta, yhtenäinen, voi poiketa tästä erityisistä syistä”  
 
Kuntaliitosten myötä moni riistanhoitoyhdistys tekee helmikuun vuosikokouksessa merkittä-
vän päätöksen toiminnan jatkon kannalta. Riistanhoitoyhdistysten jäsenet ottavat kantaa 
seuraavaan kysymykseen: liitytäänkö saman kunnan/kaupungin alueella toimivan rhy:n 
kanssa yhteen vai jatketaanko erillään? Myös hallituksen erovuoroisten tilalle valitaan henki-
löt, joten rhy:n vuosikokouksessa on taas vaikuttamisen paikka. Kokousten ajankohdat löy-
tyvät vuoden ensimmäisestä Metsästäjä -lehdestä tai www.riistaweb.riista.fi/ -sivujen tapah-
tumatiedoista. 
 
Riistanhoitomaksun suorittanut henkilö voi olla sellaisen riistanhoitoyhdistyksen jäsen, jonka 
alueella hän pääasiassa metsästää. Metsästäjämäärällä on vaikutusta metsästyskorttivaro-

http://www.riista.fi/
file:///C:/Users/jani.korhamo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J1BK6GGI/www.facebook.com/riistakeskus
https://twitter.com/riistakeskus
https://twitter.com/riistakeskus
https://www.youtube.com/riistakeskus
http://www.riistaweb.riista.fi/


  

  3 (3) 
 
 
 
 

 

jen jakaantumisessa riistanhoitoyhdistyksiin. Tarkistakaa jäsentenne kotiriistanhoitoyhdistys 
ja pyytäkää jäseniä tarvittaessa päivittämään asia. Riistanhoitoyhdistys vaihdetaan lähettä-
mällä kirjallinen ilmoitus, jossa mainitaan metsästäjänumero, entinen yhdistys ja uusi yhdis-
tys, osoitteeseen: Metsästäjärekisteri, PL 243, 01511 Vantaa tai sähköpostilla metsasta-
ja.rekisteri@yap.fi. 25.5. mennessä tehty ilmoitus muuttaa jäsenyyden 1.8. alkavalle met-
sästysvuodelle.  
 
 
 
Viisaita kokouspäätöksiä, 
 
 
Marko Mikkola  Otto Hölli 
vs. riistapäällikkö  riistasuunnittelija 
029 431 2282  029 431 2284 
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