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Ympäristöministeriöltä tunnustusta Metsästäjäliiton luonnonhoitotyöstä
Suomen Metsästäjäliitto saa ensimmäistä kertaa ympäristöministeriöltä 50 000 euron
yleisavustuksen, joka osoitettiin lisätalousarviokäsittelyssä Ympäristöministeriön
momentille 35.01.65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon vuodelle 2017. Erityisen
tyytyväinen liitto on tunnustuksesta metsästäjien tekemää riistanhoitotyötä kohtaan, jonka
merkitys luonnon- ja ympäristönhoidolle on kiistaton.
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston
puheenjohtaja Timo Heinonen on tyytyväinen, että Metsästäjäliitto saadaan
ympäristönhoidon valtionavun piiriin. ”Metsästäjäliitto on tehnyt aina laajaa ympäristötyötä,
mutta aiemmin heidän hakemuksensa on hylätty lähinnä yhdistyksen nimen johdosta.
Halusimme nyt korjata asian eduskunnan budjettikäsittelyssä. Metsästäjäliitto on
jäsenseurojensa kanssa rakentanut esimerkiksi yli 2 000 kosteikkoa ja myös
kannanhoidolliset toimenpiteet ovat huomattavia”, Heinonen toteaa.
Metsästystä harrastava kansanedustaja Lasse Hautala pitää erittäin myönteisenä, että
Metsästäjäliitto pääsi mukaan valtion avustukseen. ”Metsästäjäliitto tekee tärkeää
luonnonhoito ja -suojelutyötä mm. edistämällä kosteikkojen rakentamista, riistaruokintaa ja
muuta riistakantojen hoitoa.”
Metsästäjäliitto on hyvillään, että se erikseen mainitaan merkittävänä ympäristö- ja
luonnonsuojelutyötä tekevänä järjestönä, ja että ympäristöministeriön on hyväksyttävä
myös muiden hallinnonalojen vastaavaa työtä tekevät järjestöt nimestä riippumatta. Lisäksi
on hienoa, että nyt koko momentin käyttötarkoitus arvioidaan ympäristöministeriön
toimesta uudelleen, juuri kuten liitto hakemuksessaan esitti.
Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmiehen mukaan päätös on
oikeansuuntainen, mutta liiton jäsenmäärään ja toimintaan suhteutettuna riittämätön.
”Metsästäjäliitto kiittää eduskunnan valtiovarainvaliokuntaa ja ympäristöjaosta siitä, että
lisätalousarvioon saatiin tämä määräraha. Oikea paikka yleisavustuksen myöntämiseen
olisi kuitenkin tulevaisuudessa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan momentti
30.40.50. ja vähintään 500 000 euron määräraha. Metsästäjäliiton kuva on selkeytynyt
riistahallintolain myötä, ja yhdistyksen vaikuttavuus on lisääntynyt. Tämä vaatii
keskustelua riistanhoitomaksujen uudelleen ohjaamisesta, ja maa- ja
metsätalousministeriön on otettava tässä selkeämpi rooli.”

Riistanhoito- ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 3 § mahdollistaa varojen
ohjaamisen jo nyt muun muassa riistanhoitotoimenpiteisiin ja muuhun riistatalouden
edistämiseen, valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorittamaan valistustyöhön sekä
metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien ja maanomistajien suorittamien riistan
elinympäristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen.
Toiminnanjohtaja Hiidenmiehen mukaan Metsästäjäliitto katsoo voivansa olla vahvasti
mukana tässä työssä. ”Metsästäjäliitto on 2 700 metsästysseuran voimin valmis ottamaan
vastuuta lisää. Liiton 160 000 jäsenen ja valtion tuen kautta pystymme vastaamaan niihin
kansalaisjärjestöyhteiskunnan haasteisiin ja tehtäviin, joita mm. ympäristö- ja
luonnonsuojelujärjestöt ovat jo vuosikymmeniä Suomessa hoitaneet. Tämä tunnustus on
hyvä alku kohti tätä päämäärää.”

Lisätietoja:
Panu Hiidenmies
Toiminnanjohtaja p.
040 534 6967
Jaska Salonen Yhteyspäällikkö
p. 040 561 5076
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Metsästysammuntojen kilpailukalenterit kesä 2017 (PK)
Jahti lehden 1. numeron mukana tulevassa erillisessä liitteessä julkaistaan piirien
kesälajien kilpailukalenterit.
Kukin piiri syöttää oman kalenterinsa Kilpailusivuille. Muutama piiri syöttikin jo
testimielessä talvikalenterinsa sinne ja se sujui hyvin.
Piirien toiminnanjohtajat saavat kilpailusivujen käyttöohjeen, jolla kilpailukalenterin syöttö
onnistuu. Käyttöohje, kunkin piirin omat käyttäjätunnukset sekä web-linkki järjestelmään
toimitetaan sähköpostilla ennen Joulua.
Syöttämiseen saa myös neuvontaa sähköpostitse sekä puhelimitse. Näistä tulee
tarkemmat ohjeet samaisessa sähköpostissa.
Piirien tulee syöttää kilpailunsa 10.1.2017 mennessä.
Ylituomarikoulutustilaisuuksissa esitellään Kilpailusivustoa yleisesti sekä kilpailukalenterin
syöttöä yksityiskohtaisesti.
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Metsästysammunnan ylituomarikoulutukset (PK)
Metsästysampumatoimikunta järjestää uusia, 2017 alussa voimaantulevia
metsästysampumasääntöjä koskevat ylituomarikoulutukset lauantaina 14.1.2017
Jyväskylässä ja 11.2.2017 Riihimäellä. Piirikirjeen liitteenä on kutsu ensimmäiseen,
Jyväskylän koulutustilaisuuteen.
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Lausunto poikkeusluvalla sallittavasta sudenmetsästyksestä poronhoitoalueen
ulkopuolella metsästysvuodelle 2016–2018
Liiton lausunto liitteenä.
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Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi riistavahingoista annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Liiton lausunto liitteenä.
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Afrikkalaisen sikaruton vastatoimet (PH)
Oheinen MMM:n tiedote kertoo tilanteesta, johon Suomen valtio suhtautuu tosissaan. Olen
kuullut suomalaisten metsästäjien tuoneen maahan villisian lihaa ja ruhoja Virosta
kuluneena syksynä. Tämä on täysin edesvastuutonta. Metsästäjien tulee ehdottomasti
noudattaa Eviran antamia ohjeita tautialueille metsästystarkoituksessa matkustettaessa.
Ja tietysti muutoinkin. Kannattaa myös huomioida, että mikäli tautia Suomesta tavataan,
saattaa kiinnostus tautialueilla metsästäneisiin kasvaa. Ei olisi metsästäjille kovin hyvä
juttu, mikäli taudin levittäjäksi kyetään osoittamaan joku tautialueella vieraillut jahtimies.
Todennäköisimmin tauti voi kulkeutua Suomeen esim. jonkun virolaistyöntekijän
tennarinpohjassa, mutta riskit on syytä minimoida.
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Järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia selvittäneen kyselyn tulokset julkaistu
Helsingin yliopisto selvitti järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia valtioneuvoston
teettämällä kyselyllä vuodenvaihteessa 2015–2016. Myös virkamiehille tehtiin kysely, jolla
selvitettiin virkamiesten kokemuksia kuulemisesta säädösvalmistelussa. Lisäksi järjestöjen
edustajia ja virkamiehiä haastateltiin.

Tutkimushankkeen loppuraportti Kuka pääsee mukaan? Miten järjestöjen ääni kuuluu
lakien valmistelussa on nyt julkaistu, ja se on luettavissa osoitteessa
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15502
Raportin ovat laatineet VTT Juho Vesa ja professori Anu Kantola, joka toimi hankkeen
johtajana. Raportti on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja
tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

142
Riistametsänhoitoa voi opiskella verkossa
Suomen riistakeskuksen uusi verkkokurssi kokoaa riistametsänhoidon perusteet yhteen.
Metsäammattilaisille tarkoitettu helppolukuinen, maksuton kurssi tenttiosioineen on
käytettävissä osoitteessa https://koulutus.riista.fi/kurssi/riistametsanhoito/. Materiaali sopii
myös alan opiskelijoille ja aktiivisille metsänomistajille.
Riistametsänhoito on tulevaisuuden metsänhoitoa. Sen kysyntä on kasvussa,
omistavathan metsästäjät perheineen lähes puolet yksityismetsistämme. Jotta kysyntään
voidaan vastata, tulisi jokaisen metsäammattilaisen hallita riistametsänhoidon menetelmät.
Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa metsäkanalintuja suosien. Se on arkista
luonnonhoitoa, joka ei estä puuntuotantoa.
Kurssi on toteutettu Riistametsänhoidon edelläkävijät -hankkeessa, joka on osa
EteläSuomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa.
Lisää tietoa riistametsänhoidosta www.riistametsa.fi Lisää
tietoa Riistametsänhoidon edelläkävijät –hankkeesta
http://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmientoimeenpano/riistametsanhoidonedellakavijat/
Lisää METSO-ohjelmasta www.metsonpolku.fi
Lisätietoja:
Mirja Rantala, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus, p.029 431 2125,
mirja.rantala@riista.fi

Riihimäellä 14.12.2016
Panu Hiidenmies

