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Riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen mahdollisuudet edistää vieraspetojen 
tehopyyntiä arvokkaimmilla lintuvesillä 
 
 
AIKA 28.9.-12.10.2020 klo 14-18 
 
PAIKKA etäkokous 
 
OSALLISTUJAT RIISTANHOITOYHDISTYKSET, METSÄSTYSSEURAT, PIENPETOJEN PYYTÄJÄT 
 

 
Useimpien sorsalajien kannat ovat kääntyneet laskuun viime vuosina. Vieraspedot minkki ja supikoira 
ovat ongelma monilla lintuvesillä sekä metsästettäville että suojelluille lintulajeille. Maa- ja metsätalous-
ministeriö ja ympäristöministeriö toteuttavat yhteistyössä HELMI-elinympäristöohjelmassa arvokkaimpien 
lintuvesien kunnostusta ja hoitoa. 
 

Tervetuloa keskustelemaan kuinka Sotka-hankkeen vieraspetopyynti Helmi-ohjelman 
lintuvesillä ja niiden ympäristössä kannattaa toteuttaa ELY-keskuksen, riistanhoitoyh-
distysten ja paikallisten metsästäjien kanssa yhteistyössä. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskus kutsuvat riistanhoitoyhdistykset, paikalliset metsästysseurat ja 
pienpetojen pyytäjät keskustelutilaisuuteen. 
 
Keskustelun teemoja ovat: 
- vieraspetopyynnin toteuttaminen käytännössä lintuvedellä ja sen ympäristössä,  
- vieraspetopoiston kiireellisimmät alueet ja alueellinen laajuus,  
- riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, tehopyyntiryhmien sekä mökkiläisten roolit pyynnissä, 
- vieraspetopyynnin ohjaajan toimenkuva ja hankehallinto.   
 
Aluekohtaiset Sotka vieraspetopyyntikokouksien ajankohdat ja paikat: 
28.9. klo 14-18 riistakeskusalueet: Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Etelä-Häme 
5.10. klo 14-18 riistakeskusalueet: Oulu, Lappi, Kainuu 
7.10. klo 14-18 riistakeskusalueet: Satakunta, Varsinais-Suomi, Pohjois-Häme 
8.10. klo 14-18 riistakeskusalueet: Rannikko-Pohjanmaa, Pohjanmaa 
9.10. klo 14-18 riistakeskusalueet: Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi 
12.10. klo 14-18 riistakeskusalueet: Pohjois-Savo, Keski-Suomi 
 
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ensisijaisesti omaa aluettaan kos-
kevaan tilaisuuteen. Linkki: SOTKA- vieraspetojen pyynti –keskustelutilaisuus 
Ilmoittautuminen viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta. 

https://link.webropolsurveys.com/S/935E0552EC89CEC4
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Tilaisuuksien tarkoituksena on kartoittaa kultakin alueelta kiireellisimmät vieraspetopyyntialueet sekä vieras-
petopyynnin tehostamiseen ja hankehallinnon järjestämiseen halukkaat organisaatiot. 
 
Tilaisuuksissa keskustellaan lisäksi riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteiden uudistuksesta 
saaduista kokemuksista ja koronaviruspandemian vaikutuksista riistanhoitoyhdistysten toimintaan. 
 
Keskustelun tuloksia käytetään hyväksi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteisen 
HELMI-ohjelman lintuvesien kunnostustoimenpiteissä. Keskustelutilaisuuksia järjestetään saman sisältöisinä 
6 eri puolille maata kohdennettuja. Tilaisuudet ovat osa maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hanketta.  
 
Alustava ohjelma 
14.00 Tilaisuuden avaus, projektipäällikkö Heidi Krüger, MMM  

- miksi pienpetopyynti pitää saada suojelualueilla kuntoon? 
14.20 Kokemukset riistanhoitoyhdistysten valtionavustusten jakoperusteiden uudistuksesta, hanke-

rahoituksesta ja yhdistymisten tukemisesta, Janne Pitkänen / Sami Niemi, MMM 
15.00 Keskustelu 
15.15 Tauko 
15.30 HELMI-ohjelman lintuvesitoimenpiteiden esittely, Lintuvesikoordinaattori, ELY-keskus 
15.45 SOTKA-pienpetopyynnin vaikuttavuuden tutkimus, Heidi Krüger, MMM 
15.55 Riistakeskuksen SOTKA-pienpetopyynnin pilottihankkeen esittely ja ehdotus tehopyynnin jär-

jestämiseksi - pilottihankkeen toimintamallin esittely 
- Kari Karhula/Jarkko Nurmi/Marko Svensberg, Suomen riistakeskus 

16.30 Keskustelu, puheenjohtaja Heidi Krüger, MMM 
18.00 Tilaisuuden päätös 

 
 
Kokous pidetään etänä GoToMeeting sovelluksen avulla. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiinsa kutsulinkin 
kokoukseen sekä ohjeet liittymiseen. Kokoukseen voi liittyä joko asentamalla sovelluksen kutsulinkin kautta 
tai avaamalla kokouslinkin Chrome tai Edge -selaimessa. Linkki tilaisuuteen avataan puoli tuntia aiemmin, 
kirjaudu ajoissa sisään niin IT-tuki ehtii tarvittaessa auttamaan.   

Huom. Mikäli osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan teknisistä syistä (max 150), etusijalle asetetaan riis-
tanhoitoyhdistysten edustajat (1 per rhy).  
 
 
Lisätiedot: Projektipäällikkö Heidi Krüger, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 072, etunimi.suku-
nimi@mmm.fi ja  
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 338 etunimi.suku-
nimi@mmm.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@mmm.fi

