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Valtuustoaloite: Metsästäjätutkintoon tähtäävä kurssi valinnaiseksi aineeksi Joensuuhun

Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme edistää eräperinteiden jatkuvuutta Joensuussa.
Metsästäjätutkinto on monipuolinen kokonaisuus suomalaisesta luonnosta ja sen eläimistöstä. Tutkinto
edistää myös vastuullista toimintaa luonnossa ja opettaa arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä
metsän eläinten luontaisen hyödyntämisen. Vastuullinen metsästäminen on yksi suomalaisen
monimuotoisen luonnon ylläpitämisen oleellisimpia kulmakiviä. Metsästäjät ylläpitävät suomalaisten lajien
tilaa riistanhoitotyön avulla ja auttavat myös hiipuvien lajikantojen elvyttämisessä sekä vieraslajien
leviämisen hidastamisessa. Vastuullinen metsästys on luonnosta nauttimista ja erähengen ylläpitämistä
parhaimmillaan.
Yksi haaste erätaitojen ylläpitämisessä tulevaisuudessa on uusien metsästäjien löytäminen.
Metsästysperinne jatkuu usein vanhemmilta lapsille. Näin ollen sellaisista perheistä, joissa ei metsästetä, on
haastavampaa saada lapset innostumaan metsästyksestä. Laajeneva joukko metsästäjiä takaisia myös
monen metsästysseuran jatkuvuuden, sillä useissa metsästysseuroissa on jäsenistön keski-ikä noussut jo
hälyttävän korkeaksi jatkuvuuden kannalta. Metsästysseurat ylläpitävät useissa pienissä kylissä tärkeitä
kyläperinteitä yhteisillä jahtipäivillä ja peijaisilla.
Joensuun kaupungilla on mahdollisuus vaalia hienoja eräperinteitämme mahdollistamalla koululaisille
opintokokonaisuuden, joka valmentaisi koululaisia metsästäjätutkinnon suorittamiseen. Kenties
opintokokonaisuuden kokonaisuutena voisi olla virallinen Metsästäjätutkinto. Opintokokonaisuus voisi olla
valinnaisena aineena esimerkiksi osana yläkoulu- ja/tai lukio-opintoja. Yhteistyömahdollisuuksia voisi
selvittää mm. Suomen Riistakeskuksen ja Riistanhoitoyhdistysten kanssa.
Metsästäjätutkinnon suorittamisen kustannus on tällä hetkellä 20 € koekerralta. Tämä kustannus pitäisi
päätös vaiheessa päättää, maksetaanko se kaupungin budjetista vai omakustanteisesti kurssilaisilta.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään mahdollisuudet tuoda Metsästäjätutkintoon
tähtäävä opintokokonaisuus osaksi joensuulaisten koulujen valinnaisia opintoja.
Joensuun kaupunginvaltuuston kokous 25.11.2019
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Valtuutettu Petja Vuojärven ynnä muiden valtuustoaloite metsästäjätutkintoon tähtäävästä
kurssista valinnaisaineeksi
5264/12.00.01/2019
KV 25.11.2019 § 151
Valtuutettu Petja Vuojärvi jätti 25.11.2019 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen metsästäjätutkintoon tähtäävästä kurssista
valinnaisaineeksi.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoitteet myös Paavo Kähkönen, Timo Elo,
Jouni Porokka, Petteri Tahvanainen, Kari Väkeväinen, Kari Savolainen, Matti
Ketonen, Antti Ronkainen, Matti Väistö, Pekka Kukkonen, Tuula Parikka,
Hannes Rossi, Helena Hulmi, Asseri Kinnunen, Jere Nuutinen, Päivi Eteläpää,
Arto Pippuri, Asko Miettinen, Hannu Holopainen, Tuula Parikka, Mika
Piironen, Antti Kainulainen, Kikkis Mikkola, Marjatta Räty ja Eero Bogdanoff.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KAKOLK § 44
Aloite käsiteltiin rehtorikokouksessa 26.2.2020 sekä rehtoreille tehtiin kysely
metsästäjätutkintoon valmistavasta valinnaisainekurssista.
Peruskoulujen valinnaisainetarjonta ja lukioiden koulukohtaiset kurssit ovat
koulujen toimivallassa opetussuunnitelmien antamissa rajoissa. Koulut tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaisesti monipuolisia valinnaisaineita ja koulukohtaisia kursseja, joista yksi voi olla metsästäjän tutkintoon valmistava
yhteistyössä Suomen Riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten sekä
paikallisten metsästysseurojen kanssa.
Louhiojan koulussa on tarjottu ja toteutunut aloitteen mukainen
valinnaisaine. Kouluille tehdyn kyselyn perusteella kysyntää voisi olla
maaseutumaisemmissa kouluissa. Pääsääntöisesti toteutus edellyttää
vähintään 16 osallistujaa, mutta luonnollisesti pienissä alakouluissa
valinnaisuus toteutetaan pienemmilläkin ryhmillä.
Valmistavan kurssin tarkoituksena on tällöin aloitteessa esitetty eräperinteen
ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen. Valmistavan kurssin jälkeen
osallistuja voi päättää, haluaako hän suorittaa metsästäjätutkinnon ja sen
myötä mahdollisesti aloittaa metsästysharrastuksen. Näin ollen ja
peruskoulun osalta maksuttomuuden näkökulmasta tarkasteltuna on
selkeintä, että metsästäjätutkintoon valmistava koulutus ja itse tutkinto
pidetään toisistaan erillään ja tutkinnon järjestävä taho perii mahdollisen
tutkintomaksun tutkinnon suorittajalta.
Valmistelija: koulutusjohtaja

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksenaan
Petja Vuojärven ynnä muiden valtuustoaloitteeseen metsästäjätutkintoon
tähtäävästä kurssista valinnaisaineeksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Koulutusjohtaja Olli Kauppinen oli kokouksessa asiantuntijana asian
käsittelyn aikana.
KH 08.06.2020 § 209
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Petja Vuojärven ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 15.06.2020 § 51
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Petja Vuojärven ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

