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Curriculum Vitae  

FT, Dos. Heli Siitari  
 

TYÖKOKEMUS:  
• Yrittäjä, Villilä Luonto Oy 1.3.2020- www.villila.net 
(asiantuntija- koirankoulutus- ja virkistyspalvelut) 

• Maa- (2020-) ja metsätalousyrittäjä (1996-) kotitilalla 
Kangasniemellä 
• Toiminnanjohtaja, Suomen Metsästäjäliitto ry (1.8.2017-29.2.2020) 
• Päätoimittaja, Jahti-lehti (1.8.2017-29.2.2020) 
• Asiamies, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, 15.4.2013-31.7.2017 
• Akatemiatutkija, Suomen Akatemia, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos 
(1.8.2007 - 10.6.2013)  
• Erikoistutkija ja tutkimusryhmän vetäjä, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden 
laitos (1.10.2006 - 31.7.2007)  
• Yliassistentti ja tutkimusryhmän vetäjä, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden 
laitos (1.3.2005 - 31.7.2007)  
• Assistentin virkasuhteita ja tutkimusryhmän vetäjä, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja 
ympäristötieteiden laitos (1.3.2001-31.7.2002)  
• Tutkijatohtori (Suomen Akatemian rahoitus tutkijalle, kaksi peräkkaistä 
kahden vuoden kautta (1.8.2002 - 31.7.2006)  
• Tutkimusassistentti (väitöskirjatyöntekijä), Jyväskylän yliopisto, Konneveden 
tutkimusasema (1.8.1997 – 28.2.2001)  

KOULUTUS:  
• Ekologian ja ympäristönhoidon dosentti, 1.11.2006  
• Filosofian tohtori, (Väitöskirja: Ultraviolet sensitivity in birds: Consequences on foraging and mate 
choice, tutkinto 5.9.2001, Jyväskylän yliopisto, pääaine ekologia ja ympäristönhoito) 

• Filosofian maisteri, Kuopion yliopisto, pääaine soveltava 
eläintiede  

• Maatalouden perustutkinto, mehiläishoitaja (käynnissä), 
LUOMU-kurssi maatalousyrittäjille 

 

TÄRKEIMMÄT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT: 
• Johtokunnan jäsen, Luonnonvarakeskus, 1.1.2021-31.12.2023 
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• Susikannan hoitosuunnitelma, valmistelutyöryhmän ohjausryhmän jäsen (2018-2019) 
• Valtakunnallinen Riistaneuvosto, varajäsen (2018-2020) 
• Puheenjohtaja (President), Kansainvälinen riistansuojeluneuvosto, International Council for 
Game and Wildlife Conservation (CIC), politiikka ja laki -osasto (huhtikuu 2016-huhtikuu 2018)  

• Ohjausryhmän jäsen, Riistatalouden toimintamallien aktivointi –hanke, 2016-2018, 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK)  

• Ohjausryhmän puheenjohtaja, Poroaitojen riistaturvallisuus -hanke (Metsähallitus, Lapin 
ELY- keskus) 2014-2016  

• Jaettu tilaisuuden puheenjohtajuus EU komission edustajan kanssa (András Demeter), 
ELO:n (European Landowners’ Organization) edustajana EU:n Suurpetofoorumilla (European 
Large Carnivore Forum), 8.10.2015 Rovaniemi  

• Neuvonantaja (Advisor), Kansainvälinen riistansuojeluneuvosto, International Council for 
Game and Wildlife Conservation (CIC), politiikka ja laki -osastolle (helmikuu 2015 – huhtikuu 
2016)  

• Puheenjohtaja Wildlife Estate -Suomen työryhmä 
(2015-2017)  
• EU Wildlife Estate -arvioitsija (2014-) 
• Jäsen Suomen delegaatio CIC, 24.10.2013 - (International Council for Game and Wildlife 
Conservation)  
• Jäsen, IUCN Grouse Specialist Group, kesäkuu 2013 – (International Union of Conservation of 
Nature IUCN Species Survival Commission –World pheasant Association -Grouse group)  

 

AKATEEMISET TILAISUUDET JA PALKINNOT 

• Vastaväittäjä tammikuu 2014 Oulun yliopisto (ELL Marja Iso-Mursulan väitöskirja: “Host-
parasite interactions of boreal forest grouse and their intestinal helminth parasites”)  
• Vastaväittäjä University of Tartu, Estonia (MSc Lea Tummeleht: Physiological condition and 
immune function in great tits (Parus major): sources of variation and trade-offs in relation to 
growth) 29.11.2006.  
• Palkinto: Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinto, v. 
2012  

VIIMEISIMMÄT JÄRJESTELYT JA ESIINTYMISET  
• Lukuisia tilaisuuksien vetämisiä ja juontamisia sekä radio- ja tv-esiintymisiä vuosina 2017-2020 
Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana (mm. 2018 Valtakunnallisten Riistapäivien 1. päivän juontaja, 
1. kansallisen susifoorumin vetäjä 2017, TV-haastattelut YLE, MTV3, AlfaTV) 
• Järjestäjä ja juontaja, Luonnonhoitoa yhdessä –seminaari Turku 29.-
30.11.2016  
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• Järjestäjä, Ympäristöakatemia “Kestävä metsästys ja riistakantojen hoito”, kutsuseminaari 3.-
4.9.2015 ja avoin yleisöseminaari 18.11.2015.  

• Lukuisia esiintymisä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa ja 
konferensseissa Suomessa ja ulkomailla 1997-2017  
• Vuosittain lukuisia esiintymisiä riista-alan tapahtumissa kotimaassa ja ulkomailla (koulutus, 
kokoukset)  

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN OHJAUS JA SAATU HENKILÖKOHTAINEN RAHOITUS 
• Ohjattujen Pro gradu –töiden määrä: 17  
• Ohjatut väitöskirjat (4, joista yksi kesken): FT Marjo Pihlaja (2006: Maternal effects in the magpie 
(Pica pica)); FT Gilbert Ludwig (2007: Factors affecting the decline of grouse populations in 
Finland); FT Christophe Lebigre (2008: Mating behaviour of the black grouse (Tetrao tetrix); FT 
Matti Kervinen (2013: Fitness in male black grouse (Tetrao tetrix) - Effects of life histories and 
sexual selection on male lifetime mating success); FM Miina Pekkola (väitöskirja kesken, 
metsästyksen ja kanahaukan vaikutus teeripopulaatiohin).  
• tutkimusrahoitus 1.349 miljoonaa euroa 2000-2013, lisäksi Evoluutioekologian 
huippututkimusyksikön team leader ja rahoitus 120 000 eur vuosittain 2007 -2011.  
• Julkaisuluettelo (n. 60 julkaisua v. 2013 saakka kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä 
julkaisusarjoissa) löytyy osoitteesta http://blackgrouseresearch.jyu.fi/members.html (oman 
esittelyni alla).  
• Lukuisia artikkeleita ja kirjoituksia suomalaisissa luonto- ja eräalan lehdissä sekä sanomalehdissä 
Luonnon- ja riistanhoitosäätiön ja BSAG:n Järki- hankkeen nimissä sekä yksityisesti v. 1996-2013.  

KIELITAITO:  
• Suomi (äidinkieli)  
• Englanti (työkieli, erinomainen)  
• Ruotsi (hyvä)  
• Saksa (hyvä)  

HARRASTUKSET:  
• Luonnossaliikkuminen, metsästys, sienestys 
• Metsästyskoirien koulutus  
• Noutajien taipumuskokeen ylituomari, noutajien working test -ylituomari, noutajien A-
koeylituomari 
• Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys ry:n varapj. 2004-2005, 2007-2008  
• Labradorinnoutajakerho ry:n metsästyslinjaisten labradorien jalostusneuvoja 2013-
2016  
• Metsästysnoutajien kasvattaja kennelnimellä Lekking, 
labradorinnoutajat  


