
Taiga haukut 2012 Sotkamon Laakajärvellä 

Mattilan Torsti ehdotti vuoden 2011 narttukisojen yhteydessä minulle, että olisiko 

sotkamolaisilla mahdollisuus ryhtyä järjestämään vuoden 2012 laikojen 

lintumestaruuskisoja. Silloin otin ajatuksen vastaan ihan avoimin mielin, että miksipäs ei, 

mutta en lupautunut mihinkään, vaan ajattelin ensin keskustella asiasta veljeni Kimmon 

kanssa. Asiaa tuumattuamme, tulimme siihen tulokseen, että esitellään koetapahtuma 

metsästysseuramme johtokunnalle. 

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Koetapahtuman suunnittelu aloitettiin noin puoli vuotta ennen h-hetkeä. Seuran 

puheenjohtajana ensimmäinen työni oli ”myydä” ajatus kokeen järjestämisestä seuramme 

johtokunnalle ja edelleen jäsenille. Yksin, ilman yleistä hyväksyntää ja taustatukea ei 

tällaisen tapahtuman järjestäminen onnistu. Seuramme jäsenet ottivat idean vastaan 

avoimin mielin, osoittaen mielenkiintoa koetoimintaa ja erityisesti laikarotua kohtaan. 

Suostumus kokeen järjestämiselle ja jäsenten työpanokselle oli seuran sisällä saatu. 

Laakajärven kylällä tiedetään, että jos jotain halutaan saada, on myös pakko antaa, 

itsestään eivät asiat tapahdu.  

 

Tiimi toimii ja työnjako pelaa 

Varhain alkuvaiheessa valittiin kokeen järjestämistä varten ydintiimi, jossa oli mukana 6 

henkilöä. Jokaisella tiimin jäsenellä oli vastuullaan yksi koeosa-alue: ilmoittautumisten 

vastaanotto, koemaastojen järjestäminen, oppaiden järjestäminen, koetoimitsijoiden ja 

tuomareiden hankinta, majoituksen ja muonituksen hoitaminen. Yhteisiä 

tilannepäivityksiä asioiden etenemisestä pidettiin ydintiimin kesken pitkin kevättä, aina 

tihenevästi tapahtuman lähestyessä. Hommat sujuivat sutjakkaasti, kun työt jaettiin 

tasaisesti ja isommat haasteet pohdittiin porukalla.  

Maastot mestariainesta 

Koemaastojen suunnitteluun käytettiin runsaasti aikaa. Kokeen onnistumisen kannalta 

maastojen oivallinen valinta on erityisen tärkeää. Maastovaihtoehtoja oli paljon, 

ongelmana taisikin olla runsauden pula. Tietyillä alueilla oleva todellinen susiongelma 

otettiin maastovalinnoissa huomioon ja ”hyviäkin” maastoja hylättiin sen vuoksi. 

Valinnoissa painotettiin keskuspaikkaa lähellä olevia maastoja. Kaikki koemaastot käytiin 

huolellisesti läpi ja todettiin, että jokaisesta löytyy, niin nuoria, kuin vanhojakin lintuja. 

Koealueet olivat kohtalaisen suuria, mistä johtuen lintujen löytyminen alueelta oli 

haasteellisempaa. Täytyy huomioida, että eteläisen Sotkamon salot ovat jo laajoja, koiran 

hakuominaisuus nousee merkittävään rooliin. Tunnustettava oli sekin tosiasia, että 

linnuilla on todella siivet.  



 

Talous tasapainossa 

Seuramme tavoitteena oli järjestää onnistunut koetapahtuma. Jo alkuvaiheessa totesimme, 

että tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan taloudellista tukea. Otimme rohkeasti yhteyttä 

paikallisiin yrityksiin ja pyysimme mukaan tapahtuman yhteistyökumppaneiksi. Osa lähti 

mukaan rahallisella panostuksella, osa tavarapalkinnoilla, joista vastineeksi tarjosimme 

heille mainosnäkyvyyttä koetapahtuman nettisivuilla. Koetapahtumille valmiiksi 

muokatut nettisivupohjat löytyvät laikajärjestön pääsivujen kautta, mikä on iso etu 

järjestäjän kannalta. Yhtenä sisäisenä tavoitteena pidettiin myös sitä, että valjastaessamme 

kokeen järjestämiseen suuren joukon seuran jäseniä, tulee kokeen tuottaa seuralle myös 

taloudellista hyötyä. Rikastumaan ei tämän tyyppisillä tapahtumilla toki pääse, mutta 

pieni korvaus vaivannäöstä lienee oikein.  

Tapahtumapäivien tiimellyksessä 

Suomen laikajärjestön viiri nostettiin salkoon kisojen merkiksi. Kaikki koirat kuvattiin, 

jotta saatiin muisto kansioihin. Sitten olikin tervehdysten aika, jotka aloitettiin Suomen 

laikajärjestön varapuheenjohtajan toimesta ja sen jälkeen omat tervehdyksensä toivat 

Suomen venäjän ajokoirayhdistys, Sotkamon riistanhoitoyhdistys ja Sotkamon kunta. 

Lopulta päästiin ylituomarin puhutteluun ja maastoarvontoihin. Yhden tuomarin jäädessä 

pois ylituomarin puhuttelusta, ylituomari päättikin itse osallistua varsinaiseen 

tuomarointityöhön maastossa, tässä kohtaa arpa suosi Mettäkamun Moskua. 

Järjestävän tahon ominaisuudessa koepäivän aamu oli vähintäänkin yhtä jännittävä kuin 

koirien omistajilla. Sitä tuppaa kasaamaan itselleen painetta myös sellaisten asioiden 

onnistumisesta, jotka eivät enää ole omissa käsissä, kuten säästä tai lintujen löytymisestä. 

Muonituksen toimivuutta ei onneksi tarvinnut enää murehtia, sillä keittiön emännät olivat 

ani varhain aamulla paikalla puurokattilat poristen. Tuhdin aamupalan syötyään oppaat, 

tuomarit ja koiranohjaajat pääsivät koemaastoihin ja tosikoitokseen. Ensimmäiset koirakot 

palasivat kisakeskukseen puolen päivän aikoihin kaikki omine tunnelmineen. Maasto-

oppaille piti tietenkin todistaa laikojen moniriistaisuus, niinpä yksi oli haukkunut 

majavaa, toinen hirveä ja kolmas oravaa. Toki mukana oli myös niitä lintuhaukkujakin. 

Lounaalla kävi kova puheensorina ja lihakeitto maistui.  

Tulokset tason mittaajana 

Lopullisia tuloksia odotellessa, käytävillä liikkui jo huhu, että venäläiseurooppalaiset 

laikat olisivat onnistuneet kokeessa hienosti. Lopulta ylituomari tuli vahvistamaan asiaa 

kertoen kuitenkin, että kokonaistulosten valossa kisan taso jätti toivomisen varaa.  

Lintulöytöjä oli ollut vähänlaisesti, siitäkin huolimatta kolmen kärki erottui edukseen. 

Ylituomarin toiveet liikkuvan laikan näkemisestä toteutuivat, hän oli näkemäänsä 



tyytyväinen. Tuloksia läpikäydessä kuultiin, että tässä kisassa valitettavan moni koira 

kärsi kuitenkin lähihakuisuudesta, johon oma vaikutuksensa oli alkavalla syksyllä ja 

lämpimillä keleillä. Palkintopallille kiilasivat venäläiseurooppalainen laika Mettäkamun 

Mosku, venäläiseurooppalainen laika Granitsan Obraztonii ja itäsiperianlaika Siltamiehen 

Debbie Harry.  

Opit ja kopit 

Tapahtumapäivästä jäi hyvät tunnelmat. Oli mukava tavata lupsakoita laikojen omistajia 

ympäri Suomen. Majoitusjärjestelyt onnistuivat hienosti, siitä kiitos Ahvenisen 

kiinteistöyhtiölle ja erityisesti saunamajurinkin virkaa hoitaneelle Untolle.   

Tapahtumapäivän aikana tehtiin laikarotuja tunnetuksi uuden metsästysmedian 

Korpimakasiinin välityksellä. Lintukokeen ja tapahtuman innoittamana seuramme tulee 

saamaan uusia laikojen omistajia. Lintukokeesta hyvillä mielin, seurassamme nousi jo 

keskustelu, olisiko mahdollista tulevaisuudessa järjestää myös hirvenhaukkukokeet. Asia 

on mietintämyssyssä. Toivottavasti monet muutkin seurat tarttuvat rohkeasti tilaisuuteen 

ottaa Laikajärjestön mestaruuskisoja järjestettäväkseen. Järjestäviä tahoja on tällä hetkellä 

aivan liian vähän. Kisapaikkojen vaihtuvuuden turvaamiseksi ja koko Suomen 

miehittämiseksi lisää tekijöitä tarvitaan ja kaikki uudet tulokkaat ovat tervetulleita.  

Lopuksi suuret kiitokset kuuluvat kaikille yhteistyökumppaneille, tuomareille, oppaille ja 

koiranohjaajille. Teidän ansiosta nämäkin haukkukisat saatiin hyvässä kenneltunnelmassa 

päätökseen. 

Kiittäen! 

Laakajärven Riistamiehet ry 
Jukka Tuikka, puheenjohtaja 


