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Puheenjohtajan syysterveiset! 

Syksyiset terveiset jäsenistölle! Metsästyskausi on lähtenyt 

vauhdilla käyntiin; kelit ovat olleet erittäin lämpimät 

ajankohtaan nähden, mutta eiköhän nekin syksyn edetessä 

vielä viilene.  Sirviön Timo järjestää taas seuran yhteisen 

jäniksenmetsästyspäivän. Yleinen jahti järjestetään lauantaina 

3.9.2022 klo 6.00, kokoontuminen Ukontuvan kodalle. 

Ennakko ilmoittautumiset tapahtumaan tulee tehdä Timolle 

numeroon 050-5420831. 

Karhunpyynti päättyi Sotkamossa nopeasti, jahti kesti vain 

puolitoista päivää ja kolme pyyntilupaa olivat käytetty. Sotkamossa vaikuttaa olevan runsas 

karhukanta, joka mahdollistaa karhunmetsästyksen harjoittamisen näiltä osin tulevinakin vuosina. 

Monin paikoin tänä vuonna karhunpyyntiluvista tehtyjen valitusten vuoksi ei ole karhua päästy 

metsästämään lainkaan. Hallinto-oikeudet ovat asettaneet pyyntiluvat täytäntöönpanokieltoon. 

Suomen Riistakeskus on antanut vastineet näihin päätöksiin ja toivon mukaan hallinto-oikeudet 

käsittelevät ne mahdollisimman pian ja poistavat täytäntöönpanokiellot. 

Seuramme talkoot ja syyskokous pidettiin lauantaina 6.8.2022. Talkoot olivat tunnelmaltaan 

leppoisat ja talkooväki sai paljon aikaan. Metsolan laavun kattokin alkaa olla jo loppusuoralla ja 

uusi halkovajakin nousee hirsivarvi kerrallaan. Koronarajoituksista huolimatta, syyskokous saatiin 

pidettyä ja kokouksessa oli 17 osallistujaa. Syyskokouksessa kävimme läpi sääntömääräisten 

asioiden lisäksi seuran hirvenmetsästyssäännöt. Edelliset olivat kirjattu 17.8.1986.  

Tänä vuonna kanalintujen metsästysaika on pitkä ja urosteeren osalta päästään tammikuussa myös 

latvalintujahtiin. Pyyn osalta metsästys päättyy 10.11.2022. Lintulaskentojen ja havaintojen 

mukaan metsäkanalintujen kanta on pääosin pysynyt ennallaan viime vuoteen nähden. Metson 

osalta on havaittavissa laskentatulosten mukaan pieni notkahdus. Poikueita näkyy runsaasti, mutta 

poikaslukumäärät ovat monessa pesueessa jääneet viimevuotista pienemmiksi. Siitäkin huolimatta 

haluan korostaa, että syksyistä teeren soidinmetsästystä olisi toteutettava harkiten. Nyt on jo 

havaittavissa muutamia soita, joissa teerien lukumäärä on rajusti laskenut ja näillä soilla ei ole 

enää elinvoimaista soidinkäyttäytymistä. Hiidensuon ympäristöä on ilo katsella, siellä on jo 

nähtävillä, miten alueellisesti pystytään merkittävästikin vaikuttamaan tulevaan teerikantaan. 

Rauhoitusalueeseen tehtiin muutos vuosi sitten, jossa Pienen-Hiidensuon aluetta laajennettiin ja 

vastaavasti tien toiselta puolen alue vapautettiin metsästykselle. Alueet ovat merkitty maastoon 

kyltein ja näkyvät myös Reviiri-sovelluksessa. Toivon seuran jäseniltä malttia saaliin suhteen ja 

että noudatetaan asetettuja kiintiöitä. Tänä vuonna päätettiin kiintiöiksi kaksi metsoa ja kuusi 

teertä/jäsen. Huomioithan, että vieraat metsästävät isännän kiintiöön ja isännän tulee olla 

vieraidensa mukana paikan päällä itse jahtitapahtumassa.  

Hirvilupa on pienentynyt viime vuodesta ja seuralle kuuluu 3 pyyntilupaa, jotka olisi tarkoitus 

metsästää kahtena aikuisena ja kahtena vasana. Kaikki vanhat ja uudet jäsenet ovat tervetulleita 

mukaan hirviporukkaan. Hirviporukkaan liittymiseksi lupamaksujen lisäksi tulevat tarvittavien 

tarvikkeiden kulut. 

Susitilanne on tällä hetkellä erittäin huolestuttava eteläisen Kainuun alueella. Näyttää siltä, että 

alueilla on entisten laumojen lisäksi vielä muitakin susiyksilöitä varsin riittävästi. Toivon mukaan 



säästymme koiravahingoilta ja pystymme nauttimaan harrastuksestamme ilman alituista uhkaa 

koiran menettämisestä. 

Seuramme on luovuttanut Joutenjoen alueen mannermaisten kanakoirien SM-ottelu maastoksi. 

Koepäivä on 16.9.2022, jolloin Joutenjoen alueella on kaikenlainen metsästys kielletty. Maastoon 

tulee kyltti tapahtumasta. 

Haluan toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi seuramme toimintaan. 

Onnistuneita eräelämyksiä ja hyviä jahteja toivottaen! 

Jukka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesäkokous 
 

Seuran kesäkokous pidettiin 6.8.2022 Metsolassa, paikalla oli 17 jäsentä. Kesäkokouksessa 

käsiteltiin metsästysajat, rauhoitusalueet, saaliskiintiöt ja päivitettiin hirvenmetsästyksen 

säännöt. 

Metsästysajat 

Seuran alueella noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja sekä paikallisen riistakeskuksen 

tarkennuksia niihin. 

Saaliskiintiöt 

Tänä vuonna maa- ja metsätalousministeriö antoi asetuksen pitkästä metsästysajasta, joka 

päättyy 10.12.2022 lukuun ottamatta pyytä, jonka metsästysaika päättyy 10.11.2022. Seuran 

alueella saaliskiintiö on silloin syyskokouksen päätöksen mukaisesti 2 metsoa ja 6 teertä. 

Tämä sisältää myös urosteeren talvimetsästyksen ajalla 10.1.2023 - 31.1.2023. 

 

Riekko on rauhoitettu. 

 

Riistakolmiolaskennassa löytyi tänä vuonna 43 lintuhavaintoa. Laskijoita oli 9.  

Rauhoitusalueet 

Pieni Hiidensuo ja siihen liitetty laajennusosa ovat rauhoitettu pienriistanmetsästykseltä. 

Tämän lisäksi Lintusärkällä oleva Rajasuo, joka on rauhoitettu metsäkanalinnuilta, kartta 

ohessa. Rauhoitusalueet ovat merkattu maastoon rauhoitusalue kyltein.  

Alla olevissa kuvissa rauhoitusalueet: 

 

 

 

 



Vieraskortit 

Vieraslupakäytäntöä on muutettu kaksi portaiseksi, riippuen metsäkanalintujen 

metsästysajoista. Karhun- ja ilveksenmetsästykseen ei ole erillistä vieraslupamaksua, vaan 

jäsenen mukana alueet ovat suurpetojen metsästykseen käytettävissä. Ei jäsenen tehdessä 

kaadon, kaatomaksu on karhulta 350 € ja ilveksen osalta 50 €.  Jäsenellä on mahdollisuus 

käyttää vieraitaan metsällä Laakajärven Riistamiesten alueella. Vieraan kanssa metsästys 

tulee tapahtua Tornator Oyj:n mailla tai jäsenen (isännän) omilla mailla.  

 

Isäntä:  Laakajärven Riistamiehet ry:n jäsen (varsinainen tai koejäsen) 

Ostopaikka: Verkkopankista maksaen Riistamiesten tilille FI9057600320034498. 

 

Todiste maksusta:   
Ostaessasi vierasluvan ”verkkopankin” kautta, muistathan tulostaa kuitin 

maksustasi, josta ilmenee seuraavat asiat.  

Huom. nämä asiat tulee kirjoittaa maksun viestikenttään (ilman mukana olevaa 

kuittia ei ole metsästysoikeutta): 

• isännän nimi 

• vierailijan nimi  

• vierailuaika 

• vierailijan metsästyskortin numero 

• maksajan tulee AINA olla isäntä 

Vieraslupa hinnat: 

 

Jäniksenmetsästysaikana  hinta 10e/vieras/voimassa kolme peräkkäistä päivää 

(pois lukien 10.9 -10.12.2022 sekä 10.1 – 31.1.2023). 

 

Kanalinnunmetsästysaika  jäsenellä käytössä 8 päivää hintaan 

20e/vieras/metsästyspäivä, yhtä aikaa maksimissaan 

kaksi vierasta, sen jälkeen päivähinta nousee 40 

euroon/vieras. 

 

Pienpetopyynti  isännän mukana ollessa ilman korvausta 

 

Majavalupa   20e/ viikko 

 

Karhun- ja ilveksenmetsästys Jäsenen mukana ilman korvausta, mutta mikäli vieras 

suorittaa kaadon, on kaatomaksu karhusta 350e ja 

ilveksestä 50e. 
 

Rajoitukset:  
• Vierailijalla on metsästysoikeus ainoastaan Tornator Oyj:n mailla ja isännän omilla 

mailla. 

• Jäsen seuraa oman ”vierailijasaldonsa” määrää ja huolehtii siitä, että vieraslupa on 

maksettu oikein. Jahtikauden jälkeen maksutiedot tarkistetaan, mikäli maksuissa on 

virheellisyyksiä, ne laskutetaan jäseneltä jälkikäteen. 

• Isäntä on AINA mukana jahdissa vieraidensa välittömässä läheisyydessä ja 

huolehtii, että muut metsästäjät ja hyvät metsästystavat on otettu huomioon. 

• vieras metsästää AINA isännän kiintiöön.  



Hirvenmetsästys 
 

Hirviporukkaan ilmoittautuminen Kari Mularille viimeistään 24.9.2022 mennessä. 

Hirviseurueen talkoot ja kokous pidetään samaisena päivänä. Seurueeseen ilmoittautuvien 

toivotaan olevan silloin paikalla.  

Hirvijahti alkaa 1.10.2022 klo 7.00 Metsolassa, hirviporukanjohtajana toimii Kari Mulari p. 

040 5914937. Hirvilupa tänä vuonna yhteisluvassa 10 ja siitä seuran osuus 2 + 2, eli 3 

pyyntilupaa.  

Tervetuloa mukaan! 

 

Hirvikoeammuntapäivät löytyvät netistä riista.fi sivuilta. 

 

Karhunmetsästys 
 

Metsästyksenjohtajana seuran alueella toimii Kimmo Tuikka p.0401816246 ja varalla Jukka 

Tuikka p.0443603178. Sotkamossa oli tänä vuonna käytössä 3 karhulupaa, 

karhunmetsästyksestä lisää seuran sivuilla. 

 

Ilveksenmetsästys 

 
Metsästyksenjohtaja Jouni Tarvainen p. 0400465713 ja varalla Reijo Mulari p. 0505269966. 

Ilveksenmetsästyksestä lisää seuran sivuilla. 

 

Vesilinnustus 

 
Vesilintumetsästystä varten tarvitset paikallisen osakaskunnan vesilintuluvan, sen voit 

hankkia kalakortti.com sivuilta, Laakajärven pyydysluvat (osakaskunta) osiosta! 

  

 

Reviiri ohjelma 

 
Jäsenellä on mahdollisuus saada puhelimeen seuran metsästysalueet asentamalla B-Bark 

sovellus, ohjeet seuran nettisivuilla. Samaisilla tunnuksilla saadaan alueet näkymää Tracker-

sovellukseen. 

Tunnukset alla: 

lrm.688@reviiri.org 

Riistamiehet 

  

Lippikset ja pipot sekä kartat 

 
Myynnissä on seuran 50 v logolla varustettuja pipoja (15e) ja lippiksiä (20e), yhteydenotot 

Kari Mulari p. 040 5914937. Mikäli tarvitset seuran alueesta kartan, niin olethan yhteydessä 

Kariin, saat ohjeet hankintaan. 

 

Jäsenasiat 

Jäsenmäärämme oli 31.12.2021 100 jäsentä. Mikäli jostain syystä haluat erota seurasta, 

teethän se kirjallisesti seuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Laskun maksamatta jättäminen ei 

ole eroilmoitus. Olethan maksanut jäsen- ja toimintamaksun vuodelta 2022, vain näin omaat 

metsästysoikeuden seuran alueella. Osoitteenmuutos rekisteröityy samalla jäsenrekisteriin, 

kun teet virallisen muuttoilmoituksen. 

mailto:lrm.688@reviiri.org


Tulevat tapahtumat 

Jänisjahti 3.9.2022 alkaen klo 6.00 Ukontuvalla, Timo Sirviö p.050-542 0831. 

Hirviporukan talkoot ja kokous Metsolassa la 24.9.2022 klo 10.00. 

Hirvipeijaiset 5.11.2022 alkaen klo 15.00 Metsolassa. 

Seuran erätulet pidetään tammikuun alussa, tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin seuran 

kotisivuilla.  

 

Yleistä 

Seuramme harjoittaa avointa jäsenpolitiikkaa ja mikäli sinulla on tiedossa ”mehtuukaveri”, 

joka olisi vailla metsästysseuraa, niin pyydä rohkeasti lähestymään johtokuntaa. 

Seuran tiedotteet ovat siirtyneet paperiversiosta sähköiseen muotoon. Mikäli saat 

jäsenmaksusi tai tiedotteesi vielä perinteisesti paperiversiona, mutta sinulla on käytössäsi 

sähköpostiosoite, ilmoitathan sen pikaisesti sihteerille! 

 

Seuratoimintapisteytys 

Muistutuksena seuratoimintapisteytys. Näistä töistä on mahdollista saada yhteensä 5 pistettä.  

seurankokoukset:    1 pist. 

osallistuminen vähintään yhteen kokoukseen (vuosi-, kesä-, johtokunnan- sekä ylimääräisiin 

kokouksiin). Kokouksiin osallistumiset kirjataan talkoopäälliköiden toimesta ylös. 

riistatalkoot   2 pist. 

osallistuminen vähintään yhteen järjestettyyn talkoisiin (2-4 kpl/vuosi) tai tekemällä 

talkoopäälliköiden antamat työt omalla ajalla. Talkoosuorituksen voi saada toteutettua myös 

seuran luottamustehtävillä ja seuran tilaisuuksien järjestämisellä. Näiden töiden kirjaamisesta 

pitävät talkoopäälliköt huolen. Talkoopäivät löytyvät seuran nettisivuilta, sieltä löytyvät 

myös tehtävät työt, joten katsomalla sieltä, osaat tuoda mukanasi oikeita työkaluja! 

seuratoimintailmoitus   1 pist. 

palautettu seuratoimintailmoitus 3.2.2021 mennessä joko seuran internetsivuilta saatavalla 

lomakkeella, jonka voit lähettää sähköpostilla osoitteella sami.tuikka@hotmail.com tai 

tämän tiedotteen mukana olevalla lomakkeella sihteerille. Seuratoimintailmoitus sisältää sekä 

saalisilmoituksen että jäsenen tekemät riistanhoidolliset työt. 

 omatoiminen riistanhoito/seuratoiminta 1 pist. 

omatoimiseksi riistanhoidoksi lasketaan mm. riistanruokinta, pienpetopyynti, osallistuminen 

seuran järjestämiin tilaisuuksiin (esim. kilpailut, peijaiset). Nämä työt jäsen kirjaa itse vuoden 

mittaan ja merkkaa sitten ne seuratoimintailmoitukseen 

Seuratoimintamaksu määräytyy seuraavasti v. 2022: 

 4-5 pist. ei maksua 

 3 pist. 10 e 

 2 pist. 20 e 

 1 piste 30 e 

 0 pistettä 40 e 



Talkoopäälliköt 2022: 

Ari Ronkainen p. 041-319 8790 

Rauno Huttunen p.0400-139 255 

Urpo Partanen p. 0500-381 429 

 

Mahdollinen toimintamaksu laskutetaan seuraavan jäsenmaksun yhteydessä. Huomioithan, 

että niin sanottu ”tervaskanto” jäsenvapaus poistui 1.1.2022 alkaen. Kuitenkin 70-vuotta 

täyttäneet ovat vapautettuja seuratoimintamaksusta jatkossakin. Ilmoitathan sihteerille, mikäli 

täytät 70 v lähiaikoina. 

Muistathan, että vain ja ainoastaan palauttamalla seuratoimintailmoituksen varmistat pisteet 

kerätyksi. Talkoissa ja kokouksissa suoritetut pisteet ovat talkoopäälliköiden tiedossa, joten 

näitä ei tarvitse välttämättä ilmoittaa. 

Palautathan lomakkeen myös, vaikka olisitkin täyttänyt 70-vuotta, koska seura on velvoitettu 

seuraamaan saalismääriä ja riistanhoitotöitä! 

!!! Toimintailmoituksen voit palauttaa nettisivujen kautta tai oheisella lomakkeella 

johtokunnan jäsenelle viimeistään 03.02.2023!!! 

 

Seuratoimintailmoitus 2022           

Jäsenen nimi:       

        

En saanut saalista:           

Saalis seuran alueelta:       

        

Laji kpl Laji kpl    

Metso   Metsäjänis      

Teeri   Rusakko      

Pyy   Kettu      

Riekko   Supikoira      

Hanhi   Mäyrä      

Sinisorsa   Näätä      

Jouhisorsa   Minkki      

Haapana   Hilleri      

Tavi   Majava      

Telkkä   Varislinnut      

Muut vesil.   Lokit      

        

Seuratoimintapisteytys         Pisteet 

        

Kokoukset, 1 pist.           

Ohjatut talkoot tai talkoopäällikön määräämä työ,    

seuran tilaisuuden järjestäminen, toimihenkilö, 2 pist.   

Seuratoimintailmoituksen lähettäminen, 1 pist.           

Omatoiminen riistanhoito, pienpetopyynti, kilpailut, 
osallistuminen seuran tapahtumiin ym. 1 pist.           

        

        Yhteensä  

 



 

 

 

 
 

Lisätietoja nettiosoitteesta https://www.jahtiaitta.fi/ 

 

Yhteystiedot: 

Myymälä/paja on auki ma-pe 9.00–17.00.   

 

Viestin ja sähköpostin vastaanotto on auki aina. 

 

Tarvittaessa pystymme joskus järjestämään tapaamisia aukioloaikojen 

ulkopuolellakin. 

 

Sähköpostiosoitteitta on kolme: 

 

info@jahtiaitta.fi  Yleiset kyselyt ja selvitykset melkein mistä vain. 

hannu@jahtiaitta.fi  Asesepän asiat ja kyselyt 

jussi@jahtiaitta.fi Tarjouspyynnöt, vaate ja kenkäpuolen kyselyt. 

 

Osoite:  

Ase- ja optiikkahuolto Korhonen Oy 

Kasarminkatu 43 b 

87500 Kajaani 

Suomi 

 

Puhelin:  040-5354134 / 040-1539333 

Aseseppä:  Hannu Korhonen 

Sähköposti: info@jahtiaitta.fi 

https://www.jahtiaitta.fi/
mailto:info@jahtiaitta.fi
mailto:hannu@jahtiaitta.fi
mailto:jussi@jahtiaitta.fi

