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Puheenjohtajalta 

 
Puheenjohtajakauteni 14. toimintavuosi on 

käynnistynyt vuosikokouksen antamalla 

mandaatilla. Jäsenmäärämme putosi viime vuoden 

aikana 95 jäseneen. Hetkellisesti tämä näytti jo 

huolestuttavalta suuntaukselta, mutta 

vuosikokoukselle oli esittää seitsemän uutta 

jäsenhakemusta ja näin ollen jäsenmäärämme 

kohosi takaisin sadan paremmalle puolen ollen 102 

jäsentä. Avoin jäsenpolitiikka tuo turvaa 

yhdistystoiminnan ja metsästysharrastuksen 

jatkumiselle, joten tätä valittua linjaa on syytä 

noudattaa myös jatkossa.  

 

 

Petotilanne kestämätön – koirien käyttö metsästyksessä vaarassa 

 

Petotilanteen kehittyminen Etelä-Sotkamossa vaikuttaa erittäin huolestuttavalta. Tämä vaikeuttaa 

koirilla tapahtuvaa metsästystä merkittävästi ja harrastuksen mielekkyys alkaa olla koetuksella. Ennen 

pystyit laskemaan koiran hakemaan ja siitä ei ollut suurta huolta, vaikkei sitä heti alkanut kuuluakaan 

takaisin. Nyt tilanne on päinvastainen, heti, kun koira liikahtaa vähäänkään etemmäs isännästään sitä on 

lähdettävä perään hakemaan. Hirvitiheytemme laskee nopeaa tahtia ja ennustan jo tässä vaiheessa, että 

laitetaan vuosi eteenpäin, niin hirvenmetsästys on vaarassa loppua Kainuun eteläisissä osissa. 

Petotilanne jatkaa vain kasvuaan, mutta luulisi käännekohdan tapahtuvan siinäkin, kun alueen 

kantokyky tulee vastaan. 

 

Kotisivujen uudistamisprojekti käynnissä 

 

Kotisivuillamme pyrimme tiedottamaan ajankohtaisista asioista entiseen tapaan. Tälle vuodelle olemme 

kirjanneet toimintasuunnitelmaan yhden uuden asian, jossa selvitämme eri mahdollisuuksia kotisivujen 

uudistamiseksi, jotta pystyisimme palvelemaan jäsenistöä entistä paremmin. Uudistamisprojekti on jo 

käynnissä ja varsin pitkällä, kiitos Helgan reippaan toiminnan, jolla otti homman haltuun. Uudistetut 

sivut tullaan julkaisemaan heti niiden valmistuttua, tämän toimintakauden aikana.  

 

Hirvikannan verotussuunnitelma on käsillä – pyyntiluvat tulevat laskemaan 

 

Hirvikannan verotussuunnitelman laadinta on parasta aikaa käsillä. Hirvikannan arviot on saatu ja 

hirvitalousalue nelosella, johon Sotkamokin kuuluu, kanta on ollut merkittävästi aleneva. Alueellinen 

riistaneuvosto on sidosryhmiä kuultuaan määritellyt jäävän kannan osalta verotuksen ala- ja ylärajan, 

johon hirvitalousaluekohtaisen verotuksen on mahduttava. Tämä haarukka on 2,5–3,1 yksilöä /1 000 

hehtaaria. Hirvitalousalueen riistanhoitoyhdistysten kanssa on käyty neuvottelu (Sotkamo, Kajaani ja 

Vuolijoki) hirvitalousaluekohtaisesta verotuksesta, jonka pohjalta on linjattu Sotkamonkin tuleva 

hirviverotus. Sotkamon riistanhoitoyhdistys on tehnyt verotusesityksensä Riistakeskukselle. Seurat ja 

seurueet pääsevät hakemaan pyyntiluvat 2.5.2022 mennessä.  

 

Huomioitavaa on se, että Kainuun riistakeskus voi tehdä verotukseen vielä oman kädenjälkensä, vaikka 

yhdistysten näkemys asiasta olisi toinen. Yhdistyksemme osalta hirvitiheys on 2,3 yksilöä/1 000 

hehtaaria eli tällä hetkellä olemme Alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitehaarukan alapuolella. 

Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että Sotkamossa vesistön etelänpuoleisilla alueilla pyyntiluvat tulevat 

laskemaan entisestään. Riistamiesten osalta ennustan vähintäänkin lupien puolittumista vuoden 

takaiseen. Petojen määrä ja niiden vaikutus hirvikannan kokoon on merkittävä. 



 

Suurpetojen metsästykseen uusia alueita 

 

Seurallemme on tullut suurpetojen metsästykseen uusia alueita. Varkauden Konepajan Erän alueet ovat 

meillä tästä vuodesta alkaen käytettävissä suurpetojen metsästykseen. Lisä alueen koko on noin 2 070 

ha. 

 

Menestys Kainuun piirin seuratoimintakilpailussa jatkuu 

 

Seuramme on voittanut Metsästäjäliiton Kainuun piirin seuratoimintakilpailun, piikkipaikalla tässä 

kisassa on oltu jo useamman kerran. Kilpailu jatkuu valtakunnallisella tasolla, jossa sielläkin on 

aiemmin jo menestystä tullut.  

 

Majavan metsästys kiivaimmillaan 

 

Tällä hetkellä majavan metsästys on kiivaimmillaan ja tulee jatkumaan huhtikuun loppuun asti. 

Seuramme alueella on ollut jäsenistön ja vierailijoidenkin keskuudessa paljon kiinnostusta tätä kyseistä 

jahtimuotoa kohtaan. Hommassa on omanlaisensa jännitys ja tilanne on suotuisa kaikille: Pyytäjä saa 

onnistuessaan arvostetun riistaeläimen ja metsän omistajat kiittävät, kun majavakantaa pidetään 

kohtuullisella tasolla ja sen myötä metsävahingotkin pysyvät maltillisina.  

 

Pilkkikilpailut Ahvenisella – saamamiehet erottuivat edukseen 

 

Seuramme pilkkikilpailut pidettiin Ahvenisella lauantaina 9.4.2022. Osallistujia oli paikalla vajaat 

parikymmentä, enempikin olisi sekaan sopinut, mutta tästäkin määrästä saatiin jo muodostettua kisat 

nuorten, naisten ja miesten sarjoissa. Paikalla oli sekä pyyntimiehiä että saamamiehiä. Itse lukeuduin 

Onni-pojan kanssa ensimmäiseen joukkoon: yritystä oli aivan viime minuuteille asti, kolmituntinen 

vierähti joutuin, mutta saalista ei tullut. Viimeinen vartti oli omalta kohdaltani viihdyttävin: kookas 

hauki tarttui tasapainooni, joka ei mahtunut pilkkiavantoon ja sen myötä saalis oli menetetty kera 

siimojen. Miesten sarjassa voiton vei Reijo Mulari, naisten osalta voiton nappasi siskonsa Pirjo Mulari 

ja nuorten sarjassa menestyksekkäin oli Ruu Huttunen. Tapahtuma oli oikein mukava ja aamupäivä 

pilkkiavannon parissa mieleen painuva myös Onni-pojalle, jolle palkintojen jaosta muistoksi 

ensimmäiset omat uistimet. Kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille! 

 

 

Aurinkoista kevättä,  

 

Jukka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johtokunta 
 

Seuran puheenjohtajana jatkaa Jukka Tuikka, sihteerinä Reijo Mulari ja varapuheenjohtajana 

Kari Mulari. Johtokunnassa toimivat lisäksi Helga Ronkainen, Petri Juntunen, Timo Väisänen ja 

Jouni Tarvainen. Yhteystiedot löytyvät www.laakajärvenriistamiehet.fi sivuilta. 

Ukontupa 
 

Ukontuvan laavu Hiidenjärventien varrella on jäsenten käytössä ympäri vuoden, talvellakin on 

mahdollisuus käydä esimerkiksi makkaranpaistossa. Ukonjoen sillan uusimisen yhteydessä 

paikka sai entistä enemmän parkkipaikkoja ja viihtyvyyttä, kun sillanympärys on muotoiltu 

uudelleen. 

Metsola 

 

Metsola on kolmatta talvea kylmillään, pattereista on vedet laskettu pois ja ainoastaan 

pumppuhuoneessa on peruslämpö päällä. Metsolassa on tilapäistä lämmitystä varten 

lämmityslaite, jolla saadaan turvattua riittävä lämpö omia tarpeitamme varten. Näin esimerkiksi 

peijaisten pitoa ja lahtivajaa varten voidaan tilaa tarvittaessa lämmittää. Metsolan pihaan on 

rakennettu laavu ja makkaranpaistopaikka sekä puuvaja. 

 

Talkoot ja kokoukset 
  

• Riistan talvilaskenta pidettiin helmikuussa.  

• Riistanhoitotalkoot pidetään la 28.5.2022 klo 9.00. Ennakkoilmoittautuminen olisi 

toivottavaa talkoopäälliköille! Kokoontuminen Metsolassa! 

• Kesän riistakolmiolaskenta pidetään la 30.7.2022. Kokoontuminen kaupalla klo 9.00. 

• Syystalkoot pidetään la 6.8.2022 klo 9.00 Kokoontuminen Metsolassa! 

• Kesäkokous pidetään la 6.8.2022, kellonaika ja kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Talkoosuorituksen voi suorittaa myös omalla ajalla sopimalla asiasta talkoopäälliköiden kanssa. 

Talkoopäälliköinä toimivat Ari Ronkainen, Urpo Partanen ja Rauno Huttunen. 

 

 

Petoyhdysmiehet 

 
Kimmo Tuikka ja Jukka Tuikka ovat seuran petoyhdysmiehet. Heille tulee tehdä ilmoitukset 

suurpetojen jälkihavainnosta, myös ahman jäljet tulee ilmoittaa. Nykyään karhun ja ilveksen 

lupamäärät perustuvat pelkästään Tassu järjestelmään kirjattuihin havaintoihin. Ensiarvoisen 

tärkeitä ovat pentuehavainnot. 

Rauhoitusalueet 

 

Rajasuo ja Pieni Hiidensuo on rauhoitettu pienriistanmetsästykseltä. Rauhoitusalueet on 

merkattu maastoon rauhoitusalue- kylteillä. Näihin voi tulla muutoksia syyskokouksen 

päätöksellä. 

http://www.laakajärvenriistamiehet.fi/


Seuratoimintapisteytys 

 

Vuonna 2010 otettiin käyttöön seuratoimintapisteytys, jonka tarkoitus on aktivoida seuran jäseniä            

tekemään töitä yhteisen hyvän eteen parantamalla metsästysmahdollisuuksia ja taukotiloja. Olet 

siis itse pääosassa määräämässä omaa toimintamaksuasi. 

    Vuonna 2022 palautettiin 63 lomaketta.         

    Talkoopisteitä voit saada seuraavasti, yhteensä yhteensä 5 (6) pistettä.  

seurankokoukset:    1 pist. 

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

kokouksiin). Kokouksiin osallistumiset kirjataan kokouksen sihteerin toimesta liitteeksi 

kokouksen pöytäkirjaan. 

riistatalkoot   2 pist. 

osallistuminen vähintään yhteen järjestettyyn talkooseen, myös hirvitalkoot kuuluvat tähän (2-4 

kpl/vuosi) tai tekemällä talkoopäälliköiden antamat työt omalla ajalla. Talkoosuorituksen voi 

saada toteutettua myös seuran luottamustehtävillä ja seuran tilaisuuksien järjestämisellä. 

Ekstrana on traktorinkäyttö riistapeltojen teossa, joka antaa 3 pistettä. Näiden töiden 

kirjaamisesta pitävät talkoopäälliköt huolen. Omalla ilmoituksella ko. pisteitä ei voi saada. 

Lisäksi talkoosuorituksen voi suorittaa myös edustamalla seuraa SM- tasoisissa metsästyslajien 

kilpailuissa. 

seuratoimintailmoitus   1 pist. 

palautettu seuratoimintailmoitus määräaikaan mennessä, joko seuran nettisivuilta saatavalla 

lomakkeella tai sähköpostilla osoitteella reijo.fi(ät)hotmail.com tai tämän tiedotteen mukana 

olevalla lomakkeella seuran sihteerille. Seuratoimintailmoitus sisältää sekä saalisilmoituksen, 

että jäsenen tekemät riistanhoidolliset toimenpiteet. 

omatoiminen riistanhoito/seuratoiminta 1 pist. 

omatoimiseksi riistanhoidoksi lasketaan mm. riistanruokinta, pienpetopyynti, osallistuminen 

seuran järjestämiin tilaisuuksiin (esim. pilkkikilpailut, peijaiset, erätulet). Nämä 

työt/osallistumiset jäsen kirjaa itse vuoden mittaan ja merkkaa sitten ne 

seuratoimintailmoitukseen. 

 

Seuratoimintamaksun suuruus määräytyy vuonna 2022 vuoden 2021 mukaan seuraavasti: 

 4-5 pist. ei maksua 

 3 pist. 10 e 

 2 pist. 20 e 

 1 piste 30 e 

 0 pistettä 40 e 

Mahdollinen seuratoimintamaksu laskutetaan seuraavan jäsenmaksun yhteydessä. 

Toimintainnostus on noususuunnassa. Jäsenten keskimääräinen pistemäärä oli vuonna 2019 1,85 

pistettä, vuonna 2020 se oli 2,05 pistettä ja vuonna 2021 pistemäärä oli 2,04 pistettä/jäsen. Yli 70 

-vuotiaat on vapautettu seuratoimintamaksusta.   

 



Hyvät metsästystavat 

Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöä.  

Verota riistaa kestävän käytön periaatteella. 

Hoida riistaa.  

Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta.  

Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä.  

Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin.  

Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin.  

Lue lisää http://www.metsastajaliitto.fi/node/123 

  

Nettisivut 

 
Nettisivut ovat olleet ahkerassa käytössä, huhtikuussa 2022, kävijämäärä oli yli 500 000 kpl. 

Nettisivut toimivat tärkeimpänä tiedotuskanavana seuranjäsenille, niillä kannattaa vierailla 

säännöllisin väliajoin. Sieltä löytyvät kokouspäivät, talkoopäivät ym. jäsenille tarpeelliset asiat. 

Nettisivuille kaivataan myös lisää juttuja ja kuvia, ne voit lähettää Ronkaisen Helgalle, 

helga.ronkainen@gmail.com. 

Kotisivut ovat erinomainen tiedotuskanava, mutta alkavat olla jo ikääntyneet ja kankeat käyttää. 

Näiden osalta uudistamisprojekti on parhaillaan käynnissä.   

Pienpetokilpailu 

 

Tänäkin vuonna palkitaan aktiivisia pienpetopyytäjiä pienellä lahjakortilla, pienpedot kirjataan 

seuratoimintailmoitukseen, sen palauttamalla jäsen on mukana kisassa. Vuoden 2021 voittajat 

olivat Markku Korkalainen, Jouni Tarvainen ja Ari Ronkainen. 

Kilpailu toteutetaan myös tänä vuonna. 

Hirviporukka 

 

Hirviporukan asioita kevään aikana hoitaa vuoden 2022 hirvijaosto, jossa toimii Kari Mulari, 

hänen apunaan hirvijaostossa on Jouni Tarvainen, Jukka Tuikka ja Tomi Ronkainen. Luvat 

haetaan edelleen yhteisluvassa lähiseurojen kanssa. Vuosikokous on valinnut hirvijohtajaksi Kari 

Mularin vuodelle 2022. Ilmoittaudu porukkaan ajoissa. Ennen metsästystä on esitettävä 

hirvikoeammuntatodistus. Lähiseutujen hirvikoeammunnat löydät helpoimmin netistä riistaweb 

sivuilta 

Jäsenasiat 

 

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2021, yhteensä 95 jäsentä. Jäsenmaksu vuodelta 2022 ja 

mahdollinen seuratoimintamaksu vuodelta 2021 sekä mahdolliset lisämaksut vierasluvista 

laskutetaan huhtikuun aikana. Mikäli laskua ei makseta, lähetämme yhden muistutuslaskun, jonka 

jälkeen avoimet saatavat siirtyvät vuosikokouksen käsiteltäväksi.  

Jäsenlaskutuksen hoitaa Elisa Tuikka. Mikäli jostain syystä haluat erota seurasta, niin tee se 

kirjallisesti seuran puheenjohtajalle tai sihteerille. Osoitteenmuutos rekisteröityy samalla 

jäsenrekisteriin, kun teet virallisen muuttoilmoituksen. 

Jäsenrekisterimme päivitystä varten pyydämme jäseniä ilmoittamaan syntymäajan seuramme 

sihteerille viimeistään heinäkuun 2022 loppuun mennessä (reijo.fi@hotmail.com). 

mailto:reijo.fi@hotmail.com


Uutena jäsenyysmuotona olemme ottaneet käyttöön nuoriso jäsenyyden, joka koskettaa alle 20-

vuotiaita jäseniämme. Heidän osaltaan jäsenmaksu on puolet voimassa olevasta. 

Vieraslupakäytäntö 

• Vieras metsästää aina isännän mukana ja isännän kiintiöön 

• Vieras voi metsästää vain Tornator Oyj:n mailla tai isännän omalla maalla 

• Isäntä suorittaa maksun seuran tilille verkkomaksuna ja tulostaa maksusta tositteen, josta 

tulee ilmetä; isäntä, vieras, vierailuaika, vieraan metsästyskortin numero 

• Seuran tilinumero on FI9057600320034498 

• Eli jos samana päivänä on kaksi vierasta = kaksi päivälupaa 

• Mikäli maksuissa on virheellisyyksiä, peritään maksut seuraavan vuoden jäsenmaksujen 

perinnän yhteydessä 

Metsäkanalintujen metsästysaikana 

• Jäsenellä on käytössä 6 päivälupaa, mikäli metsästyskausi päättyy 10. lokakuuta. Pidempi 

metsästyskausi oikeuttaa 8 päivälupaa. Yhtenä päivänä jäsenellä voi olla maksimissaan 

kaksi vierasta mukana, päivähinta 20e/hlö. 

• Seitsemännestä/yhdeksännestä päivästä lähtien päivähinta on 40 e (huom! Riippuu 

metsästysajan pituudesta) 

• Maksu on sama, vaikka vieras osallistuisi vain jäniksen metsästykseen. 

Jäniksenmetsästysaikana 

• Jäsen voi käyttää vieraita jänismetsällä hintaan 10e/vieras, voimassa kolme perättäistä 

päivää. Tämä tulee kyseeseen vain metsäkanalintujen metsästysajan ulkopuolella. 

Metsäkanalintujen metsästysaikaan lupa maksaa 20e/päivä.  

Majavanpyyntilupa 

• viikkolupa 20e isännän mukana. Ota yhteys Reijo Mulariin 

Pienpetolupa 

• jäsenen mukana vieras voi metsästää maksutta 

 

Huomioithan, että edellä mainitut asiat päätetään aina kuluvan vuoden syyskokouksessa! 

Metsästyksenvalvonta 

Jäsenet ja viranomaiset suorittavat valvontaa seuran alueella. Valvonnoissa ei tavattu 

metsästysrikkomuksia syksyn 2021 aikana.Riistanhoito 

Nyt on hyvä aika riistan ruokintaan!  

Metsästäjäliitto 

Olet metsästysseuran jäsenenä myös metsästäjäliiton jäsen. Saat mm. jäsenetuja, tutustu lisää 

www.metsastajaliitto.fi 

 

http://www.metsastajaliitto.fi/


Uusi maa-alue suurpetojen metsästykseen (2 071,9 ha) 

  

 



Vuosikokouksen pöytäkirja 

Laakajärven Riistamiehet ry:n vuosikokous Vuokatissa 26.2.2022 klo 14.00.  

Paikalla 14 jäsentä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 palauttaminen, 1 pist.           

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

        

        Yhteensä  

 

 

 

 

Kurkkaa myös verkkokauppa osoitteessa www.jahtiaitta.fi 

http://www.jahtiaitta.fi/

