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1.
Johtokunta
Jukka Tuikka
Kari Mulari
Reijo Mulari
Jouni Tarvainen
Timo Väisänen
Vilho Heikkinen
Helga Ronkainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

Toiminnantarkastajat
Urpo Partanen
Hannu Savolainen
Varatoiminnantarkastajat
Rauno Huttunen
Seppo Partanen
Johtokunta piti 2 kokousta. Yleisiä kokouksia oli kaksi kpl; talvikokous oli
18.2.2017 ja kesäkokous 12.8.2017. Jäsenmäärä oli 31.12.2017, 111 henkilöä.
Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 7200 ha, kokonaispinta-ala 9400 ha.
Metsästysalueet sijaitsevat Sotkamon kunnassa. Seuramme maa-alueet ovat syötetty
Reviiri-järjestelmään jäsenistön käyttöön.
2.
Kiinteistöt ja niiden huolto
Kiinteistön vuokrasopimus tehtiin Laakajärven Teräs ry:n kanssa vuoden 2011
alusta alkaen. Kiinteistön ylläpidosta ja kunnosta huolehti Laakajärven Teräs
vuokrasopimuksen mukaisesti. Metsolan osalta vesikattoa korjattiin yhteisvoimin
Laakajärven Teräksen kanssa. Lisäksi Metsolan asuntolan sisäänkäynnin patteristoa
muutettiin paremmin palvelevaksi. Lahtivajan kunnostusta jatkettiin pitämällä
talkoot (27.5.2017 sekä 12.8.2017). Sisätilojen seinät, lattia ja katto uusittiin.
3.
Muu toimihenkilöstö
Talkoopäällikköinä toimivat Reijo Mulari, Timo Väisänen ja Kimmo Tuikka.
Hirvijaostossa olivat elga Ronkainen, Jouni Tarvainen ja Kari Mulari.
4.
Riistanhoito
Riistapellot laitettiin kuntoon keväällä 27.5.2017 pidetyissä riistanhoitotalkoissa.
Lisäksi seuran hirviporukka järjesti yhdet talkoot 30.9.2017. Seuralle ostettiin
nuolukiviä, rehukaalin- ja kauran siemeniä sekä apulantaa. Jänisten talviruokinta on
ollut runsasta heinien ja kaadettujen haapojen muodossa. Vesilintuja ruokittiin
runsaasti. Seuran alueella suoritettiin aktiivista pienpeto pyyntiä, joka on ollut
riistanhoidollisesti merkittävää.
Pienpetopyyntikilpailu järjestettiin jäsenten kesken. Pienpetopyyntikilpailun kolme
parasta olivat 1. Ari Ronkainen 2. Markku korkalainen ja 3. Hannu Savolainen.
Kaikki tasapistein kuusi pienpetoa.
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5.
Riistakannat ja riistalaskennat
Kesä- ja talviriistakolmiot laskettiin määrätyissä ajankohdissa. Talvilaskenta pidettiin
18.2.2017 ja kesälaskenta pidettiin 29.7.2017. Lintukannat olivat laskennan tuloksen
mukaan laskusuunnassa. Jäniskanta on myös heikentynyt aiemmista vuosista. Hirviä
esiintyi metsästyksen kuluessa ja päättyessä runsaasti. Talvehtiva kanta jäi erittäin
hyväksi. Kettu ja pienpetokanta ovat olleet vähenemään päin. Suurpedoista on ollut
myös havaintoja seuramme mailla (ahma, karhu, susi ja ilves). Etenkin susi, karhu ja
ilves havaintoja enenevässä määrin.
6.
Metsästys
Riistakiintiöt olivat metso 1 ja teeri 1. Seura on muutoin noudattanut
valtakunnallisia metsästysaikoja. Hirven metsästys on toteutettu yhteisluvan
puitteissa. Seuran osuus yhteisluvasta oli 9,5 pyyntilupaa (7 aikuista ja 3 vasaa).
Vieraslupia on myyty 60 metsästyspäivää linnunmetsästysaikana. Vieraat saivat
metsästää vain isännän seurassa Tornatorin mailla.
Pienen hiidensuon lisäksi rauhoitusalueena on Iso hiidensuo. Rauhoitus koskee
pienriistaa, lukuun ottamatta vesilintuja.
7.
Ampumatoiminta
Seura järjesti yhden hirviammuntaharjoituksen Huhtikankaan ampumaradalla.
Ilmakivääriradan käyttö mahdollisuus oli Metsolassa. Lisäksi ampumaradan
käyttömahdollisuus Lahnasjärven Metsästäjien ampumaradalla.
8.
Kenneltoiminta
Seura tukee ja kannattaa sääntöjensä mukaisesti puhdasrotuisten metsästys koirien
koe- ja jalostustoimintaa. Laakajärven riistamiehet hyväksyttiin Kainuun
kennelpiirin ja Suomen Kennelliiton jäseneksi.
9.
Koulutus ja neuvonta
Osallistuttiin Suomen Metsästäjäliiton järjestämälle nuorten Metsoleirille. Tämän
lisäksi osallistuttiin SML järjestämään Reviiri koulutukseen sekä Sotkamon rhy:n
järjestämään OMA-riista järjestelmä koulutukseen.
10.
Tiedotus- ja yhteistoiminta
sekä kehittäminen
Hirvipeijaiset järjestettiin seuran hirviporukan toimesta 4.11.2017. Ulkoilupäivät
järjestettiin 11.3.2017 Metsolassa yhdessä Kyläyhdistyksen ja urheiluseuran kanssa.
Metsästyskauden päättäjäiset pidettiin 6.1.2017.
Seuran pilkkikilpailut pidettiin 1.4.2017 Älänteen järvellä.
Yhteislupapalavereita pidettiin kaksi kertaa. Kari Mulari toimi koollekutsujana.
Seuran kotisivuja on kehitetty edelleen, jossa on tiedotettu seuran ajankohtaisista
asioista ja tapahtumista. Käyntimäärä kotisivuilla oli vuoden 2017 lopussa, 125 000
käyntiä.
Seuratoiminta pisteytysjärjestelmän käyttöön otto toi aktiivisuutta talkoihin
osallistumisessa ja seuratoimintailmoitusten jättämisessä. Seuratoimintailmoituksia
jätettiin vuodelta 2017, yhteensä 56. Viimeisen vuoden aikana seura-aktiivisuus on
hiukan hiipunut.
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Seuran johtokunnan jäsenet ovat osallistuneet Sotkamon rhy:n ja Suomen
metsästäjäliiton järjestämiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Jukka Tuikka toimii
Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen johtokunnassa sekä metsästäjäliiton
piirihallituksen jäsenenä.

11.
Huomionosoitukset
12.
Tilasto-osa
12.1
Riistanhoito

Riista
metsäkanalinnut
peltokanalinnut
vesilinnut
pienet hirvieläimet
hirvet
jänikset
Muut

Riistan ruokintapaikkojen määrä (kpl)
0
0
6
0
40
35
0

Tuote
vilja
rehukaali
rehurapsi
heinä
keinorehu
suola
juurekset
muu, (nuolukivi)

Riistan ruokintaan käytetty määrä (kg)
400 kg
5
0
400 kg
0
0
0
40 kpl

Riista
telkkä
muut

Riistapeltoja
kohdetta
Yhteensä

Pyyntilaite
loukut
hetitappavat raudat
jalkanarut

Pesimäpönttöjä maastossa (kpl)
30
0

Määrä
10 kpl
0,5 ha

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten
pyyntimäärä (kpl)
20
30
20
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Elinympäristöjen parantamisen tuloksiin ei ole tullut muutoksia ja riistan istutusta ei
ollut.

12.2
Hirvieläinvahingot

Hirvien aiheuttamia taimikkotuhoja on esiintynyt seuramme mailla.

12.3
Riistalaskennat
Laskentakohde
hirvien maalaskenta
hirvien lentolaskenta
vesilintujen pistelaskenta
Laskentakohde
riistakolmiot, kesä
riistakolmiot, talvi
muuta

pinta ala
(ha)
0
0
0

Osallistujen määrä
(hlö)
0
0
0

Määrä
(kpl)
1
1
0

Osallistujien määrä
(hlö)
12
7
0

12.4
Metsästys
Rajoituksina käytettiin alueellisia ja lajikohtaisia rajoituksia. Alueella ei havaittu
metsästysrikoksia tai rikkomuksia. Pyyntiluvat käsittivät lukumääräisesti hirviä 10
kpl, joista saalista olivat 7+3.
12.5
Ampumatoiminta

Seura järjesti hirvikoeharjoitus ammunnat Huhtikankaalla.

12.6
Koulutus ja neuvonta, sekä tiedotus- ja yhteistoiminta
Toiminta
Seuran järjestämä koulutus-/neuvontatilaisuus
Nuoriso-/koulutustilaisuus
Peijaiset, suhdet. (yhteislupakokoontuminen)
Koetoiminta

Määrä (kpl)
0
1
6
1

12.7

Saalismäärä
Riista
metsäjänis
hilleri
mäyrä
minkki
näätä

lajimäärä (kpl)
11
4
2
13
6

Riista
metso
teeri
pyy
rusakko
majava

lajimäärä (kpl)
8
16
4
1
4
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Seuraavia riistaeläimiä ei saatu saaliiksi tai vain lukumääräisesti 1 kpl (kohta muut):
piisami, supikoira, kärppä, mäyrä, villisika, merihanhi, haapana, jouhisorsa,
lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, koskelot, peltopyy, fasaani, nokikana,
lehtokurppa, sepelkyyhky.

