
TIMONIEMEN METSÄSTÄJÄT RY 

 

HISTORIIKKI  40 vuotta 4.10.2008 

 

Miksi metsästysseura perustettiin vuonna 1968, tähän lienee montakin syytä, vapaan metsästyksen aika oli 

loppumassa eli ei uskallettu metsästää enää vapaasti kyläntilojen mailla. Tuomisen Erkki oli tullut koululle 

opettajaksi ja hänellä varmaan innokkaana metsästäjänä tarve saada perustaa seura Timoniemelle. 

Niinpä joukko Timoniemiläisiä kokoontui Timoniemen koululle marraskuun 15. p:nä 1968, läsnä oli 24 

henkilöä.  Kokouksen avauksen suoritti Erkki Tuominen. Kokouksen -puheenjohtajaksi valittiin Erkki 

Tuominen, sihteeriksi E. Huurinainen, pöytäkirjan tarkistajiksi Kauko Kilponen ja Reino Haverinen. 

Päätettiin yksimielisesti perustaa Timoniemelle metsästysseura, ja hyväksyttiin säännöt. 

 

Perustamiskirjan allekirjoittajiksi valittiin Toivo Kettunen, Kauko Kilponen ja Reino Haverinen. 

 

Johtokuntaan valittiin Kauko Kilponen puheenjohtaja, Toivo Kettunen varapuheenjohtaja, Erkki Tuominen, 

Martti Määttä, Reino Haverinen, Toivo Piirainen ja Juhani Vilmi. 

 

Tilintarkastajiksi valittiin Eero Määttä ja Lauri Kuusisto, varalle Jaakko Kuusisto ja Saimi Ahlakorpi. 

 

Ensimmäisenä toimintavuonna keväällä jäseniä oli 9. Maanvuokrasopimuksia oli 17 tilan kanssa, 

yhteishehtaarimäärä 1291 ha ja vuokraa maksettiin 1,64 mk, joka on kuulemma tupakkiaskin silloinen hinta. 

Maanvuokraaja lienee ollut tupakkamies. 

 

Siitä alkoi Timoniemen metsästäjät ry:n toiminta. 

Toiminnan ensimmäisiä asioita oli lähettää kirje naapureille eli Sylväjän metsästäjille. Kirje koski lääkäri 

Heikki Niskasen maanvuokrausta, joka oli tehty Sylväjäläisille ja kun Timoniemeen perustettiin seura. 

haluttiin Niskasen maat seuran maiksi. Oli kai joku käynyt pirtureseptin uusinnassa, kun Niskanen ilmoitti 

olevansa suostuvainen niihin järjestelyihin, joista keskenämme sovimme. Sovittiin, että maat siirtyvät 

Timoniemeläisille. 

 

Jäsenistä 

 

10.3.1969 oli 9 liittymismaksun suorittanutta jäsentä ja kaikki varmasti miehiä. Tänä vuonna jäsenmäärä on 

91, joista on neljä  naista ja varmaan lisääkin sopisi. Jäsenten asuin paikka on pääosin Kuhmossa, muuta 

seuramme asuu myös ympäri Suomea. 

 

Seuramme talous on perustunut pääsääntöisesti jäsenmaksutuloihin. Toiminnan alussa liittymismaksu oli 10 

mk ja jäsenmaksu 5 mk vuodelta, ja jäsenmaksut käsikannossa, ensimmäinen rahaston hoitajana oli Reino 

Haverinen. Tällä hetkellä jäsenmaksu on 30 eroa vuodelta, liittymismaksu 270 eroa alle 18 vuotiailta 40 eroa.  

 

MAJAT 

 

Vuonna 1983 25.2. oli ylimääräinen kokous Timoniemen koululla ja yleinen keskustelu metsästysmajan 

ostosta. Päätettiin, että johtokunnalle annettiin valtuudet ottaa lainaa 10.000 mk:n asti majanhankintaan. 

28.3.1983 johtokunnan kokouksessa kuultiin kämppätoimikunnan lausunto Valtalan pirtin ostamisesta seuran 

majaksi. Pirtti todettiin huonokuntoiseksi ja ostopäätösesitys hylättiin. 

Päätettiin katsella uusia vaihtoehtoja ja keskusteltiin niistä. 

Johtokunta oli koolla 12.5.1983 ja päätettiin ostaa Antti Piiroisen omistama vanha hirsitalo 4.000 mk:n 

kauppahinnasta. Johtokunnan kokouksessa 22.5.1983 tehtiin maanvuokrasopimus Kauko ja Raili Kilposen 

kanssa metsästysmajan tontista 20:ksi vuodeksi. Lainan takuumiehiksi suostuivat paikalla olevat 

johtokunnanjäsenet. 

Myllylammelle on rakennettu metsästysmaja eli mökki, sauna ja halkovaja. 

Saunan rakentamisen osalta pöytäkirja kertoo 20.5.1985, että päätettiin rakentaa vanhoista hirsistä sauna 



Myllylammelle. Esityksen puolesta oli kymmenen kättä koholla. Lattialaudat ja lauteet ovat Kuhmon kirkon 

lattiaa. Kirkossa oli siihen aikaan remontti käynnissä, lautoja ei ole varastettu, koska työjohtajana siellä toimi 

seuran jäsen Martti Huotari. 

 

Johtokunnan kokouksessa 26.7.1987 on laadittu maanvuokrasopimus Veikko ja Seija Huotarin kanssa. 

Vaaran ja Reporinteen rajamaille rakennettiin lahtivaja, palvinsauna, kota, halkoliiteri ja puusee. 

 

Vuonna 1998 Myllylammen vuokramaan omistaja sanoi vuokrasopimuksen irti. 1999 ostettiin Seija ja Veikko 

Huotarilta määräala Reporinteen tilasta, nimeksi päätettiin metsästysmajalle laittaa Repokettu. Rakennukset 

siirrettiin Myllylammelta tänne talkoovoimin, sitten otettiin velkaa parikertaa pankista ja ryhdyttiin 

hankkimaan uusia jäseniä.  Parikaveria palkattiin työvoimatoimiston kautta rakentamaan Repokettua. 

Puheenjohtajana oli silloin   Pentti Pääkkönen, hän oli erittäin aktiivinen rakennustyössä. Edesmenneelle  

Pentille kiitos. Sähköverkkoon liittymisestä puhuttiin jo Pentin aikaan, mutta rahan eivät riittäneet. Vuonna 

2005 päätettiin liittymisestä, kun liittymismaksu oli 4900 eroa ja sähköyhtiön kanssa sovittiin liittymismaksut 

usealle vuodelle. 

Nyt kun olemme 40 vuotiaita, siis aikuisia, velat on kaikki maksettu ja Repokettu seisoo hyvällä paikalla, eikä 

varmaan Repokettua siirretä minnekään. 

  

Rakentamiseen on tarvittu paljon talkoovoimia, suuri kiitos siitä talkooväelle. 

 

 

 

Metsästysvuokrasopimukset 

 

Metsästysmaan vuokrasopimukset ovat puhuttaneet Timoniemen metsästäjiä koko historian ajan aika paljon. 

Seuralle on ollut hyvin tärkeää saada metsästysmaan vuokrasopimukset tehtyä maanomistajien kanssa, aina 

siinä ei ole onnistuttu. Syitä on varmaan monia. Metsästysseuralla on ollut ja on varmaan jatkossakin syytä 

valistaa omia jäseniään hyviin metsästystapoihin. Metsästäjät haluavat säilyttää hyvän yhteisymmärryksen 

maanvuokraajiin. Ensimmäisenä toimintavuonna tehtiin vuokrasopimukset l7 tilan kanssa, joiden yh-

teishehtaari määrä oli 1291 ha. Tänä vuonna vuokrasopimukset on kaikkeen metsästykseen 49 tilan kanssa, 

joiden yhteishehtaari määrä on 4045 ha. Lisäksi vain hirvenmetsästykseen vuokratut alueet on 27 tilan kanssa, 

joiden hehtaarimäärä on 2890, yhteensä noin 7000 ha. UPM-Kymmeneltä vuokratut maat ovat suurimmat 

seuran vuokranalueet - 742 ha - ja ovat myös seuran talouden kannalta huomattava maksu- erä. Täällä hetkellä 

viisivuotisvuokrasopimuksen hinta on hieman alle 10.000 mk. 

 

Riistanhoito 

 

Riistanhoitotöitä on tehty alkuaikoina jonkin verran. Riistapelto vastaavaksi valittiin jo vuonna 70 Toivo 

Kettunen. Vuonna 72 vuosikokouksen päätöksellä esitettiin riistanhoitoyhdistykselle, että se tukisi seuroja 

riistan talviruokinnassa vilja-automaateilla. On ollut rahoitusalueita, joissa kaikki riista on ollut rahoitettu. 

Jäniksen sekä linnunruokintaa on harrastettu jonkin verran. Ketunpyyntiä lippusiimalla ovat eräät 

seuranjäsenet harrastaneet hyvällä menestyksellä. 

 

Jaokset: 

 

Kilpailu 

Erilaiset kilpailut ovat olleet osa seuran toimintaa: pilkkikisat, ammuntakisat, seurojen väliset ja erityisesti 

naapurimme Sylväjän kanssa käydyt ottelut (joitten soisi jatkuvan) sekä hirvenhiihtokisat - omat ja 

pitäjänmestaruustaistot sekä viesteissä että henkilökohtaisesti, sekä viime aikoina, kesäkokouksen yhteydessä 

käyty hirvikisa, johon on Heikki Tolppanen lahjoittanut kiertopalkinnon. Viimeiset kisat käytiin 

Multikankaan ampumaradalla ns. hirvenjuoksu kisa. Varmaankin kilpailutoiminta jatkossa tulee 

enemmänkin, kun muut kiireet loppuvat.  

 



Kenneljaos 

Timoniemen Metsästäjien kenneljaosto on osallistunut seuran alkuajoilta lähtien pääasiallisesti lintukoira- ja 

ajokoetoimintaan antamalla seuran alueelta koemaastoja. Hirvikoirien koulutustoimintaa on myös ollut. 

Jäsenet osallistuivat koirillaan kokeisiin ja näyttelyihin. 

Seuramme on Kainuun kennelpiirin jäsen, liittymisvuodesta ei nyt tietoa. 

Jaoston ”pioneerityötä” ovat olleet tekemässä Erkki Tuominen, Kauko Kilponen, Josef Härkin ja Veikko ja 

Martti Appelgren, sitten myöhemmin mukaan tulivat Pirjo ja Jari Appelgren. 

 

Koiraharrastusta on Timoniemellä ollut siinä määrin, että seuran jäsenistäkin on rotukasvattajia ja kennelin 

omistajia;  

Suomenpystykorva-rotu: - Juntin kennel, Erkki Tuominen ja Tolkan kennel, Pirjo ja Jari Appelgren. 

Suomenajokoira-rotu: - Metsämuskan kennel, Veikko Appelgren ja Pykäläahon kennel, Raimo Koski. 

Menestystä on tullut mm. Suomenajokoirajärjestön vuosittain järjestämässä kasvattajakilpailussa. 

 

Koe- ja koulutustoiminta on ollut vilkasta, tuloksia on tullut, ja monta pystykorva- ja ajokoirapentuetta on 

kasvanut ja lähteneet maailmalle. Koirat ovat menestyneet niin ulkomuotokehässä, kuin käyttökokeissa.  

Joka kennelistä löytyy useampi muoto- ja käyttövalio. Monella seuran jäsenellä on valion arvon saanut koira 

kotonaan. 

Toiminta on ollut monipuolista, sillä harrastuksen piirissä on ollut seuralla omat kouluttajat ja ylituomarit. 

Pystykorvapuolella haukkukokeissa Erkki Tuominen ja ajokoiratoiminnassa Josef Härkin ja Raimo Koski. 

Vuosittain valitaan Timoniemen Metsästäjien ”Vuoden Eräkoira”, jossa huomioidaan näyttelyssä ja kokeissa 

saadut tulokset, tänä vuonna on jo 15. kerta. 

 

Seura on osallistunut kolmen näyttelyn järjestämiseen Kuhmossa. 

Kenneljaoston toiminta vilkastui -90 luvun taitteessa, jolloin aloitettiin suunnitelmallisesti järjestämään 

seuran nimissä kokeita. Kokeet ovat olleet avoimet kaikille. Kilpailukeskuksena toimi Myllylampi.  

Haukkuvien lintukoirien kokeita on pidetty -90 luvun alkupuolella. 

Tänä vuonna oli jo 20.Ramin potretti- ajokoe, joka on perinteisesti aloittanut koekauden. 

Jäniksenajokokeita on Timoniemen Metsästäjät järjestänyt vuosittain 3-4 koetta.  

Keskuspaikkana on ollut Pykäläahon vanhapirtti, mikä käytännön syistäkin on ollut luontevaa, kun veturina 

toiminnassa on ollut Raimo Koski. 

 

Ajokoiraharrastuksen vilkastumiseen koepuolella lienee yhtenä selityksenä se, että ajokoesäännöt ovat 

kehittyneet ja muuttuneet, mm. kokeet ovat pääsääntöisesti yhden päivän kokeita. Kokeeseen voi lähteä 

vaikkapa edemmäs Kainuun alueellakin kun yöpymiskustannukset jäävät pois. 

Lisäksi on tullut ns. pitkäkoe, jossa kahden viikon aikana voi valita koepäivän ja maaston 100 km säteellä 

järjestävän seuran keskuspaikasta, ja koe suoritetaan normaalisääntöjen puitteissa. 

Metsään lähtiessä on koiran omistajan mielessä ollut pelko seudulla lisääntyneen susikannan vuoksi. 

Menetyksiäkin on meidän kokeissa jo ollut kahden viimeisen koekauden aikana. 

 

Timoniemen Metsästäjät ry on järjestänyt ainoana metsästysseurana Kuhmossa ajokokeita viimeiset 10 

vuotta. Kuhmossa toimiva seura on tullut tunnetuksi koko Suomessa ja kansainväliselläkin tasolla. 

Nyt on tultu tilanteeseen, että kenneljaosto tarvitsee tuoretta ja toimeliasta yhteistyökumppania.  

Niinpä tänä syksynä on ajokoetoiminta aloitettu yhdessä Kuhmon Metsästys- ja Ampumaseura ry;n kanssa.  

On pidetty jo yksi yhden päivän, ja yksi kahden viikon koe. Koiria on osallistunut jo näihin kisoihin 21 koiraa. 

Koirille järjestettävät kisat ovat tilanteita, joissa eri rotuominaisuudet voidaan mitata ja arvostella 

puolueettomasti. Kaikki kilpailutoiminta antaa tietoa koiran luonteesta, taidosta ja terveydestä. Näin saatua 

tietoa voidaan jatkossa käyttää rodulle kuuluvien ominaisuuksien jalostuksessa terveellä tavalla. 

Metsästysseuroilla pitää ja kuuluu olla myös tällä tasolla vastuu turvata kenneljaoston toiminnan jatkuvuus.  

 

Kenneljaosto on noin kahdenkymmenen vuoden ajan ollut mukana seuran toiminnassa. 

 

Kenneljaoksen historiikin  on koonnut Sisko Koski.  



 

Hirvijaos 

 

Hirvenmetsästys on alkanut  vuonna 75, jolloin hirvikanta Timoniemellä oli erittäin huono, jonka vuoksi 

hirven metsästykset tapahtui Hukkajärvellä Koukkulan kämpällä, jossa oli tukikohta. Ajoketjuna suoritetut 

ajot kestivät pitimillään peräti 6 tuntia, passimiehillä taisi tulla kyllä vilu, eikä hirviä kyllä tullut, sellaisesta 

ajoista mutta kyllä kaikki luvat tulivat käytettyä. 

Vuonna 1979  hankittiin kaatoluvat lähialueelle ns. Kiviperän valtiomaille eka vuonna saatiin 1 vasa 1 

aikuinen jäi saamatta, jahdissa oli 16 ukkoa pari kuukautta. Saaliit olivat siis kummalakin alueella varsin 

vähäiset. 

Hirvikanta lisääntyi ns. omilla mailla ja pikkuhiljaa mukaan tulivat yksityismaat sekä UPM maat tästä 

lähialueita. Hirvisaaliit ovat olleet aika hyvät näissä lähialueella parhaimpana vuonna 90 luvulla peräti 32 

kaatoa. Koko metsästyksen aikana saamatta on jäänyt vai 1 vasa ja valtio vienyt 2  huutokauppaan, kun ne niin 

sanotusti konttasivat ammumisen jälkeen vieraalle puolelle rajaa ja silloisten säännöstöjen mukaan hirvi kuulu 

valtiolle. Tämän vuoden luvat on 14 eli 10 aikuista ja 8 vasaa.  

 

Puheenjohtajat: 

 

  Kauko Kilponen  

  Joosef Härkin  

  Jari Appelgren  

   Raimo Koski   

   Jari Kyllönen  

   Pentti Pääkkönen 

   Heikki Tolppanen 

     Pekka Haverinen 

 

 

 

Sihteerit / rahastonhoitajat: 

    

  Erkki Tuominen  

  Lauri Kuusisto  

  Reino Haverinen  

      Pentti Pääkkönen  

      Pentti Sakki  

     Martti Huotari  

     Hannu Huotari  

     Pirjo Tolonen  

                                     Pekka Haverinen  

     Matti Kettunen  

     Marko Määttä  

     Kauko Määttä  

 

Lopuksi 

 

Neljäkymmentä vuotta sitten, kun seura perustettiin oli varmaan tarve saada metsästysmaita, jotta voitiin 

yksin aika vapaasti kulkea metsästämässä. Niin varmaan on osin nykyäänkin, mutta suurelta osin seuramme 

toiminta on yhteistä toimintaa, jossa metsästys ei ole aina pääasia. 

 

 

 

 



 

 

 

Loppukevennys 

Hyvät koirat  

 

Hyvät koirat ovat aina olleet puheenaiheena Timoniemen metsästäjien jutuissa. Ajeli eräs metsästäjä tässä 

muutamana syksynä jänisjahtiin, vanhalla latukalla kai, hän tuli kirkolta (pitää olla kaupunki)asti. Yöllä oli 

satanut lunta ja aura-autokin oli kerinnyt ajaa tien puhtaaksi. Äkkiä takapenkillä makaillut koira alkoi 

valtavan haukun aivan kuin parhaassa ajossa. No metsästäjä siihen, että mikä ihme sillä nyt on, ja pysäytti 

Latukan tienposkeen. Aikansa mietittyään rupesi tutkimaan ko. tilannetta. Kotvasen tutkittuaan totesi, että 

jänö se oli yöllä kulkenut tietä pitkin, mutta ei siinä vielä kaikki. Kun aura-auto oli viskannut lumen tien pos-

keen, tuli lumivallista alat vielä koiran nenään sen verran hajuja auton tuulettimen kautta, että koira haistoi 

sen auton takapenkille ja haukkui sen matkan mitä jänö oli kulkenut tietä pitkin. 

 

 


