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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 

 

1950- luvun alussa tapahtunut kalastuslain uudistus sai vesialueiden omistajat ja 

kalastuksen harrastajat liikkeelle. Tästä lähti liikkeelle keskustelu ja syntyi ajatus 

Lievestuoreelle perustettavasta yhdistyksestä tai seurasta joka ajaisi 

virkistyskalastajien asiaa. Maaliskuussa 1952 pidettiin seurantalolla 

keskustelutilaisuus, jossa oli mukana noin 60 asiasta kiinnostunutta miestä. Kaikki 

miehet olivat yksimielisiä siitä, että yhdistys tai seura pitää perustaa. Tehtailija E . 

Leinonen ehdotti perustettavaksi yhdistyksen, jossa olisi kaksi jaostoa. Tässä 

yhdistyksessä olisi mukana metsästystä ja riistanhoitoa kalastuksen lisäksi. Tätä 

esitystä kannattivat myöskin maanomistajat, joista olikin suurta apua yhdistyksen 

toiminnassa. Kokous valitsi toimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella yhdistyksen 

perustava kokous. Toimikuntaan kuuluivat majuri Aarne Koivisto, insinööri Kalle 

Myyrä, insinööri K. Assonen sekä turbiininhoitaja Kalle Asikkala. Yhdistyksen 

perustava kokous pidettiin 04.06.1952. Osanottajia oli kokouksessa 31 henkilöä. 

Tässä kokouksessa yhdistys sai nykyisen nimensä Lievestuoreen Kala – ja 

Metsämiehet. Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen : 

 

 

Puheenjohtaja   Majuri Aarne Koivisto 

 

Sihteeri   K. Assonen 

 

Rahastonhoitaja Kalle Asikkala 

 

Hallituksen jäseninä Kalle Myyrä 

   Juho Myllykoski 

   Lauri Pöyhönen 

   Aati Ylönen 

 

TOIMIHENKILÖT 

 

Tämän ensimmäisen hallituksen jälkeen on yhdistyksen toimihenkilöinä toimineet 

seuraavat henkilöt: 

 

 

Puheenjohtajina: Aarne Koivisto 

   Pauli Aarnio 

   Heikki J Nygren 

   Arvo Puurula 

   Heikki Salminen 

   Eino Luostarinen 

   Kyösti Vesander 

   Mauno Tarvainen 

   Arto Luostarinen 

   Timo Kinnunen 



Sihteerinä:  K. Assonen 

   Kai Oksanen 

   Juho Myllykoski 

   Heikki J Nygren 

   Eino Valkama 

   Reino Peura 

   Heikki Puura 

   Raimo Musakka 

   Reino Hänninen 

   Arto Luostarinen 

   Ilkka Rutanen 

   Seppo Aarnio 

   Timo Kinnunen  

   Janne Vainisalo  

   Tuomo Valkonen 

 

Rahastonhoitajana: Kalle Asikkala 

   Leo Asikkala 

   Paavo Pasanen 

   Heikki J Nygren 

   Jukka Kuhanen 

   Eino Luostarinen 

   Arto Luostarinen 

   Ilkka Rutanen 

   Janne Vainisalo  

   Timo Kinnunen 

 

JÄSENISTÖ 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli ensimmäisen toimintavuoden lopussa 54 henkilöä. 

Seuraavan toimikauden lopussa oli jäsenmäärä noussut jo yli 100 henkilöön. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenten määrä oli rajoittamaton ja jokaisella 

paikkakunnalla asuvalla, sekä paikkakunnalta maata vuokraavalla henkilöllä oli 

oikeus hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Jäsenyyttä ei voinut estää, mikäli siihen ei ollut 

hyvin perusteltua erityistä syytä. Tätä sääntöä arvostelivat pitkään jotkut henkilöt, 

jotka olivat ennen vanhan kalastuslain aikaan hoitaneet asiat entiseen niin sanottuun 

”piiripomojen malliin ”.Yhdistyksen perustamisen tarkoitus oli kuitenkin 

nimenomaan luoda myös muillekin kuin maanomistajille mahdollisuus eränkäyntiin. 

Yhdistyksen alkuvuosina jäsenmäärä kasvoikin nopeasti tasaantuen sitten 

myöhemmin. Vuonna 1962 208 jäsentä, 1972 251jäsentä, 1982 273 jäsentä, 1992 297 

jäsentä ja vuoden 2012 alussa 274 jäsentä. 

 

ALUEET 

 

Metsästysmaita vuokrattiin aluksi noin 4000 ha. Vuoden 1957 aikana yhdistyksen 

vuokraamat maa – alueet nousivat suurimmilleen. Niitä oli Lievestuoreen taajaman 

ympäristössä noin 7000 ha ja Toivakan sekä Kangasniemen rajoilla noin 4000 ha. 

Myöhemmin hirviseurueet, jotka metsästivät Lievestuoreen Kala – ja Metsämiehet 

ry:n alaisuudessa, alkoivat itsenäistyä. Tästä tapahtumasta syntyikin useita seuroja ja 



yhdistyksiä, joista muutamia esimerkkinä mainittakoon Saarilampi, Ruuhi – Lappi, 

Makkola, Niemisjärvi, Leppäveden Paukku Peikot. 

Vuonna 1972 metsästysmaita oli noin 6000 hehtaaria ja tämä määrä tuntuu 

vakiintuneen vuosien saatossa. Vuoden 2012 metsästyskauden aikana oli 

metsästysmaita käytössä noin 6100 hehtaaria.  

 

Uuden kalastuslain ymmärtäminen ja noudattaminen tuntuikin aluksi olevan todella 

työn ja tuskan takana. Meni vuosia ennen kuin kalastuskunnat ymmärsivät etteivät 

urheilu – ja kotitaloustarvekalastajat olleet mikään uhka ja riesa heille. Yhdistys yritti 

saada vuokrattua pilkki -ja rantaongintalupia koko jäsenistölle, mutta se ei ottanut 

onnistuakseen kalastuskuntien vastustuksesta johtuen. Kahden vuoden kuluttua 

vuonna 1955  yhdistys sai käyttöönsä aluksi alueita Havusalmen Kalastuskunnalta 

Kynsivedestä ja myöhemmin alueita Lievestuoreenjärveltä. Lievestuoreen järvi oli jo 

tuolloin melko huonossa kunnossa. 1970 luvulla oli Toivakassa vuokrattuna 

Munalampi, jossa kasvatettiin onkimistarkoitukseen kirjolohia. Vuonna – 1976 

hankitun Hennalan tilan mukana saatiin vesioikeudet ison osaan Kynsivettä ja 

Leivonvettä. 1980 luvulla oli käytössä lampi Lankamaalla, jossa oli istutettuna 

kirjolohia ongintaa varten. Kun vuonna 1976 yhdistys hankki osuuden Pässinnivan 

tilasta Tenojoen varresta Utsjoen kunnasta tuli mukana myös kalastus oikeudet 

Utsjoen kunnan vesialueisiin.  

 

JÄRJESTÖT 

 

Yhdistyksemme jäsenet ovat olleet ja ovat yhä mukana eri keskusjärjestöjen 

hallituksissa sekä johtokunnissa. Esimerkkinä mainittakoon Heikki J Nygren joka 

toimi aikoinaan pitkään Laukaan Riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana. 

Yhdistyksen jäseniä on ollut esimerkiksi Keski – Suomen kennelpiirin johtokunnassa, 

Suomen Metsästäjäliiton johtokunnassa sekä Keski – Suomen kalamiespiirin 

johtokunnassa. Tällä hetkellä yhdistyksen jäseniä kuuluu esimerkiksi Laukaan 

Riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen. 

 

TALOUS JA KIINTEISTÖT 

 

Lievestuoreen Kala – ja Metsämiehet ry. on vuosien saatossa kasvanut taloudellisesti 

vakavaraiseksi yhdistykseksi. Talouden sekä omaisuuden hallinnasta on aina 

vastannut yhdistyksen hallitus. Tili -ja vastuuvapaus on aina yhdistyksen jäsenistön 

toimesta myönnetty tileistä ja hallinnosta vastanneille henkilöille. Rahastonhoitajan 

roolia ei varmaan kukaan voi kiistää silloin, kun puhutaan aktiivisesti toimivasta 

usean sadan jäsenen yhdistyksestä, joka on päässyt jo 50 vuoden ikään. Koko 

yhdistyksen historian alkutaipaleelta lähtien on bingotoiminta ollut ainoa huomattava 

varainhankintakeino jäsenmaksujen keräämisen lisäksi. Tämän toiminnan ansiota on 

hyvin pitkälti se, että aikoinaan silloinen puheenjohtaja Heikki J Nygren yhdessä Otto 

Suurosen kanssa uskalsivat olla kauaskatseisia ja  hankkia Hennala nimisen tilan 

Paanalansaaresta yhdistyksen nimiin. Tietysti taustalla oli myös Nygrenin ja Suurosen 

vahva tietämys ja vuosien kokemus siitä, kuinka talousasioita hoidettiin. Ostetun tilan 

metsästä saaduilla tuloilla maksettiinkin tilan hankintaan ja hankinnan yhteydessä 

tulleiden rasitteiden maksut ja velat pois. Tätä saman tilan metsätuottoa käytettiinkin 

sitten myöhemmin 1990-luvulla apuna, kun yhdistys lunasti osuutensa 

rakennustarvikkeista, joita hankittiin Tenojoen varteen rakennettuun Pässinniva- 

seurayhtymän mökkiin.  



 

Paanalansaareen Hennalaan aloitettiin rakentamaan hirsirunkoista mökkiä vuonna 

1978. Aluksi työt etenivätkin rivakasti, mutta sitten talkooväen vähyydestä johtuen 

alkoi rakennusinnostus hiipua. Mökin rakentamisen loppuunsaattamiseen tulikin 

sitten ammattimiehet apuun ja lopuksi Mökki valmistui vuonna 1984. Tässä mökin 

valmiiksi saattamiseen tarvitussa työssä taitaakin näkyä eniten Eino Luostarisen 

käden jälki. Saman miehen työn jälki näkyy myös mökin pihapirissä olevassa 

aittarakennuksessa sekä grillikatoksessa. Hennalassa on tällä hetkellä yhdistyksen 

jäsenillä käytössään hyvin varusteltu mökki kaikkine tykötarpeineen. Yhdistyksemme 

liittyi vuonna 1976 osakkaaksi Pässinniva- seurayhtymään, joka hanki Utsjoelta 

Tenojoen varrelta Pässinniva nimisen tilan. Sinne rakennettiin 1980 luvun alussa pieni 

lautarakenteinen mökki. Rakennuslupaa isompaan mökkiin kuitenkin haettiin. Useita 

vuosia kestäneen luvan hakemisen jälkeen rakennuslupa vihdoin 1994 saatiin. 

Pässinnivalle rakennettiin talkoovoimin suuri hirsimökki kaikkine tarvittavine 

mukavuuksineen. Mökkiin on nykyään yhdistyksellämme 1 / 5 osaa ja sitä on 

jäsenistömme mahdollista vuokrata. Vuonna 1998 rakennettiin Paskosaareen 

Kynsivedelle hyvin varusteltu hirsirunkoinen laavu. Sieltä avautuu mahtavat näkymät 

Kynsiveden selälle. Yksi tärkeä  rakennustyö saatiin valmiiksi vuoden 2001 syksyllä, 

jolloin rakennettiin Metsolahteen talkootyöllä retkeilijöiden sekä metsästäjien 

käyttöön riittävän tilava kota kaikkine tykötarpeineen. 

Säädösten ja lakien muuttuessa tuli pakottava tarve rakentaa myös uusi nylkyvaja 

nykyaikaisien normien mukaan ja uusi halli, Hirvelä syntyikin talkootyönä 

Puhakkaan, joka on aktiivisessa käytössä metsästyksen aikaan ja myös sen 

ulkopuolella.        

 

KALAMIESJAOSTO 

 

Kalamiehet ovat tehneet varsinkin yhdistyksen alkutaipaleella kovasti töitä lähivesien 

kalakannan hyväksi. Vuonna   1956 aloitettiin istuttamalla haukia Kynsiveteen, 

Kuusveteen ja Kuuhankaveteen. Vuonna 1960 alkoivat siian istutukset sekä ahventen 

siirtoistutukset Lievestuoreenjärvestä muihin vesistöihin. Vuonna 1972 suoritettiin  

110 000 siian sekä 20 000 hauenpoikasen istutus lähiympäristön vesiin ja samalla 

näihin vesistöihin saatiin oikeus pilkkiongintaan. 1980 – luvun alussa suoritettiin 

myös lahnan siirtoistutuksia lähivesiin. 1990- luvulta lähtien on yhdistys antanut 

rahallisessa muodossa vuosittain tukensa nykyisin toimivalle Lievestuoreenjärven 

kalastuksenhoitoyhdistykselle, joka suorittaa eri kalalajikkeiden istutuksia, vesistöjen 

hoitoa sekä ylläpitoa suunnitellusti ja ammattitaidolla. 

Pilkki- ja rantaongintakilpailut ovat kuuluneet Kalamiesjaoston toimintaan alusta 

alkaen. Näitä kilpailuja järjestetään useita vuosittain pääasiassa naapuriseurojen tai 

yhdistysten kanssa. Vuosien saatossa onkin tullut tavaksi että Kalamiesjaoston 

puheenjohtaja onkin ollut se, joka on hoitanut tai ainakin johtanut koko yhdistyksen 

kilpailutoimintaa. Myös menestystä on yhdistyksemme jäsenet saaneet vuosien 

saatossa. Joinakin esimerkkeinä mainittakoon aikoinaan Helge Puttosen 

osallistuminen Suomen pilkkimaajoukkueeseen sekä Esa Tahvanaisen Suomen 

mestaruus perhokalastuksessa vuodelta 1992. Myöskin nykyisin kuuluisiksi tulleiden 

pilkkikilpailuihin perustuvien suurtapahtumien, kuten Revontuli-pilkki, päävoittajia 

kuuluu yhdistyksemme jäsenistöön. 

 

 

 



METSÄMIESJAOSTO 

 

Metsämiesjaoston toiminta alkoi heti yhdistyksen perustamisesta lähtien, vaikka 

ajatus seuran tai yhdistyksen perustamisesta heräsikin kalastuslain muutoksesta 1950-

luvun alussa. Kuten yhdistyksemme historiasta huomaamme oli kalastusalueiden 

saaminen yhdistyksen käyttöön huomattavasti vaikeampaa kuin metsästysalueiden 

vuokraaminen. Kiitos siitä kuuluu kiistatta yhteistyöhalukkaille maanomistajille, jotka 

suostuivat ottamaan yhdistyksen vuokralaiseksi. Tarkkaa arviota siitä, mitkä alueet oli 

vuokrattu pienriistalle ja mitkä alueet olivat ainoastaan hirvieläimelle ei täsmällisesti 

ole enää tiedossa, mutta hirvenmetsästys aloitettiin jo vuonna 1953. Tähän 

ensimmäiseen jahtikauteen osallistui kaikkiaan kuusi miestä ja hirven kaatolupia oli 

yksi. Ensimmäisen hirven ampui Kalle Asikkala, joka oli karhukoira Turren kanssa 

hirvijahdeissa pitkään mukana. Kaatolupamäärät eivät noudattaneet metsästysmaiden 

kanssa samaa linjaa, vaan lupamäärillä olikin ja on muut lainalaisuudet. Lupamäärien 

historiasta on seuraavanlaista tietoa: vuonna  1953 / 1,  1962 / 2, 1966 / 2,5, 1968 / 2,  

1970 luvun alussa ei lupia ja rauhoitus, 1982 / 17,   1984 /  24,  1992 / 6,5,  2001 / 26. 

2012 / 17 

 

RIISTANHOITO 

 

Riistanhoitoa yhdistyksen jäsenet ovat tehneet aivan metsämiesjaoston perustamisesta  

lähtien. Ensin ajeltiin Haarlan Jeepillä ja kuorma – autoilla Taka - Toivakkaan asti. 

Siellä aloitettiin riistanhoitotyöt riistapeltoja tekemällä, pajuja vesomalla, 

ruokintapaikkoja rakentamalla sekä telkänpönttöjä ripustamalla. Tätä työtä tehtiin 

talkootyöllä myös muilla seuran vuokraamilla alueilla. Pienpetojen vähentämiseksi 

pidettiin pienpetokursseja, tehtiin loukkuja, laadittiin lippusiimoja ja käytiin 

yhteisjahdeissa. Suurpetojakin päästiin ainakin kerran yrittämään. Historian lehtien 

mukaan – 1950 luvulla järjestettiin Susijahti, mutta saalista ei tullut. Lähestulkoon 

ammattimiehet onnistuivat kuitenkin pienpetopyynnissä hienosti. Koska jäseninä on  

ollut innokkaita kanalintukoiramiehiä niin on peltoriistaakin hoidettu. Ensimmäiset 

fasaani istutukset tehtiin jo 1960 -luvulla, mutta nämä linnut menehtyivät pian. 

Vuonna  1976 aloitettu vuosittain 1990- luvulle jatkunut istutustoiminta ruokintoineen 

oli sen sijaan hyvin onnistunut ja nyt voidaankin puhua melko hyvin toimeentulevasta 

osittain itse lisääntyvästä luontaisesta fasaanikannasta. Kanta ei tosin näytä kovin 

suurelta, mutta kyllä varmaan joku metsästäjä on jo päässyt fasaaninkin makuun 

kuluvien vuosien saatossa. Peltopyiden kannan romahdettua yritettiin niitäkin vuosien 

saatossa istuttamalla saada luontaisesti lisääntymään. Taisivat pienpedot ja 

kanahaukat kuitenkin vetää pidemmän korren. Nykyisin riistapeltoja tehdään 

melkeinpä vuosittain eri puolille yhdistyksen vuokraamia alueita. Joitain fasaanin 

istutuksiakin on lähivuosina suoritettu. Uusina riistakannan edustajina on myös 

metsäkauriita ruokittu viime vuosina. 

Metsäkauriita on näinä päivinä saatu saaliiksi joitain yksilöitä ja kanta on vakiintunut 

jokseenkin vaihtelevissa määrin yhdistyksen alueille ja sen liepeille.  

Ilvesjahtiin päästiin ensimmäisen kerran 2011, jolloin lupa tuli yhdelle ilvekselle 

Laukaan alueelle, mutta nopeimmin kissan piiritti Valkolan Jahti ja sai ilveksen 

ammuttua. 2012 talvella lupa saatiin kolmelle ilvekselle Laukaan kunnan alueella ja 

yhdistyksemme jäsenet kunnostautuivat sekä jahdissa että ampujina. 

Lievestuoreen Kala- ja Metsämiehet ry.n historian ensimmäinen ilves kaatui 7.1.2012 

yhdistyksen maille miesajon päätteeksi. Ja yhdistyksen jäsenen toimesta toinen kahta 

päivää aiemmin Valkolassa.  



AMPUMATOIMINTA 

 

Metsästykseen liittyy myös olennaisena osana ampumatoiminta. Jo yhdistyksemme 

ensimmäisiin sääntöihin oli kirjattuna, että yhdistyksen jäsenistön toimintaan kuuluu 

olennaisena osana myös ampumataidon kehittäminen ja kohottaminen. Hirvikiväärillä 

ammuttiin aluksi Majasaaressa ja haulikolla Mustanlahden pellolla. Tämän jälkeen 

siirryttiin Kelkkamäkeen hiekkamontulle, josta sitten myöhemmin siirryttiin Livesuon 

reunalle. Sinne perustettiinkin sitten vuonna 1967 varsinainen, yhä käytössä oleva 

haulikkorata kiekonheittimineen. 1990- luvun loppupuolella osallistui yhdistyksemme 

rahallisella tuella Lievestuoreen Ampujien johdolla rakennettuun pienoishirvi sekä 

ilmahirviratojen hankintaan ja näin ollen sillä on käytössä myös nämä 

harrastusmahdollisuudet. Yhdistyksemme jäsenet ovat olleet mukana paitsi omissa, 

niin myös Rhy:n, piiritason sekä Suomen Metsästäjäliiton ampumakilpailuissa. 

Menestystäkin on tullut. Ampumataitoa on alettu kehittää sekä ylläpitää myöskin 

yhdistyksen omien metsästyssääntöjen  puitteissa. Esimerkkinä mainittakoon se että 

nykyisten metsästys sääntöjen mukaan kaikkien yhdistysten jäsenten jotka osallistuvat 

hirvieläinten metsästykseen, on ennen jokaista jahtikautta suoritettava 

hirvenmetsästykseen tarvittava ampumakoe tai ainakin vastaava suoritus valvotusti. 

 

KENNELTOIMINTA 

 

Yhdistyksessämme on ollut myös innokkaita koiramiehiä ja - naisia sekä tietenkin 

hyviä koiria aivan alkutaipaleelta saakka. Jo 1960-luvulta alkaen yhdistyksemme on 

järjestänyt kanakoira – ja ajokokeita. Ajokokeiden  ja saksanseisojakokeiden 

ylituomarin arvo oli aikoinaan Heikki J Nygrenillä. Ajokokeiden, kanakoirakokeiden, 

hirvenhaukkukokeiden ja lintuhaukkukokeiden tuomareita on ollut vielä nykyäänkin 

useita. Nykyään yhdistyksemme toimii saumattomassa yhteistyössä naapuriseurojen 

kanssa antamalla vuokraamiaan alueita, maanomistajan luvalla tietysti, haukku – ja 

ajokokeiden ajaksi käyttöön. Tuomaritoiminta on myöskin mainittava 

yhteistyömuoto. Näin ollen toiminta ja yhteistyö on ollut kiitettävää eikä työtaakka 

ole päässyt käymään ylitsepääsemättömän suureksi, vaikka suurehkojakin tapahtumia 

on yhdessä päästy järjestämään. 

 

BINGOPELITOIMINTA 

 

Bingopeliä on yhdistyksemme hoitanut Lievestuoreella vuosittain jo 1960 -luvulta 

lähtien. 1970- ja 1980- luvun vaihteessa oli pelitoiminnassa joitakin taukoja, mutta 

vuodesta 1982 lähtien on pelitoiminta ollut jokavuotista. Bingoa on perinteisesti 

pidetty aina joulua ennen ja nimeksi on muodostunutkin kinkkubingo. Toki muitakin 

palkintoja on ollut sokeritopasta polkupyöriin. Bingopelin tuoton turvin on 

yhdistyksemme pystynyt rahoittamaan toiminnalleen tärkeitä hankintoja. Kuten 

aikaisemmin tuli jo esille, on tällä bingotoiminnalla ollut ratkaiseva merkitys sille, 

että yhdistyksemme pystyi hankimaan Hennalan tilan. Tämä tärkeä hankinta muodosti 

hyvän perustan yhdistyksemme vakavaraisuudelle. Eikä bingotoiminta ole unohtunut  

Lievestuoreen asukkailta vielä tänäkään päivänä, vaan aktiivista osallistumista on 

ollut vuodesta toiseen.  

 

 

 

 



YHDISTYKSEN TULEVAISUUS 

 

Kaiken toiminnan lähtökohta on tietenkin se, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät 

sopeutumaan ja tarvittaessa muuttumaan ajan mukana tuomien pakollisten muutosten 

mukana. Voimakkaina esimerkkeinä mainittakoon ihmisen itsensä tuomat muutokset 

ympäristössä, luonnossa ja riistakannan määrässä. Nämä muutokset tuovat mukanaan 

yleisen suhtautumisen yhdistyksemme perustamisen lähtökohtana olleisiin tarpeisiin 

jotka olivat, luoda yhdistyksemme jäsenistölle yhdenvertaiset oikeudet ja 

mahdollisuudet kalastukseen ja metsästykseen lyhyesti eränkäyntiin. Yleistä 

mielipidettä tuskin voimme muuttaa, mutta avoimuus ja rehti suhtautuminen toisiin 

ihmisiin auttavat varmasti asiassa. Usein miten tietämättömyys asioihin tuo näiden 

tuntemattomien harrastusten kielteiset puolet esille. Myös muuttuva lainsäädäntömme 

luo uusia muutospaineita esimerkiksi yhdistyksien sääntöjen suhteen. Nykyään 

tuodaan usein esille jokaisen yhdistyksen jäsenen yhdenvertainen oikeus ja 

velvollisuus yhdistyksen kaikkeen toimintaan. Tämä yhdenvertaisuus periaate 

tuntuukin olevan toisinaan melko vaikeasti ymmärrettävissä oleva asia.  

Yhdistyksemme säännöt olivat pääosin jo vuodelta 1952. Lainsäädäntö muuttui näinä 

viitenä vuosikymmenenä niin paljon että hallitus päätti ryhtyä sääntöjen muutokseen. 

Lievestuoreen Kala –ja Metsämiehet ry:n hallitus tekikin ison työn toimikaudella 

2000 tutustumalla yhdistyslakiin samalla keräten neuvoja sekä mallisääntöjä eri 

järjestöiltä sekä asiaan perehtyneiltä henkilöiltä. Mainittakoon, että tuona 

toimikautena yhdistyksen hallituksessa oli erittäin hyvä lainsäädännön tuntemus. 

Yhdistyksen uudet säännöt esiteltiin ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 

10.09.2000. Uudet säännöt hyväksyttiin pienillä muutoksilla ja ne vahvistettiin 

vuoden 2001 vuosikokouksessa. Virallinen yhdistysrekisterin hyväksyntä saatiin . 

Sääntömuutoksen yhteydessä kirjoitettiin myös yhdistykselle uudet metsästyssäännöt. 

Malli näihin metsästyssääntöihin haettiin myös hyvin pitkälti lainsäädännöstä sekä 

mallisäännöistä Suomen Metsästäjäliitolta. Toivokaamme, että nämä nykyiset 

yhdistyksemme säännöt kestäisivät ajan tuomia muutoksia yhtä hyvin kuin 

edeltäjänsä ja että ne takaisivat riittävän hyvät yhdenvertaiset oikeudet ja 

velvollisuudet kaikille jäsenillemme. 

 

Tulevaisuutta sekä yhdistyksemme jatkuvuutta ajatellen, on tärkeää että olemme 

avoimia ja rehellisiä muille kanssaihmisille sekä yhteisöille ja että tuomme 

voimakkaasti yhteisen harrastuksemme parhaat puolet esille. 

Jonka vuoksi olemmekin yhdessä paikallisten koulujen kanssa järjestäneet 

koululaisille ns. riistapäivän, jolloin on ollut mahdollista kertoa tuleville sukupolville 

metsästyksestä, riistanhoidosta ja luonnosta. 

Tarkoituksemme on järjestää näitä yhteisiä päiviä lisää, koska nuorissa on 

yhdistyksemme tulevaisuus ja saamme näin jatkettua hienon yhdistyksemme 

toimintaa ja perinteitä. Ja samalla ohjattua nuoria hienon, kehittävän harrastuksen 

pariin. 

 

Muistakaamme myös se, että toimiessamme yhdistyksemme luomien harrastusten 

parissa, olemme samalla myös yhdistyksemme keulakuvia ja omalla toiminnallamme 

luomme kuvan siitä, mikä yhdistyksemme Lievestuoreen Kala – ja Metsämiehet ry. 

on. 

 

 

 



Kunnioittaen. 

 

 

 

 

Lievestuoreella 14.06.2012 _____________________________________________ 

    Yhdistyksen sihteeri   Tuomo Valkonen 

 

  

    

 

 


