
ERÄVIESTI 1/2020

Petäjäveden Erämiehet ry
Tiedotuslehtinen jäsenille ja maanvuokraajille,

48. vuosikerta
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HUOM! 
Kun sinun posti- tai sähköpostiosoitteesi muuttuvat, niin ole hyvä ja 
ilmoita siitä 
 » jäsensihteeri Harri Lätille (harri.latti@gmail.com), puh. 040-1883770,
 » puheenjohtaja Mikko Jutilalle (mikko.jutila@elisanet.fi), puh. 040-7092425,
 » hirvijaoston vetäjä Veli-Pekka Kiviojalle (veli-pekka.kivioja@btg.com),              

puh. 040-7314738.

Kiitos!

MUISTA! 
Kun tarvitset vieraskortin, niin ilmoita siitä viimeistään jahtiaamuna tekstiviestillä 
Mikko Jutilalle (040 709 2425) ja kerro vieraan nimi/nimet. Maksat vieraskortin 
seuran tilille   FI26 5339 0820 0259 98 seuraavan ohjeen mukaan: 
 » vieraskorttimaksu päivältä on 10 €/hlö lokakuun loppuun ja sen jälkeen 5 €/

hlö. Alle 18-vuotias pääsee maksutta vieraaksi jäsenen mukaan.

Riihimäen Erämessuille 6.6.2020 (korona-viruksen 
vuoksi varauksella)!
 » Petäjäveden Erämiehet ry järjestää linja-automatkan Riihimäen Erämes-

suille 6.6.2020. Matkan hinta (sis. lipun ja kuljetuksen) on seuran jäsenille 
ja maanomistajille 15 €/hlö, muille 25 €/hlö. Matkan varmistuminen ja 
tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Eräviesti 1/2020
Toimittaneet Veijo Honkanen ja Pentti Valkeajärvi

Taitto: SV-palvelu Henry Moilanen, paino: Kirjaksi.Net Jyväskylä
Kuva ylhäällä ja kansikuvat: Pentti Valkeajärvi
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Puheenjohtajan tervehdys
Mikko Jutila

Tervehdys kaikille Petäjäveden Erämiesten van-
hoille ja uusille jäsenille. Samoin kaikille entisille ja 
uusille maanvuokraajille. Olen Mikko Jutila, Petä-
jäveden Erämiehet ry:n puheenjohtaja, asun tässä 
Petäjävedellä Lapinmäentiellä Urrian suunnassa. 
Erämiesten toiminnassa olen ollut mukana reilut 
parikymmentä vuotta. Jos jotain kysyttävää tulee 
seuran tai metsästyksen suhteen yleensä, niin soit-
takaa ihmeessä tai laittakaa sähköpostia.

Petäjäveden Erämiesten vuosi on ollut vilkas mo-
nellakin tavalla ja voisi jopa sanoa, että toimintaa 
on ollut ennätyksellisen paljon. Seurojen yhdisty-
miseen liittyvät työt, Erämiesten sääntöuudistus, 
Erämiehiin liittyvien seurojen maavuokrasopi-
musten uusiminen, Erämiesten 65-vuotispäivä, 
nuorten leirin järjestäminen jne. Ja metsällekin on 
pitänyt välissä keretä. Kintauden Eränkävijöiden 
ja Eerojen Erän yhdistyminen Erämiehiin on nyt 
saatu taputeltua maaliin saakka. Siispä Tervetuloa 

seuraan kaikki uudet jäsenet! Metsästysvuokrasopimusten uusinta Erämiesten nimiin 
alkaa myös olla loppusuoralla. Isot kiitokset kaikille maanomistajille ymmärryksestä 
asiaa kohtaan.
  
Tämä koronahässäkkä sotkee nyt kaikenlaisen yhdessä tekemisen isommalla porukal-
la. Toivotaan, että tilanne normalisoituu ja tehdään omalta osaltamme voitavamme 
tilanteen hyväksi. Onneksi metsissä kulkeminen ja harrastaminen on turvallista. Ampu-
makilpailut, muun muassa riistapolkuammunnat, ovat kaikki peruttu alkukesän osalta. 
Meilläkin olisi tarkoitus järjestää linja-autoretki Riihimäen kansainvälisille erämessuille 
kesäkuun alussa, mutta tätä juttua kirjoitettaessa ei ole vielä tietoa, tullaanko tapahtu-
ma perumaan. Uusille maanvuokraajille tiedoksi, että maanomistajat ovat tervetulleita 
ja toivottuja mukaan tällaisille retkille tai muihin tapahtumiin, joita järjestämme.  

Viime syyskuussa järjestimme nuorille metsästyspainotteisen eräleirin. Se oli iso pon-
nistus jäseniltämme. Leiri vaati monenlaista järjestelyä ja monia käsipareja tarvittiin. 
Yhdessä onnistuimme kuitenkin hienosti. Leiritapahtuman jälkeen leiriläisten van-
hemmilta pyydettiin palautetta leiristä ja se oli todella positiivista. Kyllä nykynuoria 
kiinnostaa metsästys harrastuksena. Meidän pitää vain luoda nuorille tällaisia mah-
dollisuuksia tutustua ja opetella lajia. Näitä metsästysleirejä ei kovin paljoa järjestetä, 
joten tulijoita niille kyllä on. Järjestämällemme metsästysleirille on jatkosuunnitelmat 
mietinnässä. Erämiehet ovat olleet vahvasti mukana myös muissa kylällä järjestetyissä 
tapahtumissa (esim. pönttöpäivä).  
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Metsästysvuokrasopimusten uusiminen seurojen 
yhdistymisessä
Erämiesten hallituksen metsästysvuokrasopimusvastaava Ville Pätynen 
(ville.patynen@mhy.fi), puh. 040-8311853.

Lupasin hoitaa suuren osan metsästysvuokrasopimusten uusimisesta, kun Eerojen Erä 
ja Kintauden Eränkävijät sulautuivat Petäjäveden Erämiehiin. Työni puolesta tunnen 
petäjävetiset metsänomistajat hyvin ja koska metsästysasiat ovat myös edunvalvontaa 
maanomistajien näkökulmasta, tiesin tämän olevan itselle mieluisa ja myöskin mielen-
kiintoinen tehtävä. Toki sopimuksia tehtiin porukalla ja kunnia kuuluu myös Eerojen 
hirvijaoston väelle sekä Jutilan Mikolle Erämiesten osalta. Ja saatiinpa sopimustalkoi-
den yhteydessä myös muutamia uusia koejäseniäkin erämiehiin!

Yhtyneiden seurojen puheenjohtajat Mikko Jutila, Matti Sulasalmi ja Ville Pätynen. 
Kuva: Suvi Kallioinen.

Nyt kun Eerojen Erä on liittynyt Erämiehiin, hirvenmetsästys tulee uutena harrastus-
muotona mukaan Kintauden suunnalla. Eerojen erän tuttu porukka hoitaa sitä van-
haan malliin. Muuten Petäjäveden Erämiesten toiminta on mennyt vanhoilla urilla.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille!
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Alkuvuoden pääpaino asetettiin ns. Eerojen hirvialueelle, koska hirvisopimukset on 
oltava voimassa huhtikuussa yhteislupaa haettaessa. Tässä vaiheessa kaikkiin alueen 
maanomistajiin, pois lukien pienet metsästyksen ulkopuolelle jäävät palstat (kesämök-
ki ym.), oltiin oltu yhteydessä. Hirvisopimuksia uusittaessa tehtiin samalla sopimukset 
myös muulle riistalle, joille maanomistajat halusivat maansa vuokrata. Isolta osin sopi-
mukset tehtiin kaikelle riistalle. Eniten keskustelua ja mietintää aiheuttivat kanalinnut, 
jotka jätettiin osasta sopimuksista pois, ainakin toistaiseksi. Toki tästä aiheesta kes-
kusteltiin. Pyyntiä rajoittavat valtion asettamat metsästysajat, riistanhoitoyhdistykset 
alueittain sekä Erämiesten jäsenilleen asettamat vuosikiintiöt. Tämän päivän metsäs-
täjät ovat valveutuneita kanalintujen suhteen, eikä monikaan edes raaski ampua sitä 
kiintiölintua, jos lintukannat ovat matalat. 

Muutamia tiloja jäi tässä vaiheessa ilman sopimusta, mutta niihin palattaneen tulevai-
suudessa. Isoimpina kysymyksinä näissä vuokraamatta jääneissä alueissa olivat met-
sästyspaine sekä maanvuokrasta maksettava rahallinen korvaus. Kun aikaisemmin oli 
totuttu niin sanotusti metsästämään omilla mailla, oli nyt aatoksissa varovaisuutta sen 
osalta, että millainen metsästyspaine alueella tulee olemaan, kun ”kirkonkylän” po-
rukka suuntaa Kintaudelle. Uskon, että tässä on hieman turhaa pelkoa historian osalta, 
jolloin metsästäjiä yleensäkin oli enempi. Toki tämä asettaa myös meille metsästäjille 
näytönpaikan siinä, että osataan kunnioittaa metsänomistajia ja harjoittaa riistanhoi-
toa ja metsästystä asianmukaisesti uusilla alueilla. Rahan osalta on sanottava se, että 
tässä perinteiseen talkoohenkeen perustuvassa metsästyksessä ei sopimuksiin kirjattu 
euromääräisiä vuokria. Itse näen tämän tasa-arvoasiana maanomistajien kesken. Jos 
yhdelle maksettaisiin vuokraa, kuuluisi se samassa suhteessa kaikille.  Tässä vaiheessa, 
kun on tarvetta pitää hirvi- ja piensorkkakannat kurissa, ei metsästäjillä ole taloudelli-
sia mahdollisuuksia maanvuokria maksaa. Myös vuokrien maksaminen itsessään lisäisi 
työmäärää. Toki maanomistajia muistetaan jatkossakin perinteisten peijaisten myötä 
sekä paistilla niitä, keiden maalle hirvi kulloinkin kaatuu.

Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan vuokrien osalta mennään. Itse näen nykyisen 
järjestelmän toistaiseksi parhaiten toimivana. Toki, jos joskus esim. kaupallinen jahti 
yleistyy, niin silloin taloudellinen merkitys maanomistajille voi olla eri luokkaa. Mutta 
siinäkin tapauksessa kantojen kurissa pito vaatii sen talkooporukan. Maksulliseen jah-
tiin tulevat mielivät kumminkin saaliikseen niitä isoja sarvipäitä.

Tässä vaiheessa isot kiitokset kaikille metsänomistajille, joiden kanssa olen ollut yhtey-
dessä sopimuksien uusimisen osalta. Kevään ja kesän aikaan uusitaan Kummunkylän 
alueella olevia pienriistasopimuksia sekä kysellään maanomistajien mielipiteitä myös 
uusille sopimuksille. Nyt kun jahtikausi on pääosin ohi, toki haittaelukoiden pyynti-
kausi jatkuu, on aikaa riistanhoitotöille sekä ampumaharjoittelulle. Jos maanvuokra-
sopimuksissa on kysyttävää tai muuta kommentoitavaa minuun saa ottaa yhteyttä. Ja 
loppukommenttina olkoon, että eränkäynti on hieno harrastus, jota korona-ajan poik-
keusolot eivät isosti rajoita.
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Toimintakertomus 2019
Jari Koskenranta

Hallinto

Puheenjohtajana toimi Mikko Jutila, varapuheenjohtajana Keijo Ekman. Johtokunnan/
hallituksen jäseninä olivat Arto Huttunen, Tarmo Ketola, Harri Lätti ja Pentti Valkeajär-
vi. Rahastonhoitajana toimi Heimo Tanner, sihteerinä Jari Koskenranta ja jäsensihtee-
rinä Harri Lätti.

Yleistä

Johtokunta/hallitus piti kuusi kokousta käsitellen vuosi- ja kesäkokouksen asioita, seu-
ran uusien sääntöjen valmistelua, Erämiesten 65-vuotisjuhlaa ja nuorten Metsoleiriä. 
Asiakohtia oli yhteensä 64. Lisäksi johtokunnan jäseniä osallistui Erämiesten, Eerojen 
Erän ja Kintauden Eränkävijöiden yhdistymistä käsitelleisiin kokouksiin. Kämpälle on 
saatu lahjoituksena aurinkopaneeli + jääkaappi, ja eräaiheisia kirjoja lainattavaksi.
 
Petäjäveden Erämiesten 65-juhlat pidettiin la 27.7. klo 13 alkaen Repolan kämpällä. 
Paikalle oli saapunut seuran ja naapuriseurojen jäseniä seuralaisineen nauttimaan 
maukkaasta lihakeitosta ja pullakahveista. 

Niin se isomus saatiin. Kuva: Hannu Heikkinen.
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Erämiesten 65-juhlissa keitto oli maukasta ja riittoisaa. Kuva: Pentti Valkeajärvi.

Kesäkokouksessa (23.8.) hyväksyttiin Petäjäveden Erämiehet ry:n uudet säännöt, jotka 
mahdollistavat mm. uusien jäsenten ja koejäsenten valinnan hallituksen kokouksissa.  
Hallituksen kokouksessa 29.9. uusiksi koejäseniksi valittiin: Nina Koivula ja Maija Halt-
sonen, kenneljäseniksi Siiri Jutila, Juuso Mäkinen ja Onni Mäkinen, nuorisojäseniksi 
Jere Malila, Teppo Hiiliaho ja Toni Nieminen pienriistajäseniksi.

Nuorten Metsoleiri järjestettiin 6.- 8.9. Repolan kämpällä, ja se sai paljon kiitosta jär-
jestelyistä. Leirille osallistui 15 metsästyksestä kiinnostunutta 12-15 vuotiasta nuorta 
(3 tyttöä ja 12 poikaa). Järjestelyt toimivat kaikin puolin hyvin.

Saaliskiintiöt 2019

Saaliskiintiöinä olivat seuraavat: yksi metso + teeri tai kaksi teertä, 5 pyytä ja jänikselle 
ei rajoitusta. Jos vieras ampui metson tai teeren, niin se meni isännän kiintiöstä.

Maksut ja jäsenasiat

Seuran jäsenmaksu oli 40 € sisältäen Metsästäjäliiton jäsenyyden ja Jahti-lehden. 
Liittymismaksu oli 85 €, kausikortti 80 €, vieraskortti 10 €/vrk ja linnunmetsästyksen 
jälkeen 5 €/vrk. Alle 18-vuotias pääsi veloituksetta mukaan metsälle.

Uusiksi jäseniksi vuosikokouksessa valittiin Ari Vulli ja Petri Ritari. Koejäseniksi valittiin 
Joni ja Jesse Mäkinen, Janne Karhu Ja Janne Saarikko. 
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Antti Mäkinen näyttää metsoleiriläisille, kuinka kettu nyljetään. Kuva: Pentti Valkea-
järvi.

Toimintasuunnitelma 2020
Pidetään talvi- ja kesäkokoukset. Hallitus pitää tarvittavan määrän kokouksia valmistel-
len mm. talvi- ja kesäkokouksia. 

Julkaistaan seuran tiedotuslehti Eräviesti kevään aikana. Kevään aikana pidetään tal-
koita Repolan kämpällä muun muassa katon korjaus ja kattosiltojen asennus. Hanki-
taan Repolan kämpälle uudet akut ja asennetaan ne paikoilleen. Kunnostetaan muu-
tenkin kämpän ympäristöä.
 
Vuokrataan kämppää mahdollisiin isompiin tapahtumiin mm. 3.-5.7. olevan Taisteluta-
pahtuman (Piesalan pellot) osallistujille.

Järjestetään linja-automatka Riihimäen Erämessuille la 6.6.2020 (varauksella).
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Erämiesten vuosikokousväkeä talvella 2020. Kuva: Pentti Valkeajärvi.

Riistanhoitojaoston toimintakertomus 2019 ja 
suunnitelmia
Tarmo Ketola, Lauri Ijäs ja Pentti Valkeajärvi

Riistalaskennat ovat keskeinen osa riistanhoitojaoston toimintaa. Jänisten ja hirvie-
läinten talviruokintaa harrastetaan ahkerasti ja myös lintuja muistetaan rakentamalla 
pönttöjä. Lisäksi tämän otsikon alla kerromme vielä viime vuoden saalistietoja.

Erämiehillä on hoidossa kaksi 12 kilometrin mittaista riistakolmiota, Urrianperällä ja 
Pengerjoella. Lisäksi olemme avustaneet Metsäkulman Erän kolmion laskemisessa. 
Riistanhoitojaosto järjesteli laskennat, ja onhan siinä puuhaa saada kesäkolmiolle kul-
lekin yhdeksän laskijaa. Aina siinä on kuitenkin onnistuttu ainakin Urrian reitillä. Aktii-
visesti laskettuja riistakolmiota Petäjävedellä on vain nuo mainitut kolme kappaletta, 
joista Urrian kolmion aineisto on kattavin. 

Viime kesän laskentatuloksissa oli pitkästä aikaa positiivisia havaintoja. Metsoista ja 
pyistä saatiin havaintoja edellistä vuotta enemmän. Teerihavainnot ovat muutaman 
viime vuoden aikana olleet todella vähäisiä, mikä on näkynyt myös keväisillä soitimilla. 
Vaikka metsojen tiheys neliökilometrillä oli varsin hyvä, niin sattumahan tähän yksit-
täiseen kolmioon paljon vaikuttaa. Keski-Suomen riistakeskuksen alueella metsoja oli 
vain 2,7 yks/100 ha. Lievä noususuunta lintukannoissa oli kuitenkin laskentojen tulok-
sista havaittavissa.
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Teeriemo kaitsee poikuettaan lämpimänä kesäpäivänä. Kuva Pentti Valkeajärvi.
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Urrian kesäkolmion kanalinnut (lintuja/100 ha) vuosina 1988-2019.

Pengerjoen kesäkolmion reitillä tavattiin vain kolme teertä ja kaksi pyytä.
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Urrian talvikolmion laskentatulokset (lumijälkiä/päivä/10 km) vuosina 1989-2020.

Epäedulliset sääolot haittasivat kuluneena talvenakin talvikolmion laskemista. Opti-
maalinen laskenta-aika oli hyvin vähäluminen tai silloin kun lunta tuli, sitä saatiin joko 
yhtäjaksoisesti päiviä, tai sitten se muuttui vesisateeksi sotkien jäljet. Laskenta-aikaa 
pidennettiin normaalista maaliskuun puolelle, koska emme ole todellakaan ainoita, 
jotka samasta ongelmasta kärsivät.

Talvikolmion tulokset osoittivat jo viime vuonna jäniskannan kasvua ja tänä vuonna 
(2020) kasvu jatkui komeasti. Lähes 90 jälkeä 10 kilometriä kohti on yksi laskentasarjan 
parhaista. Ketun jälki-indeksi nousi ennätystasolle, mutta pienempiä petoja ei kolmiol-
la ollut tällä kertaa ruuhkaksi asti.

Kolmilaskentojen lisäksi Petäjäveden Erämiesten jäsenet osallistuivat valtakunnallisiin 
vesilintulaskentoihin. Petäjävedellä on nyt 20 vakioitua tarkkailupistettä, joista linnut 
lasketaan kahteen otteeseen. Pesivää kantaa kuvaavat aikuiset lasketaan keväällä 
toukokuussa kahteen kertaan. Heinäkuun yhdellä laskentakäynnillä lasketaan aikui-
set sekä poikueet, jolloin tuloksena saadaan arvio poikastuotosta. Laskentapisteiden 
määrä on huomattavan suuri muihin riistanhoitoyhdistyksiin verrattuna, mistä kiitos 
laskentaan osallistuneille. Kiinnostusta kohotettiin riistanhoitoyhdistyksen järjestämäl-
lä koulutustilaisuudella, jossa Ijäksen Lauri kertoi pistelaskennan toteuttamisen peri-
aatteista ja ongelmakohdista. Periaatteessa laskenta on helppo tehdä, sillä siinähän 
laskija vain kirjaa muistiin kaikki havaitsemansa vesilinnut tietyltä vesialueelta noin 10 
minuutin aikana. Pikkulammilla laskennan teko on helppoa ja nopeata, rehevillä vesillä 
ja laajemmilla kohteilla haastavampaa.
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Heinä- eli sinisorsa on meidän runsaslukuisin sorsalintumme. Kuva: Lauri Ijäs.

Erämiehet on seurana ollut myös aktiivinen linnunpönttöjen rakentelussa. Järjestimme 
yhdessä Petäjäveden luonnon ja Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen kanssa linnun-
pönttötalkoot, joiden tuloksena saatiin noin 200 uutta kotia linnuille. Tapahtuma keräsi 
runsaasti porukkaa ja vasarat paukkuivat. Myöhemmin keväällä valmiita pönttöjä luo-
vutettiin päivä-kodeille keskustaan ja Kintaudelle kymmenisen kappaletta.

Jäniksien talviruokintaa varten haettiin 113 pikkupaalia heinää Asunnalta. Riistapeltoa 
tehtiin Tuohimäkeen Mikko Jutilan muokatessa ja Jussi Grönroosin kylväessä. Jarmo 
Altti luovutti lannoitteet.

Sepelkyyhky runsain saalislaji

Erämiesten saalistilasto kertoo karua kieltä kanalintukantojen niukkuudesta. Seuran 
alueilta ammuttiin viime vuonna vain kaksi ukkometsoa, eikä lainkaan koppeloita, 11 
koirasteertä ja kaksi naarasta. Pyitä tipautettiin peräti kuusi yksilöä. Eivät ole metsäs-
täjät lintukantoja vaarantaneet. Edelliseen vuoteen verrattuna kanalintusaaliit olivat 
jos mahdollista vielä pienemmät, joten ehkä tässä näkyi kantojen lievä vahvistuminen.
  
Sepelkyyhky on ollut ykkösriistaa lukumääräisesti jo useamman vuoden ajan ilmoite-
tun saaliin ollessa nyt 231 lintua, lisäystä edelliseen vuoteen 40 prosenttia. Toiseksi 
eniten saalistettiin heinäsorsia, 115 lättänokkaa. Siinäkin on vähän lisäystä. Taveja, 
haapanoita ja telkkiä saatiin yhteensä vain 25 kipaletta. Valtaosin vesilintusaalis on 
saatu Petäjäveden osakaskunnan vesialueilta.
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Supikoirapari on päätynyt eräksi. Kuva: Keijo Ekman.

Jäniksiä ilmoitettiin ammutun 25 ja rusakoita 24 otusta. Yhteismäärä ei paljoa eroa 
edellisestä vuodesta, mutta rusakoita on listitty kymmenkunta enemmän. Niiden kanta 
vaikuttaakin vahvalta asutusten lähellä. Jahti kannattaakin kohdistaa erityisesti niihin, 
sillä nykyisen kaltaiset talvet suosivat tätä peltojänistä päinvastoin kuin metsäjänistä.

Petopuolella ykkössijaa pitää edelleen supikoira 73 eläimellä. Se on selvästi edellis-
vuotta vähemmän. Kettusaalis 24 on kaksinkertainen vuoteen 2018 verrattuna. Mink-
kejä loukutettiin 16 päätä, mäyriä yhdeksän ja näätiä kuusi yksilöä. Minkkisaalis puolit-
tui, muiden kohdalla ei tapahtunut muutoksia. Supikoiran aleneva saalis kertoo myös 
kannantaantumasta ja hyvä niin. Myös Jutilan Mikon ja muiden petopyytäjien havain-
not kertovat samaa.
 
Pienriistasaalista kertyi yhteensä runsaat 600 eläintä. Se on noin 75 prosenttia jäsen-
ten pyytämästä kokonaissaaliista. Monilla meistä on mahdollista metsästää muillakin 
kuin seuran mailla niin Petäjävedellä kuin muualla. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Laskemme Urrian ja Pengerjoen riistakolmiot ja vesilinnut vakiokohteilta, teemme riis-
tapeltoja, hankimme heiniä jänisten talviruokintaa varten, huollamme telkänpönttöjä 
ja teemme uusia, pyydämme pienpetoja ja kiroamme huonot talviset laskentakelit 
sekä alhaiset lintumäärät. 
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Kerholaiset Jämsän koiranäyttelyssä. Kuva: Maija Haltsonen.

Kenneljaoston toimintakertomus 2019
Keijo Ekman

Jaoston muut jäsenet: Tommi Suhonen pj, Ari Mikkola, Joonas Nokelainen ja Teppo 
Sirniö.

Seuran uusien sääntöjen astuttua voimaan tuli mahdolliseksi kenneljäsenyys seuras-
samme. Johtokunta valitsi kokouksissaan ensimmäisiksi kenneljäseniksi Niina Koivulan 
ja Maija Haltsosen. Jaosto piti kaksi kokousta vuoden aikana.

Nuorisotoiminta

Niina ja Maija järjestivät petäjävetisille nuorille koirakerhon yhdessä Petäjäveden riis-
tanhoitoyhdistyksen kanssa. Kerhoa pidettiin viitenä iltana, ja siihen otti osaa viidestä 
seitsemään nuorta.

Koe ja näyttelytoiminta

Näyttelyihin ja kokeisiin ovat jäsenemme ottaneet osaa koirineen aktiivisesti. Rodun-
mestaruustasolla (Hirviherra) kilpaili Keijo Ekmanin suomenpystykorvanarttu Hakojen 
Sessi. Sessi ei kuitenkaan saavuttanut suurta menestystä kyseisessä ottelussa jääden 
yhdeksänneksi. Repo-otteluun seuramme jäsenten koirista rotujärjestöt valitsivat 
edustajikseen Fatboyn ja Ramoonan. Repo-ottelu on venäjänajokoirien, amerikanket-
tukoirien ja suomenajokoirien ketunajokokeiden ystävyysottelu, jossa rodut kisaavat 
paremmuudestaan ketunajossa. Reporallin Ramoona sijoittui ottelussa neljänneksi 
ja Kettukeisarin Fatboy kahdeksanneksi. Ottelun voittivat suomenajokoirat kyseisenä 
vuonna.
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Jäsentemme koirat ovat saavuttaneet ennätyksellisen määrän valionarvoja kuluneen 
vuoden aikana. Antti Mäkisen ja Mikko Jutilan omistama amerikankettukoirauros Ket-
tukeisarin Fatboy saavutti käyttövalion ja muotovalion arvon (KVA-K ja MVA).

Fatboy. Kuva: Eira Mäkinen. 

Mikko Jutilan omistama saksanmetsästysterrierinarttu Petovihan Holo saavutti KVA-L 
arvon. Ari Mikkolan omistamat karkeakarvainen kettuterrieriuros Mishka Gammy Na-
tan Han saavutti KVA-M ja MVA:n arvon, karkeakarvainenkettuterrierinarttu Kierroksen 
Manta MVA:n arvon ja karkeakarvainenmäyräkoiranarttu Ada saavutti KVA-L arvon.

Mishka eli tuttavallisesti Miska. 
Kuva: Henna Rouhiainen

Kierroksen Manta. Kuva: Riku Lietsala.

Myös useat jäsenten koirat ottivat osaa menestyksekkäästi kokeisiin ja näyttelyihin, 
mikä näkyy vuoden koirakilpailun tuloksissa.

Koulutus

Ari Mikkola on suorittanut hyväksytysti LUT ylituomarikoulutuksen ja harjoittelut. Tep-
po Honkonen on pätevöitynyt hirvenhaukkukoetuomariksi vuoden aikana.
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Ada. Kuva: Ari Mikkola.

Koetoiminta

Järjestimme kuudet LUME-kokeet luolakoirille. Kokeissa LUME1-arvon saavuttivat sisa-
rukset Petovihan Holo ja Kausti, joista Holo saavutti kaksi Lume1:stä. Molemmat koirat 
omistaa Mikko Jutila. Myös Ari Mikkolan omistama Ada saavutti kaksi LUME1:stä kysei-
sissä kokeissa. Yksi koira jäi nollatulokselle.

Olemme antaneet maastoja muiden koejärjestäjien käyttöön kuluvan koekauden aika-
na seuraavasti: Keski-Suomen Beaglet ry:lle 29.9.2019 ja 26.10.2019 sekä Keski-Suo-
men Spanielit ry:lle, joka järjesti Repolassa taipumuskokeet 17.8.2019.

Vuoden koirakilpailun tulokset

1.    Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu Ada FI39485/17 52p om. Ari Mikkola.

2.    Saksanmetsästysterrierinarttu Petovihan Holo FI 53797/17 45p om. Mikko Jutila.
3.    Lyhytkarvainensaksanseisoja Myräkkälän Remu FI22443/14 40p om. Ari Mikkola.

Holo. Kuva: Mikko Jutila. Remu. Kuva: Ari Mikkola.
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4. Amerikankettukoirauros Kettukeisarin Fatboy ER26584/14 36p om. Antti Mäki-
nen & Mikko Jutila.

5. Weimarinseisojanarttu Metsätien Wendetta FI17362/18 25p om. Harri & Marju 
Kosunen.

6. Karkeakarvainen kettuterrieriuros Misha gammy natan han FI9896/18 13p om. 
Ari Mikkola & Jari Laitila.

7. Karkeakarvainen kettuterrierinarttu Kierroksen Manta FI43297/15 11p om. Ari 
Mikkola.

8. Saksanmetsästysterrieriuros Petovihan Kausti FI 153798/17 10p om. Mikko 
Jutila.

9. Karjalankarhukoira Vihatin Rassi FI12148/17 8p om. Kimmo Koivikko.
10. Labradorinnoutajanarttu Varjoahon Bellestarr FI52751/16 5p om. Maija Haltso-

nen.
11. Suomenajokoiranarttu Reporallin Ramona FI27497/11 4p om. Keijo Ekman.
12. Karkeakarvainen mäyräkoirauros Sotkan Ceetu FI26901/18 4p om. Ari Mikkola & 

Keijo Ekman.
13. Beagleuros Nevamarjan Cinnamonroll FI 50901/17 3p om. Tommi & Tarja Suho-

nen.
14. Suomenpystykorvanarttu Hakojen Sessi FI28233/14 2p om. Keijo Ekman.
15. Suomenpystykorvanarttu Valkolammen Iitamaria FI 33497/15 1p om. Tommi 

Suhonen. Norjanharmaahirvikoirauros Nokituvan Eki FI22793/18 1p om. Teppo 
Honkonen.

Kenneljaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Keijo Ekman

Alkaneen vuoden toiminta saa uusia haasteita ja mahdollisuuksia seurojen yhteensu-
lautumisen johdosta. Myös uusissa säännöissä oleva kenneljäsenyys tuo uutta väriä 
jaoston toimintaan. Mutta entiset toimintamallit pysyvät kenneljaoston perustoimin-
toina.

Koetoiminta

 » Järjestämme syksyn aikana linnunhaukun piirinmestaruuskokeet Repolassa.
 » Järjestämme tarvittavan määrän luolakoirien LUME kokeita.
 » Annamme myös koemaastoja muiden koejärjestäjien käyttöön tarpeen mukaan.

Koulutus

Kannustamme jäseniämme ottamaan osaa erilaisiin kennelalan koulutuksiin.

Nuorisotoiminta

Pyrimme järjestämään petäjävetisille nuorille mielekästä toimintaa kennelharrastuk-
sen parissa.
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Ampumajaoston toimintakertomus 2019
Joonas Nokelainen

Erämiesten ampumajaosto järjesti vuoden 2019 aikana muutamia tapahtumia. Kevät 
startattiin väkevästi osallistumalla Padasjoella järjestettyihin riistapolkukilpailuihin 
26.5.2019. Riistapolkukilpailuihin osallistui Erämiehistä kolmehenkinen seurue (Mik-
ko, Siiri ja Joonas). 

Ampumajaosto osallistui vahvasti myös Metsoleiriin ja järjestikin tapahtumassa nuoril-
le ohjattua ammuntaa kolmena päivänä. Osa nuorista pääsi kokeilemaan kiekkoradalla 
ammuntaa ja ensikertalaisten kanssa harjoiteltiin haulikolla ampumista kiinteään maa-
liin kämpän maastoissa. Myös pienoiskivääriammuntaa harjoiteltiin.  

Erämiesten haulikkokilpailut järjestettiin Kiuasniemen ampumaradalla 4.8.2019. Har-
vinainen kilpailu sinänsä, että kilpailusta ei tullut ensimmäistäkään reklamaatiota sään 
tai muunkaan seikan tiimoilta. Itse tapahtuma meni mallikkaasti ja ilmassa oli suuren 
urheilujuhlan tuntua. Erämiesten ampumajaosto kiittää kaikkia kilpailuihin osallistu-
neita. Tänäkin vuonna rohkeasti kilpailuun mukaan.

Nuoria metsoleiriläisiä onnistuneen jahdin jälkeen. Kuva: Mikko Jutila.
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Kilpailun tulokset:

1. Pekka Tuominen .......................22
2. Joonas Nokelainen ....................21
3. Harri Lampinen .........................20
4. Juha Savoilainen .......................17
5. Jukka Hokkanen ........................14
5. Hannu Heikkinen ......................14
7. Teppo Honkonen ......................9
8. Veijo Honkanen ........................7
9. Pentti Valkeajärvi ......................6

Petäjäveden Erämiehistä oli vahva edustus myös rhy:n järjestämissä haulikkokilpailuis-
sa. Kilpailun tulokset löytyvät mm. Erämiesten nettisivuilta.

Ampumajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Joonas Nokelainen

Petäjäveden Erämiesten ampumajaosto on suunnitellut talven pimeinä iltoina vuoden 
2020 kalenteria hyvinkin tiiviisti. Vuonna 2020 on tarkoituksena järjestää ainakin seu-
raavat tapahtumat:
 » Matka riistapolkuammuntoihin. Aika ja paikka ilmoitetaan sähköpostitse.
 » Kaksi ohjattua haulikkoammuntailtaa: toinen keväällä ja toinen syksyllä. Keväällä 

järjestettävässä illassa on tarkoitus lähinnä opettaa uusille ja miksei myös 
vanhoillekin jäsenille haulikkoradan käyttöä ja ammuntaa. Haulikkoradalle 
tullaan asentamaan kevään 2020 aikana kaksi uutta heitintä. Näiden käytöstä saa 
tarpeelliset ohjeet osallistumalla keväällä järjestettävään ammuntailtaan. Ajat 
ilmoitetaan sähköpostitse.

 » Erämiesten haulikkokilpailut: kaikki rohkeasti tavoittelemaan Erämiesten selvästi 
tavoitelluinta ja arvostetuinta titteliä Haulikkomies 2020. Aika ilmoitetaan sähkö-
postitse.

 » Tavoitteena on järjestää yhteistyössä rhy:n kanssa haulikkoradalla myös talkoot 
kevään aikana uusien heitinten asennuksen tiimoilta. Aika ilmoitetaan sähköpos-
titse.  

Ampumajaosto suosittelee osallistumaan rhy:n järjestämiin haulikko- ja kivääriratojen 
kunnostustalkoisiin sekä ammuntakilpailuihin.

Mikäli et pääse seuran järjestettyihin ampumailtoihin, mutta olet kiinnostunut saa-
maan ohjattua opastusta haulikkoammuntaan, suosittelen ottamaan rohkeasti yhteyt-
tä allekirjoittaneeseen. 
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Seuran haulikkomestaruudesta taisteltiin Kiuasniemen ampumaradalla. Kuva: Pentti 
Valkeajärvi.

Leppoisa vuosijuhla Repolassa
Pentti Valkeajärvi

Petäjäveden Erämiehet on nyt tullut toimineeksi 65 vuotta pienriistan metsästäjien 
hyväksi paikkakunnalla. Kesän kuumimpana päivänä 27.7.2019 kokoontui viitisenkym-
mentä jäsentä, maanvuokraajaa ja naapuriseurojen edustajaa juhlistamaan tätä ”vä-
livuotta” Repolaan. Pienriistaseuran toiminnasta poiketen ei tarjottu teerivelliä vaan 
kolarihirvestä keitettyä hirvikeittoa. Siitä huolehti Soppagrillin Harri Koivisto ja mau-
kasta keitto olikin, monesta suusta kuultiin positiivinen arvio. Talkoilla oltiin aiemmin 
värkätty penkkejä seinustoille ja aika hyvin ne riittivät yhdessä sisätilojen kanssa. Var-
jopaikat varsinkin olivat kysyttyjä. 

Petäjäveden Hirvimiehet onnitteli seuraamme peuran sarvitrofeen muodossa ja Pork-
kalan Riistapojat puolestaan luovutti melko tuoreen Porkkalan kyläkirjan. Muita mai-
nittavia suosionosoituksia ei sitten ollutkaan, eikä niin väliksi. Säästetään ne pyöreille 
vuosille. Sisällä läppärissä pyöri kuvasarja Erämiesten toiminnasta ja haitarmusiikki soi 
boksista. Pari kolmituntinen vierähti menneitä muistellen, kuivaa kesää ihmetellen ja 
heikkoa lintukantaa ounastellen, vaikka riistakolmioita ei tässä vaiheessa vielä olekaan 
laskettu. 

Paikalla oli myös yksi kämpän alkuperäisistä asukkaista, nimittäin Grönroosin Juhani, 
joka asusteli Repolassa nuorikkonsa kanssa vuosina 1969-1970. Kämppä oli rakennet-
tu 1962 ja Erämiesten omistukseen se saatiin vuonna 1998 oltuaan meillä sitä ennen 
vuokralla muutaman vuoden. Varsin yksimielisesti kämppä tuolloin ostettiin eikä ole 
kaduttu. Osa porukasta jäi illaksi saunomaan. Luonto tarjosi alkulämpöä jo turkkilaisen 
saunan verran.
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Hirvikeittoa ja pullakahvit jälkkäriksi.

Vuosijuhlaan 
osallistuneita 
varjossa ja 
auringossa. 
Kuvat: Pentti 
Valkeajärvi.
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Hirvikolaritoiminnasta SRVA -toimintaan
Keijo Ekman

Suomessa poliisiviranomaisilla oli hirvikolaritoiminnan tiimoilta sopimuksia erittäin 
kirjavan joukon kanssa, mm. metsästysseurojen, metsästäjien ja Korpilahdella jopa pa-
lokunnan kanssa. Keuruun rhy:llä oli sopimus poliisin kanssa, ja se oli toiminut erittäin 
hyvin. Niinpä Keuruun kihlakunta halusi laajentaa kolarihirvitoiminnan koko kihlakun-
nan alueelle. Timo Isojärvi ja Erkki Lampinen laativat alustavan sopimusluonnoksen 
kolarihirvitoiminnasta, jonka pohjalta 14.1.2002 allekirjoitettiin Keuruun poliisilaitok-
sella Keuruun kihlakunnan, Multian-, Keuruun- ja Petäjäveden rhy:n kesken hirvikola-
risopimus. Tämän tapahtuman katsotaan olevan nykyisen SRVA -toiminnan alku. Poliisi 
esitti ainoastaan toiveenaan, että kolarieläimet huutokaupattaisiin kussakin pitäjässä 
jatkossakin niin kuin poliisit olivat aikaisemmin tehneet. Näin kuntalaisilla olisi mahdol-
lisuus saada riistan lihaa pöytiinsä.

Näin on myös toimittu näiden kolmen yhdistyksen toimesta tähän päivään saakka. Tä-
män Timon ja Erkin laatiman sopimuksen pohjalta laadittiin koko valtakunnan kaikkien 
riistanhoitoyhdistysten yhteinen hirvikolarisopimus, joka astui voimaan 25.5.2010. 
Tähän sopimukseen otettiin mukaan myös suurpedot ja se nimettiin SRVA -sopimuk-
seksi. Tämän jälkeen toiminta oli suurriistavirka-apu -toimintaa. Sopimuksen sisältöä 
on korjattu ainoastaan kihlakuntauudistuksen ja metsästyslain muutosten yhteydessä 
pari kertaa.

Meidän kannalta merkittävin muutos oli, kun kolarieläin määrättiin kuuluvan koko vuo-
den ajalta rhy:n omaisuudeksi. Aikaisemmin se kuului vain metsästysajan ulkopuolella. 
Suurpetojen ruhot ovat ruokaviraston omaisuutta.

Suurriistavirka-apu on lopettanut kolarihirven kärsimykset. Kuva: Keijo Ekman.
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Itse SRVA -toiminta tapahtuu niin, että jokainen rhy valitsee kolme vastuuhenkilöä, joi-
den puhelinnumerot kirjataan hälytysjärjestelmään. Hälytys tulee kännykkään erillisen 
hälytysjärjestelmän kautta ja hälytys soi heillä vuoron perään, kunnes joku vastaa sii-
hen. Hälytyksen vastaanottanut henkilö pyytää paikallisia metsästäjiä apuun kulloinkin 
tarvittavan määrän. Hän myös raportoi tehtävän kulun ja tuloksen omariistan kautta 
viranomaisille.

Sopimuksen allekirjoituksen (2002) jälkeen tuli rhy:lle tarve järjestää ruuaksi kelpaa-
vien ruhojen käsittely. Rhy pyysi hirviseuroilta tarjouksia tämän palvelun tuottami-
seen. Tarjouskilpailun pohjalta tehtiin sopimus ruhojen nylkemisestä ja paloittelusta 
huutokauppakuntoon Petäjäveden Hirvimiehet ry:n kanssa. Tämä sopimus on yhä voi-
massa ja on toiminut erittäin hyvin. Hirvimiehet saavat työstään sopimuksen mukaisen 
korvauksen. Kaikki muu SRVA -toiminta tehdään täysin talkootyönä. Huutokaupoista 
saaduilla varoilla on kunnostettu niin Koskensaaren kuin Kiuasniemenkin ampumara-
dat sekä mahdollistettu ilmainen harjoittelu Petäjäveden rhy:n jäsenille. Näillä varoilla 
tuetaan myös Petäjäveden nuorten ja koululaisten luontoon liittyviä harrastuksia. Me 
Petäjäveden metsästäjät voimme olla ylpeitä siitä, että olemme tässäkin toiminnassa 
olleet eturintamassa mukana.

Suomessa metsästäjät käyttivät vuonna 2019 SRVA -tehtävien hoitoon yhteensä 50874 
tuntia, joka on lähes käsittämätön tuntimäärä. Poliisiviranomaiset ovatkin ilmoitta-
neet, etteivät he pystyisi enää omien töidensä ohella hoitamaan näitä tehtäviä ja ovat 
erittäin kiitollisia metsästäjille.

MetsästysMetsoleiri Petäjävedellä Repolan kämpällä 
6-8.9.2019 
Järjestäjien näkökulma

Mikko Jutila 

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Repolan kämpällä järjestimme nuorille suun-
natun metsästykseen painottuvan viikonloppuleirin. Leirille otettiin mukaan 15 nuorta 
iältään 12-17 -vuotiaita. Kaukaisimmat leiriläiset tulivat eteläisestä Suomesta saakka.  
Leirin startti oli perjantaina iltapäivällä. Aloitettiin nopealla tutustumisella ja sen jäl-
keen suoraan tositoimiin. Aluksi esiteltiin tyypillisimpiä metsästyksessä käytettäviä 
aseita ja käytiin läpi, kuinka aseiden kanssa toimitaan turvallisesti. Sitten siirryttiin 
harjoittelemaan ohjatusti haulikolla, pienoiskiväärillä ja metsästysjousella. Siinähän se 
perjantai-ilta menikin nopeasti.
 
Lauantaiaamu alkoi herätyksellä klo 05.00 ja aamupalalla. Aamupalan jälkeen lähdet-
tiin maastoon pienissä ryhmissä seuraamaan jäniksen ja ketun ajokoirametsästystä. 
Muutamalla leiriläisellä oli metsästyskortti suoritettu jo valmiiksi ja he saivat ohjaajan 
valvonnassa osallistua aseen kanssa itse metsästykseen. Muut leiriläiset, joilla ei kort-
tia vielä ollut, seurasivat tarkasti korvat höröllään ohjaajan opastuksella tapahtuvaa 
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metsästystä. Saalistakin saatiin useammassa porukassa. Syyskuun alussa päivät olivat 
vielä sen verran lämpimiä, että koiria jouduttiin säästelemään ja metsästä tulimme 
pois juuri sopivasti ruokapöytään. Ruoaksi Taipaleen Timo oli loihtinut hirvikeittoa Pe-
täjäveden riistanhoitoyhdistyksen lahjoittamasta kolarihirven lihasta.
 
Lauantaipäivä jatkui metsästystutkintoon valmentavalla koulutuksella ja niille, joilla 
kortti jo oli, annettiin ampumakoulutusta. Päivällisen jälkeen oli hieman vapaatakin ai-
kaa. Kello 18 aikoihin porukka jaettiin taas ryhmiin ja illaksi suunnattiin sorsametsälle. 
Iltalentopaikat oli Kuivasmäellä, Pengerjoella, Mansikkalahdella, Kirrissä ja Karikossa. 
Tilanteita ja tapahtumia oli illan aikana runsaasti ja saalistakin saatiin. Kämpälle palail-
tiin illan pimetessä, jossa iltapala ja lämmin sauna odotti leiriläisiä ja ohjaajia. Kenen-
kään ei tarvinnut unta kauaa odottaa…zzzzzz

Sunnuntaiaamu alkoi taas samoilla rutiineilla, herätys klo 05.00 jne. Ajokoirametsäs-
tyksen lisäksi osa porukasta pääsi tutustumaan kyyhkynmetsästykseen, jonka aikana 
leiriläiset saivat saaliiksi myös muutamia kyyhkyjä. Aamun metsästyksen jälkeen oli 
vuorossa ruokailu, missä nautittiin hirven palapaistia perunamuusin kera. Taas oli Timo 
tehnyt mahtavat ruuat koko porukalle. Ruuan jälkeen tehtiin vielä nopeaa kertausta 
metsästystutkintoasioista. Petäjäveden riistanhoitoyhdistys järjesti yleisen metsästä-
jätutkintotilaisuuden Lemettilässä, johon lähes kaikki leiriläiset, joilla metsästyskorttia 
ei vielä ollut, osallistuivat. Aivan kaikki eivät korttia tuolla kerralla vielä saaneet, mutta 
tutkinnosta valtaosa palaili kämpälle kortti taskussaan.
 
Oli sunnuntain iltapäivä käsillä ja leirin lopettelu. Siinä leiriläisiä haastatellessani ky-
syin, mitä he leiristä tykkäsivät? Yksi mieleenpainuvimmista kommenteista oli, että 
”voi vitsi, kun tää leiri olis kestäny viikon”. Leiri lopeteltiin kakkukahveilla ja rupateltiin 
vanhempien kanssa, jotka olivat saapuneet hakemaan leiriläisiä.

Ehdittiin sitä nuorten Metsoleirillä makkaranpaistoonkin. Kuva: Pentti Valkeajärvi.
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Leiri oli kova ponnistus Petäjäveden Erämiehiltä. Onneksi saimme apua myös muilta 
Petäjävetisiltä metsästysseuroilta, ja olihan meillä pari ohjaajaa Alavudeltakin. Leiristä 
jäi kaiken kaikkiaan erittäin positiivinen fiilis ja tarkoitus onkin, että leirille saataisiin 
jatkoa tulevaisuudessa. Rahallista tukea saimme leirin järjestämiseen Suomen metsäs-
täjäliitolta. Petäjäveden riistanhoitoyhdistys lahjoitti ystävällisesti kolarihirven lihaa, 
mistä saatiin viikonlopun ruuat leiriläisille ja ohjaajille. Ja Jyväskylän O.K.Auto antoi 
kuljetusapua. 
 
Isot kiitokset kaikille mukana olleille ohjaajille hyvästä ja onnistuneesta leiristä. Ja isot 
kiitokset myös muonituksesta Taipaleen Timolle, Avikaisen Katille ja Notkosen Atalle.

Osallistujien näkökulma

Karita Honkonen

Viime syksynä Petäjäveden Erämiehet ry järjesti viikonlopun mittaisen leirin, jossa nuo-
rilla oli mahdollista päästä tutustumaan metsästykseen ajavilla koirilla. Kokonaisuu-
dessaan tarjolla oli jäniksen ja ketun metsästystä sekä sorsastusta. Leiri oli tarkoitettu 
12-17 -vuotiaille ja meitä nuoria oli reilun 10 hengen joukko, joista osa oli tullut tänne 
Petäjävedelle kauempaakin Suomesta.

Leiri alkoi perjantaina iltapäivällä ja kaikki saapuivat vähitellen viikonlopun “tukikoh-
taan” eli Erämiesten Repolan kämpälle. Alkuun valittiin omat punkat ja vähän tutkit-
tiin paikkoja sekä tutustuttiin leiritovereihin. Meille oli järjestetty kolme eri pistettä, 
joissa kaikki kiersivät vuoron perään. Ensimmäisessä oli tarjolla ilmakiväärillä ampu-
mista seisovaan ja liikkuvaan hirvitauluun, toisessa haulikkoammuntaa ja kolmannessa 
jousiammuntaa. Iltapalan jälkeen painuttiin nukkumaan ajoissa, että kerkesi nukkua 
tarpeeksi ennen aamun aikaista herätystä.

Ensin harjoiteltiin ammuntaa. Kuva: Joonas Nokelainen.
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Lauantaina aamulla herätys oli kello 5. Aamupalan, eväiden teon ja tamineiden vaih-
don jälkeen suuntasimme ohjaajien kanssa metsään pienissä ryhmissä. Toiset lähtivät 
koittamaan onnea jäniksien kanssa ja toiset kettujen. Osaa jäniksen metsästäjistä on-
nisti ja saalistakin saatiin, mutta kettuja ei siltä päivältä onnistuttu nappaamaan. Illalla 
oli vielä halukkaille tarjolla sorsastusta ja pienellä porukalla lähdettiin sorsien iltalen-
nolle. Iltalennolta oli mukava mennä suoraan saunaan, kun oli saatu muutama sorsa 
kärsivällisen odotuksen tuloksena.

Sunnuntaiaamu oli hyvin pitkälti samanlainen kuin lauantaina, eli vietimme aikaa met-
sässä. Päivällä nuorilla oli mahdollisuus suorittaa metsästäjätutkinto, ellei jo omistanut 
metsästyskorttia. Kokeeseen osallistujille oli täten tarjolla opetustuokio, jonka hyvillä 
antimilla osa sai tutkinnon suoritettua. Iltapäivällä leiri lopeteltiin kahvituksen ja todis-
tusten jaon parissa.

Viikonlopun mittainen leiri tarjosi paljon uusia kokemuksia ja tärkeää tietoa metsäs-
tyksestä meille nuorille, kenties uusille tuleville metsästäjille. Kaikki tuntuivat viihtyvän 
leirillä hyvin ja siksi olenkin varma, että tämänkaltaisille leireille on paljon kysyntää 
jatkossa. 

Sitten jahdattiin, suunniteltiin ja tankattiin. Kuva: Mikko Jutila.
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Ja saalistakin saatiin, kiitokset Tapiolle ja hyvälle yhteistyölle. Kuva: Joonas Nokelainen 
(ylh. vasemmalla), Sami Heinäaho (ylh. oikealla) ja Timo Auhtola (alhaalla).
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Ahdin tarina – pennusta hirvikoiraksi
Teksti ja kuvat Veli-Pekka Kivioja.

Pennun hankinta

Koiranpennun valinta on pitkä prosessi. Ensin on tiedettävä käyttötarkoitukseen so-
piva rotu, ja toisaalta kuinka koiran kanssa tullaan toimeen, kun ei ole metsästysaika. 
Omalla kohdallani erittäin tärkeä ominaisuus koiralle on, että sen kanssa tulee hyvin 
toimeen normaalissa arjessa. Koiran on toteltava komentoja, ei turhaa ärhentele vie-
raille ja on muutoinkin sosiaalinen. Aikaisemmat kokemukset eri roduista helpottaa 
tätä päätöstä.

Rotu on jämtlanninpystykorva (Jäntti), niin kuin aikaisempikin koirani Hese oli. Rodun 
valinnan jälkeen alkaa oikean kasvattajan löytäminen. Hirvenmetsästystä harrastavat 
tuttavat avittavat oikeille jäljille. Ensimmäinen vaihtoehto kuivui kasaan, kun narttu 
ei tullutkaan raskaaksi. Toinen vaihtoehto tärppäsi, ja kun vielä pääsin valintalistalla 
toiseksi, asia ratkesi helposti. Koiranpentujen syntymän jälkeen käytiin vaimoni kanssa 
ihailemassa pentuetta. 

Pentu kotiin

Seitsemän viikon luovutusiän lähestyessä tullaan pennun valintatilanteeseen. Itse olin 
jo alunalkaen päättänyt, että haluan uroksen. Samoin oli päättänyt ensimmäinen va-
litsija. Näin ollen minun tuli päättää oma suosikkini, ja sille kakkosvaihtoehto. Halu-
sin dominoivan uroksen, eli pennun joka pitää kuria pentueessa. Yleensä tämä lienee 
pennuista suurin, joka myös usein valitaan ensimmäisenä. Näin kävi myös tällä kertaa, 
että ykkösvalinta osui suurimpaan urokseen. Tosin tämän valinnan jälkeen viimeisen 
viikon aikana oma kakkosvalinta kiri puntarilla ohi. Lisäksi tämä kyseinen pentu oli se 
pentueen dominoivin yksilö. Ykkösvaihtoehto oli pentu, joka kulki omia polkujaan, ja 
oli hieman syrjäänvetäytyvä, joskin pärjäsi kuitenkin hyvin painiotteluissa.

Valintaa helpotti myös se, että kyseinen kakkosvalinta oli myös vaimoni suosikki. Pen-
tu tuli ensimmäisenä morjestamaan ja nuolemaan vaimoni kengät. Valinnan jälkeen 
kasvattaja vei pennut sirutettavaksi, ja ennen sitä pennulle piti antaa nimi. Kyseessä 
oli kasvattajan ensimmäinen pentue, joten kaikkien pentujen nimet pitäisi alkaa A-kir-
jaimella. Ei muuta kuin nimikirja esiin A-kirjaimen kohdalta. Mikä olisi tulevan menes-
tyvän hirvikoiran iskevä ja napakka nimi. Vaikea valinta, eihän A-kirjaimella ala mitään 
Ramboon viittaavaa nimeä. Ahti on hyvä. Tuo veden jumala, vaikka eihän tässä nyt 
kalastuksen kanssa ollakkaan tekemisissä.

Tyttären kanssa haen Ahdin kotiin. Uteliaana pentu astuu taloon, jossa on vastassa 
vanha ajokoira Pösö (Beagle) ja kolme kissaa. Rohkea pentu ei ole moksiskaan uusis-
ta kavereista, kun ovat noin sopivan kokoisia. 9-vuotias Pösö ei ole oikein innostunut 
tuosta tulokkaasta, joka repii vanhuksen riippukorvia. Kissat pyrkivät alistamaan tuon 
mokoman yli-innokkaan kaveeraajan. Näin se kuitenkin pikkuhiljaa kevät taittuu kesäk-
si. Miljoona kertaa on pissat lattialta kuivattu, ja jo alkaa huolikin painamaan, että jokin 
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vika tuossa Ahdissa on, kun pissaa tulee solkenaan. 

Peruskoulutus

Kesän edetessä aloitetaan pikkuhiljaa 
opettelemaan ensimmäisiä komentoja. 
Vislataan aina kun annetaan ruokaa. Ko-
mennetaan maahan ja käsketään olemaan 
paikallaan, kunnes TÄNNE-komennolla 
pyydetään luokse. Makkara toimii hyvänä 
oppaana tässä koulutuksessa. Koira tekee 
kaiken saadakseen pienen makupalan. 
Selvää kuitenkin on, että Ahdille on tur-
ha yrittää samoja temppuja, joita vanha 
Pösö jo hallitsee. Esimerkkinä: Osoitetaan 
sormella ja sanotaan bäng, jolloin Pösö 
kaatuu lattialla ja jää makaamaan kuin hal-
vauksen saaneena. Vapautuksen jälkeen 
on makkarapalkinto.

Koulutus etenee uimamaisterin tutkin-
toon. Hirvikoiran on hyvä totutella veteen, 
koska hirvet usein karkkoavat vesistön yli. 
Pikkuhiljaa jälleen makkaraa apuna käyt-
täen, ja itsekin vedessä lorkkien Ahti suos-
tuu veteen. Yllättäen pian itse saakin istua 
rannassa katselemassa, kun Ahti ”metsäs-
tää” vesikirppuja veden pinnasta. Koira 
saattaa tunninkin lorkkia vedessä kirppu-
jen perässä, ei mitään rajaa.

Ensikosketus hirven jälkiin

Elokuun 20. on sitten se päivä, kun päästään metsään harjoittelemaan hirvityösken-
telyä. Nopeasti selviää, että tämä tulevaisuuden lupaus Ahti löytää ja huomioi kyllä 
hirven jäljet, mutta ne ovat niin pelottavan hajuisia, ettei tulisi mieleenkään lähteä seu-
raamaan jälkiä. Sen sijaan talitintit ym. kaikki nyrkkiä pienemmät linnut ovat mukavia. 
Noitahan haukkuisi vaikka koko päivän. Ensimmäiset metsäkäynnit kuluivatkin sitten 
pikkulintujen kanssa. Mitähän tästä tulee, ei merkkiäkään hirven perään lähtemisestä.
Tanssiin kyyn kanssa: Ahti kulkee metsässä maksimissaan noin 50 metriä edellä ja koh-
ta alkaa valtavan innokas haukku. Ensimmäinen ajatus on, että nyt on supi tai kyy. 
Onneksi ehdin välittömästi paikalle, kun vastassa oli kyy. Siinä se Ahti haukkui ja kiersi 
kyytä, jolla pää oli jo pystyssä iskuasennossa. Ei voinut tietää, että oliko kyy jo ehtinyt 
puraisemaan. Suorinta tietä autolle ja soittamaan eläinlääkärille. Klo oli n. 16 perjan-
taina, joten pienellä anelulla lääkäri suostui odottamaan ja ottamaan vastaan, vaikka 
työaika oli juuri päättymässä. Kiitokset siitä hänelle. Kyy ei ollut ehtinyt puraista, huh 
mikä helpotus.
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Ensimmäinen hirvenhaukku

Voi tuota tunnetta, kun ensim-
mäisen kerran Ahti aloittaa hir-
venhaukun. Ahti on niin kauka-
na hirvestä, että tuskin näkee 
sitä mutta kuitenkin. Ei sitä 
iloa pitkään kestänyt, kaksi mi-
nuuttia ja koira palaa isäntänsä 
jalkoihin. Ahti olisi varmaankin 
sanonut, että ”näitkö mitä hau-
kuin, mikähän se oli. Mutta iso 
se oli ja pelottava”. Pitkin syk-
syä tämä toistuu usein. Lyhyitä 
hirvihaukkuja ja hirvi karkkoaa, 
ja ei missään nimessä Ahti läh-
de sitä seuraamaan. Pelottavia 
otuksia nuo hirvet ovat.

Jahti alkaa

Jahti alkaa. Aamulla kokoonnu-
taan hirvijahtiin. Paikalle tulee 
kokenut suomenpystykorva, hy- 
vä hirvikoira. Ahti kantaa jo vas-
tuullista toisen hirvikoiran teh-
tävää. Monestihan käy niin, että 
koira lähtee väärän hirven perään tai hirvi menee naapurin alueelle. Tuolloin sen koi-
ran kohdalta päivä voi olla pelattu, ja on hyvä olla useita koiria, joiden avulla voidaan 
jahtipäivää jatkaa. No, Ahdin kohdalla edelleen päivät menevät koulutuksen piikkiin. 
Lyhyitä haukkuja ja hirvet karkaavat käsistä. Toisaalta passimiehet pysyvät lämpimänä, 
kun koira aloittaa lähistöllä hillittömän haukun. Passimiehelle kyseessä on aina hirvi, 
vaikka totuus voikin olla talitintti. Huumoriakin tarvitaan näihin tilanteisiin.
 
Joka tapauksessa kyllä nämäkin tilanteet aina kotiolot voittaa. Pääseepähän koiran 
kanssa touhuamaan. Pitkin syksyä Ahtia käytetään kaadoilla, jotka on saatu pystyko-
rvan ansiosta. Näissä tilanteissa Ahtia ei pelota, vaikka edelleen hirven seuraaminen 
on hiukan pelottavaa. Jäniksen ja ketun perässä mennään kyllä pää viidentenä jalkana.

Ensimmäinen kaato

Viimein koittaa se palkitsevin hetki. Ajan auton metsätien päähän ja ajattelen, että 
tässä lähellä voi olla hirvet. Mahdollisimman hiljaa suljen auton ovet ja päästän Ah-
din metsään. Ahti ei edelleenkään suostu menemään kovin pitkälle, joten seuraan sitä 
hiljaa hiipien. Tulen lammen rantaan, ympärillä harva suomännikkö. Tiheän kuusitai-
mikon takaa kuuluu kummallinen isoääninen kahaus, ilmeisesti hirvi / hirvet nousi ma-
kuulta pystyyn. Ahti kuulee äänen ja vastaa siihen välittömästi haukulla. Ahti etenee 
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varovaisesti kuusitaimikkoon ja haukkuu hillittömästi. Tuuli tulee juuri sieltä, joten Ahti 
tietää hirvien läsnäolon. Taatusti Ahti ei vielä näe hirviä. Karhukoira Reko kuulee Ahdin 
haukun ja hän ryntää kaveriksi paikalle. Reko juoksee vanhemman hirvikoiran ottein 
Ahdin ohi suoraan hirvelle. Siellä ne nyt molemmat haukkuvat, mutta Ahti vieläkin 
niin kaukaa ettei voi nähdä eläimiä. Pikkuhiljaa noin puolen tunnin ajan Ahti siirtyy 
lähemmäs Rekon haukkua. Lopen molemmat koirat haukkuvat rintarinnan hirveä ja 
kyllä, Ahtikin nyt näköetäisyydeltä.

Viestitän porukalle, että annetaan nyt poikien haukkua, ja sillä välin kiertäkää alueen 
ympärille passiin. Näin tapahtuu, ja haukku jatkuu. Hiivin lähemmäksi noin 50 metriä. 
Paikka on isompaa harvempaa männikköä, josta hirvi löytyy. Pitkään katsellessa en näe 
kuin yhden naarashirven, mutta se käyttäytyy kuin vasa olisi mukana. Ikänäkö painaa ja 
lasit päässä kosteassa metsässä ei ole hyvä yhdistelmä.

Kiikarin läpi pitkään katsellessa naaraan kylkeä, ilmaantuukin kroppaan toinen pie-
nempi pää. Joo kyllä, on siinä vasa. Noin 1,5 h haukun jälkeen odotan tilannetta, että 
vasa liikkuisi naaraan vierestä pois, tai kääntäisi edes päätä. Lopen näin tapahtuu ja 
saan mahdollisuuden ampua niskaan ilman, että on riskiä ampua koiraa tai aikuista 
naarasta. Siihen se sitten tipahti.

Ahti antaa Rekon nauttia kaadosta ja vasta, kun Reko on kytketty kiinni, pääsee Ahti 
myös tutkimaan saalistaan. Onneksi kumpikaan ei omi saalista niin, että pitäisi tapella 
sen päältä.

Vihdoinkin satojen tuntien peruskoulutuksen, kuntoilun ja hirvityöskentelyn opiskelun 
jälkeen palkinto kaikelle tälle työlle koiran kanssa. Mahtava tunne ja jota ei voi sanoin 
kuvailla. Tästä on hyvä jatkaa…Ahti kiittää.
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Pesintäonnea linnuille ja     
hyvää kesää kaikille!


