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Metso viihtyy suomalaisessa metsässä. Kuva: Pentti Valkeajärvi



2

 Petäjäveden Erämiehet järjestää matkan  

             Riihimäen Erämessuille 
                          lauantaina 11.6. 2016  

  Matkan hinta jäsenille 15 € ja muille 25 € 

          sisältäen matkan ja pääsylipun. 

 
          Ilmoittautumiset 

     mikko.jutila@elisanet.fi tai tekstiviestillä 040 7092425 

                   viimeistään 29.5. mennessä 

Eräviesti 1/2016
Toimittanut: Jari Koskenranta
Paino: Digipaino Keuruskopio Oy 2016

Keväällä tehtiin talkoilla telkänpönttöjä 14 kap-
paletta ja ne löysivät kaikki paikkansa maastosta. 
Tekijöinä mm. Mikko, Tarmo, Juha-Petri, Kalevi ja 
Pentti.

Kuva: Pentti Valkeajärvi
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Puheenjohtajan tervehdys

Päästiinhän kuitenkin nauttimaan talvesta ja lumesta, 
vaikka vielä vuodenvaihteen aika olikin lumetonta. Jotenkin 
vain on mukavampaa, kun saa seurailla jälkiä lumesta. Onpa 
Petäjävedelle ilmestynyt uusikin jäljen jättäjä, nimittäin 
ahma, jonka jälkiä olemme saaneet ihmetellä talven aikana. 

Viime kesän jälki havaintojen perusteella ei ole mikään 
ihme, jos karhunkin pääsee Petäjävedellä näkemään. Tätä 
juttua kirjoittaessa 2.4. on jo karhun jälkiä hangella päästy 
katselemaan. Muuten riistakannat jäniksen osalta tuntuisi 
olevan edellisvuosien tasolla. Kanalintujen pesintä onnistui 
todella huonosti johtuen kylmästä viime keväästä 2015. Jos pesintä ei nyt onnistu, niin voi 
olla, että joudutaan metsoa/teertä jopa rauhoittamaan. Paikoin runsaaksikin noussutta 
kettu- ja supikoirakantaa seuramme jäsenistö onnistui vuoden mittaan metsästämään hy-
vinkin. Toivottavasti tämä auttaisi kevään kanalintupesintöjä. Kanalintujen poikasajan säälle 
emme voi mitään, mutta runsasta supikoirakantaa voimme kyllä yrittää harventaa. Siispä 
jos nurkissa lojuu loukkuja turhan panttina, niin viedäänpä niitä metsään.

Moni on varmaan lehdestä huomannut juttuja kaupallisen yhtiön Finnhunting Oy:n saa-
masta 40 metson kiinniottoluvasta tämän kevään soidinajalle, jolla tarkoitus siirtoistuttaa 
Keuruulta ja Multialta metsoja Puolaan. Tämä Riistakeskuksen myöntämä lupa kaupalliselle 
toimijalle on saanut kovaa kritiikkiä metsästäjiltä, eikä syyttä. Metsästäjät ovat vastuuntun-
toisesti laskeneet riistakolmiolaskennat vuodesta toiseen. Tarkoin kiintiöinyt metsästyksen 
kestävän käytön periaatteella. Tehnyt pitkäjänteistä työtä pienpetojen poistamiseksi met-
sokannan hyväksi. Tämä metsojen siirtolupa on periaatteellinen isku suoraan metsästäjien 
kasvoille! Tälle pesintäkaudelle kaikki lisääntymiskykyiset metsot ovat tarpeen. Nyt alla on 
kaksi huonoa, voisi sanoa täysin epäonnistunutta pesintää alla ja riistakolmioidenkin valossa 
metsokanta on hieman taantunut. Nyt ei ole vain ole oikea hetki viedä metsoja Puolaan. 
Jos kanta olisi hyvä ja vakaa, niin emme vastustaisi pienimuotoista metsojen siirtämistä, jos 
siitä olisi apua Puolan metsokannalle. 

Tänä päivänä puhutaan paljon metsästysseurojen ukkoutumisesta. Suomen Metsästäjä-
liitto onkin ottanut asiakseen nuoret ja lapset.  Jos lähipiirissäsi on luonnosta ja eränkäyn-
nistä kiinnostuneita nuoria/lapsia, niin tänäkin kesänä Keski-Suomessa Metsästäjäliitto 
järjestää Minimetso-leirejä, joissa lapset pääsevät tutustumaan metsästykseen, riistanhoi-
toon ja erätaitoihin hauskasti itse tekemällä. Lisätietoa leireistä löydät halutessasi Metsästä-
jäliiton Keski-Suomen piirin nettisivuilta. Elokuussa myös Erämiehet järjestää kylänpinnassa 
metsästysseuran perhepäivätapahtuman, jossa esittelemme seuran toimintaa kaikille 
kiinnostuneille.  

Nähdään muutenkin vuoden aikaan eri tapahtumissa. Jos jotain ajatuksia on jollakulla 
heittää seuran toimintaan liittyen tai muuten vain asiaa, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä 
meikäläiseen tai seuran johtokuntaan.

-Mikko Jutila (040-7092425)
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TOIMINTAKERTOMUS  2015
    

Hallinto
Seuran puheenjohtaja toimi Mikko Jutila ja varapuheenjohtajana Keijo Ekman, lisäksi joh-
tokunnan jäseninä olivat Pentti Valkeajärvi, Antti Mäkinen, Arto Huttunen ja Tarmo Ketola.  
Rahastonhoitajana toimi Heimo Tanner, sihteerinä Jari Koskenranta ja seuran kotisivuja, 
tilastoja ja laskutusta hoiti Jarkko Rouvinen.

Seura piti kaksi yleistä kokousta, joihin osallistui hyvin seuran jäseniä ja johtokunta kokoon-
tui kolme kertaa valmistellen yleisten kokousten asioita ja erilaisia seuran tapahtumia.

Yleistä
Kevään aikana suoritettiin riistakolmiolaskennat ja pidettiin pilkkikilpailut 21.3. Teerijärvel-
lä sekä  julkaistiin seuran tiedotuslehti Eräviesti. Jänisheinätalkoita oli kolmet ja Repolan 
saunan lauteet uusittiin. Riistapeltoja tehtiin Kytömäkeen, Onnelaan, Urrialle ja Tilsalaan. 
Kiuasniemen haulikkoradalla oltiin aktiivisesti mukana talkoissa.  Kesäkuussa joukko erämie-
hiä toimitti vastantekoa varten koivun oksia vanhainkodin väelle ja oli mukana itse vastojen 
teossa. 
Syyskuussa K-S Spanielikerholle rauhoitettiin maita SM-jäljestyskokeen suorittamista varten. 
Syksyn aikana metsästettiin jokseenkin haastavissa säissä. Joulurauha riistaeläimille oli 24.-
25.12. Kokonaisuutenaan vuosi 2015 oli seuran toiminnassa erittäin aktiivista aikaa. 
Vuosikokouksessa 6.2. luovutettiin Petäjäveden Erämiehet Ry:n kunniajäsenyys Lauri Ijäksel-
le ja Pentti Valkeajärvelle.
Vuosikokous valitsi uusiksi jäseniksi Henri Howen, Mikko Hyvärisen ja Veeti Toivolan. Koejä-
seniksi valittiin Teppo Honkonen ja Tapani Viitanen. Kokous päätti yksimielisesti liittymisestä 
Metsästäjäliittoon.

Kilpailutuloksia

Petäjäveden Erämiehet ry sijoittui K-S Riistakeskuksen tiukassa kilpailussa toiseksi.  Henkilö-
kohtaisessa sarjassa Kimmo Koivikko oli neljäs.

Vuoden 2015 Erämieskilpailu  Turkisriistakilpailu 2015
1. Kimmo Koivikko  3215 p.  1. Kimmo Koivikko  746 p.
2. Mikko Jutila 1820 p  2. Mikko Jutila 239 p.
3. Ari Mikkola 1540 p.  3. Antti Mäkinen 128 p.

Saaliskiintiöt
Vuoden 2015 saaliskiintiöinä ja pisteinä olivat seuraavat: Metso 1/10 pistettä. , teeri 2/4 
pistettä,  pyy ja jänis 1 piste. Jäsen 30 pistettä, kausikortti 10 pistettä ja vuorokausikortti 8 
pistettä.

Maksut
Seuran jäsenmaksu oli 40€, liittymismaksu 85€, rh-korvaus 20€ talkoomaksu 20€. Kausikort-
ti maksoi 80€ ja vuorokausikortti 10€.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Pidetään vuosikokous ja kesäkokous sekä tarvittava määrä johtokunnan kokouksia. Helmi-
kuussa lasketaan riistakolmiot. Kevään aikana julkaistaan Eräviesti ja pidetään pilkkikilpailut.
 
Talkoilla olisi tarkoitus kunnostaa saunan pukuhuoneen katto, saunan terassi ja puuliiterin 
raput. Kesäkuussa on Riihimäen Erämessut, johon seura järjestää matkan lauantaina 11.6. 
Kesällä pidetään heinätalkoot ja syksyllä/alkutalvesta heinät viedään maastoon. Elokuussa 
lasketaan riistakolmiot.  Elokuussa lauantaina 13. päivä järjestetään metsästysseurojen 
perhepäivä kirkonkylän läheisyydessä ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Selvitetään maan-
vuokrahallintaan soveltuvaa ohjelmaa seuran käyttöön ja tarkistetaan/uusitaan maanvuok-
rasopimukset syksyyn mennessä.

Aktiivista osallistumista tapahtumiin tai omatoimisiin talkoisiin toivoo johtokunta.

Kevätkokouksen 5.2.2016 tekemiä päätöksiä.

Kevätkokous pidettiin Lemettilässä ja paikalla oli 31 seuran jäsentä.  Kokous hyväksyi uusiksi 
jäseniksi Teppo Honkosen ja Tapani Viitasen. Uusiksi koejäseniksi valittiin ennätyksellisesti 
viisi henkilöä: Harri Lätti, Timo Rutanen, Veli Pekka Kivioja, Antti Koivula ja Harri Kosunen.

Maksut vuodelle 2016 ovat seuraavat: jäsenmaksu 40€,  riista- ja talkoomaksu ovat kum-
pikin 20€ ja niistä selviää osallistumalla riistanhoitotyöhön ja talkoisiin. Liittymismaksu on 
85€, kausikortti 80€ ja vuorokausikortti 10€.
 

  Vieraskorttien ilmoitus- ja maksuohjeet

  Kun jäsen tarvitsee vieraskortin, hän laittaa tekstiviestin Mikko Jutilalle (040 709 2425), 
  jossa ilmoittaa vieraan nimen ja päivän jolle kortin ottaa.  Vieraskortti maksetaan Erämies-
  ten tilille FI39 4768 1020 0134 23  ja viitekenttään tiedoiksi vieraan nimi ja päivämäärä.

Haukkukoe maastossa
menossa, 
tarkkana on oltava.

Kuva: Pentti Valkeajärvi



6

Muti noita riistasta

Riistanhoitojaosto järjesti  Urrian riistakolmion laskennat talvella ja kesällä. Lisäksi tehti in 
telkän- ja pöllön pöntt öjä ja parannetti  in heinäladon tuulett umista. Heinää tehti in kahtena 
päivänä ja vieti in maastoon yhtenä. Samanlaista meininkiä on suunniteltu myös ensivuodel-
le.

Riistakolmiolaskennoista paljastui tärkeimpänä havaintona metsojen määrän selvä vähe-
neminen. Kevät tuli jälleen aikaisin, mutt a kesä ei alkanutkaan ajallaan. Näin ollen poikaset 
kuoriutuivat taas keskelle kylmiä kelejä ja jäivät ravinnott a. Mikäli tällainen meno jatkuu, 
ett ä keväät ovat jatkuvasti  aikaisessa ja alkukesä pysyy kylmänä, ovat metso- ja teerikannat 
kovissa vaikeuksissa. Mikäli poikueet kuolevat kolmena vuotena peräkkäin, syntyy ti lanne, 
jossa metsässä tulee vastaan vain vanhoja lintuja. Näitä arvolintuja ei voida missään tapa-
uksessa metsästää, koska soidinten onnistuminen on näiden kehäraakkien varassa. Kun tätä 
kirjoitt aessa (4.4. 2016) Petäjävedellä on jo nähty peippo ja västäräkki, ti lanne alkaa näytt ää 
melko hankalalta. Aikaisessa siis ollaan taas ja jännitett äväksi jää, osuuko lämpimiä kelejä 
pesintäaikaan vai ei. Viime vuonna metsästystä rajoitetti  in varovaisesti , mutt a tällä menolla 
linnustus ei enää voi jatkua ilman voimakasta rajoitt amista tai sen keskeytt ämistä. Suosit-
telen varautumaan henkisesti  marjastamiseen tai sienestämiseen ja varailemaan reissuja 
Ruotsiin teerijahti in. Aika näytt änee, sopeutuvatko metsäkanalinnut ilmastonmuutokseen 
tai muutt uvatko alkukesätkin lämpimämmiksi, mutt a hurjalta tämä näytt ää. Oudot sääilmiöt 
eivät ainoastaan vaikuta lintujen pesintään vaan myös muihin lajeihin, jotka ovat sopeutu-
neet ti etynlaiseen vuodenrytmiin. Taas viime syksynä metsäjänikset odott elivat lumen tuloa 
valkoiset turkit päällä monta kuukautt a ja näitä “lumipalloja” oli helppo havaita maastossa. 
Voi vain kuvitella kuinka paljon helpompaa havainnointi  oli pedoille. 

Metsästyksen rajoitt amisen ja petopaineen vähentämisen lisäksi ei ole mitään suoraa ja 
tehokasta keinoa näiden ti lanteiden korjaamiseksi. Kuulostamatt a ituhipiltä on aika vaikea 
sanoa, ett ä jokaisen pitäisi tutkiskella omia toimia ja tehdä valintoja niin ett ä oma kasvi-
huonekaasujen tuott o minimoituisi. No tulipa tämä sitt en sanott ua - anteeksi. Nämä ovat 
ti etenkin niitä kuuluisia pisaroita valtameressä ja isot asiat tapahtuvat valti otasolla. Tällä-
hetkellä lähinnä istumme kyydissä ja katsomme minne maailma matkaa. 

Riistanhoitojaoston puolesta Tarmo Ketola.
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Kuva 1. Urrian riistakolmion talvilaskentojen tulokset vuosilta 1989-2015

Kuva 2. Urrian riistakolmion kesälaskentojen tulokset vuosilta 1989-2015
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Kuva 2. Urrian riistakolmion kesälaskentojen tulokset vuosilta 1989-2015
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Kuva 2. Urrian riistakolmion kesälaskentojen tulokset vuosilta 1989-2015
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PETÄJÄVEDEN ERÄMIEHET RY,  Ampumajaoston toimintakertomus vuodelta 2015

 Kilpailut

 Erämiesten haulikkomestaruuskilpailut pidettiin Kiuasniemellä. (9 os)
 1.Pekka Tuominen 20
 2.Jukka Hokkanen 19
 3.Juha Savolainen 18 + 1
 4.Keijo Ekman 18 + 0

 Hirven Pitäjänmestaruuskisa pidettiin Koskensaarella. (11 os.)
 1. Juha Savolainen 89
 2. Jukka Hokkanen 88
 3. Pekka Tuominen 84
 4. Pekka Airaksinen 82

 Joukkuekisan tulokset:
 1. Hirvimiehet 236
 2. Pengerjokiset 229
 3. Eerojen Erä 201

Haulikon Pitäjänmestaruuskisat pidettiin Kuivasmäellä. Koska kilpailukutsun otsikosta ei 
ilmennyt, että osa kiekoista lentäisi miten sattuu, on pelleilykisasta tehty valitus Jurvan kun-
taan. Tulokset on julistettu salaisiksi 30 vuoden ajaksi. Palkinnot on kuitenkin jaettu sikäli 
kuin ne kelpasivat.

Keuruu-Multia-Petäjävesi -ottelu jäi tänäkin vuonna kokonaan järjestämättä.

Muuta

Koskensaaren hirvirata on kunnostettu ympäristökeskuksen vaatimaan kuntoon. Samalla 
hirven juoksutusnappula on siirretty ampumakoppiin, mikä mahdollistaa yksinkin harjoitte-
lun. RHY:n ilmaisilla vuoroilla ei ole ollut tungosta, joten kaikki osannee ampua harjoittele-
mattakin. Tosin viime syksynä joka kahdeksas hirveen koitettu laukaus Petäjävedellä meni 
tyystin ohi, mutta pieniähän ne oli kuivan kesän hirvet.

Kuivasmäen haulikkoradalle on RHY:n toimesta hankittu uudet heittimet. Rata on ollut 
aktiivisessa käytössä.

Samalla ilmoitan, että en ole käytettävissä ampumajaoston tehtäviin.

Petäjävesi 24. syyskuuta 2015

Jukka Hokkanen
Jukka Hokkanen 
ampumajaosto
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Kenneljaoston toimintakertomus vuodelta 2015

Jäsenet: Sami Heinäaho, Jukka Hokkanen, Keijo Ekman ja Antti Mäkinen.

Vuoden 2015 kenneltoiminta oli pääosin nuorten koirien esiinmarssia koe- ja näyttelyrin-
tamalla. Parhaiten vuoden aikana jäsentemme koirista menestyi Teppo Sirniön omistama 
suomenajokoirauros Hakatien Miko FI10856/14.  Maastojamme on annettu muiden koejär-
jestäjien käyttöön ja jäsenemme ovat toimineet oppaina ja tuomareina eri koemuotojen 
kokeissa.

Kurssi- ja koulutustoiminta

Emme järjestäneet koulutustoimintaa.

Koetoiminta

Järjestimme 22.8.  Keski-Suomen Puna-mustien mestaruuskokeen, pääpaikkana oli Repolan 
kämppä. Ylituomarina toimi Heimo Tanner. Kokeeseen otti osaa 10 koiraa ja parhaiten me-
nestyi ppu Onni VOI 2  pistein 72, omistaja Mauri Kumpulainen Äänekoski. 

Vuoden koira tulokset

1. Suomenajokoira Hakatien Miko FI10856/14 om. Teppo Sirniö 14 p.
2. Sk saksanseisoja Myräkkälän Remu FI22443/14 om. Ari Mikkola 9 p
3. Amerikan-kettukoira Fatboy ER26584/14 om. Antti Mäkinen ja Mikko Jutila 6 p. 
4. Labradorinnoutaja Siipiveikon Myrsky Ulapalla FI50844/14 om. Joonas Nokelainen 5 p.
5. Suomenajokoira Reporallin Ramona FI27497/11 om. Keijo Ekman 1 p.

Kenneljaoston toimintasuunnitelma 
vuodelle 2016

Alkaneen vuoden kenneltoiminta poh-
jautuu muiden järjestöjen järjestämien 
kenneltapahtumien avustamiseen ja 
tarvittaessa järjestämme luolakoirien 
metsästyskokeita.

Kurssitoiminta

Pyrimme aktivoimaan jäseniämme 
osallistumaan eri kennelorganisaatioiden  
järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Koetoiminta

Järjestämme tarvittavan määrän luola-
koirien metsästyskokeita ja annamme 
tarvittaessa maastoja muiden kokeiden 
järjestäjien käyttöön.

Antti Mäkinen
Kuvassa suomenajokoira Hakatien Miko
ja omistaja Teppo Sirniö
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Seuran kartat kännykkään

Petäjäveden Erämiesten vuosikokous päätti ostaa seuralle käyttöoikeuden Reviiri-palveluun. 
Tavoitteena on helpottaa metsästymaavuokrasopimusten ylläpitoa sekä tarjota jäsenille 
aina ajantasaiset kartat.

Reviiri on ohjelmisto, joka on tarkoitettu metsästysvuokrasopimusten hallinnointiin, sekä 
metsästyskarttojen- ja karttamerkintöjen ylläpitoon. Reviiriin syötetyt tiedot ovat seuran 
jäsenille nähtävillä ilmaisella b-bark mobiilisovelluksella. Tarkoittaa, että jatkossa jäsenet 
näkevät kännykästä ja tabletista luvalliset metsästysalueet  näppärästi maanmittauslai-
tosten karttapohjiin piirrettyinä. Lisäksi mahdolliset lisäykset, väliaikaiset rauhoitukset 
ja poistot maa-alueisiin päivittyvät reaaliaikaisesti jäsenten käyttöön. Toki jatkossa myös 
päivitetään metsästysmajan seinällä olevaa aluekarttaa ja seuran nettisivuilta ladatattavaa 
karttatiedostoa. 

Reviirin etuna on tiedon oikeellisuus sekä se, että kartat ovat aina luurissa mukana - yh-
distettynä gps-paikkatietoon ja jopa koiratutkaan. Hyötynä on myös luonnollisesti se, että 
seuramme vuokrasopimusten hallinta on aiempaa helpompaa.

Mobiilikarttojen käyttöönotosta ja metsästykäytöstä kootaan seuran nettisivuille tarkempi 
inffo-paketti. Ohjelma on onneksi verrattain yksinkertainen ja helppokäyttöinen, joten sen 
logiikan oppii kyllä nopeasti ilman erillisiä ohjeitakin. Ohjeet löydät seuran internet-sivuilla: 
http://petajavedeneramiehet.fi/toiminta/karttapalvelu-reviiri tai navigoi sivustolla =>  Toi-
minta => Karttapalvelu Reviiri

Seuratoiminnan kehittäminen

Karttahankinnan hinta on vain 50 euroa vuodessa, joten kustannukset hyötyihin nähden 
ovat vähäiset - noin 40 senttiä per jäsen. Suomen Metsästäjäliitto, johon mekin kuulumme, 
tekee yhteistyötä Reviiriä toimittavan yrityksen kanssa ja liiton jäsenseuroille ohjelmisto on 
halvempi kuin muille.

Lopuksi - seuramme metsästystoiminta perustuu siihen, että maanomistajat antavat 
meidän maillaan harrastella. Nykyään monella metsäsysseuralla maa-alueet pirstaloituvat 
epäkäytännöllisiksi tilkuiksi, kun umpeutuneita vuokrasopimuksia ei saada aina uusittua 
eikä uusia maita muualta seuran maiden vierusalueilta onnistuta saamaan.  On tärkeää, 
että kaikki seuran jäsenet, jotka tuntevat nykyisiä tai uusia maanomistajia, pitävät arvossa 
näitä suhteita. Kuka tahansa meistä saa ottaa puheeksi tutun maanomistajan kanssa, että 
Petäjäveden Erämiehet on hyvämaineinen seura, jonka kanssa yhteistyö on varmasti suju-
vaa, ja kysyä haluaisiko maanomistaja tulla mukaan seuratoimintaan tai vuokrata maansa 
seurallemme. Uusien maa-alueiden hankinta seuralle ei siis ole vain ja ainostaan seuran 
puheenjohtajan tai muun avainhenkilön etuoikeus ja vastuu. Muistetaan myös jatkossa 
kunnioittaa luontoa siellä liikkuessa, sekä käyttäytyä niin ettei harrastuksemme kenenkään 
mieltä pahoita.

Jarkko Rouvinen
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Onnistunut jänisjahti Laurilla, Veijolla ja Pentillä.

Yksi seuramme innokkaista jäniksen met-
sästäjistä, Antti Mäkinen, suolistaa eräksi 
saatua metsäjänistä.

Kuva: Pentti Valkeajärvi

Kuva: Mikko Jutila
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Mies koirana jänisjahdissa

Olisihan se mukavaa, jos jänispaisti porisisi uunissa ja toisi herkullista tuoksua myös koirat-
toman miehen keittiöön. Ja onhan se mahdollista sattumajänisten lisäksi monella tapaa. 
Ison porukan ajometsästyksestä olemme saaneet lukea tuon tuosta erälehdistä, ja Erämie-
hilläkin on kokemuksia niistä muun muassa Piesalan peltoaukeilta. Saalis on niissä jahdeissa 
yleensä varma ja usein runsaskin. Mutta hyviin tuloksiin voi päästä myös kahden tai kolmen 
miehen porukalla, kun tavoitteena on vain muutama kulinaari talven mittaan.

Miesajon periaate on sama kuin koiran kanssa; ajomies seuraa ”haukkuen” liikkeelle 
saatua jänistä ja passimies kyttää sopivassa paikassa.  Koska ajohenkilöllä, naispuolinen 
kanssa-asujakin käy, hajuaisti ei riitä jäniksen seuraamiseen lumettomaan aikaan, niin pitää 
odotella sopivia lumikelejä. Jos jahtiin pääsee vain viikonloppuisin, niin optimikelit on tark-
kaan pyrittävä hyödyntämään. Kokemuksesta voin sanoa, että niitä on keskimäärin puolen 
tusinaa talvessa. Siis sellaisia kelejä, että edellisenä päivänä on satanut muutaman sentin 
lunta, jolloin vain yhden yön jäljet on selvitettävänä. Paksumman sateen jälkeen kannattaa 
odottaa vielä päivä tai pari, jotta jälkiä löytyy, ellei sitten ole tiedossa varmoja jänispusikoi-
ta. Rusakko on eri maata, se voi liikkua heti kovemmankin pyryn jälkeen, mutta ei aina.
 
Jahtiaamumme alkaa usein Kyläsepän kahveilla. Meitä on vakiopari, olen yleensä liikkeel-
lä naapurini Honkasen Veijon kanssa, joskus on Ijäksen Lauri kolmantena. Laurin kanssa 
ensimmäiset poppujänikset saimmekin joskus vuosikymmeniä sitten Urrian suunnalta. Koi-
rattoman jahtiveikon ei kannata lähteä summassa metsiä perkaamaan, vaan jälkiä etsitään 
kyläteitä ajellen ja tienvarsia tähyillen. Usein jäljet, rusakon varsinkin, löytyvät tienpenkas-
ta ja päästään nopeasti tosi toimeen. Muussa tapauksessa pitää lähteä kahlailemaan tai 
paksun lumen aikaan hiihtelemään tutuissa maastoissa. Tämä jahtimuoto käy kuntoilusta ja 
vaatii tosi innostusta rämpiä ryteiköissä. Siinäpä se viehätys piileekin, kun oppii tuntemaan 
jänisten metkut ja saa muutaman jussin talvessa eräksi.

Pakkasrajaa ei tässä jahdissa tunneta toisin kuin koiran kanssa pelatessa. Kylmin keli on  
ollut 26 asteen pakkanen; ei siinä kauaa viitsi paikallaan seisoa. Vuoroa tietysti vaihdetaan, 
jotta liikuntaa saa kumpikin ukko, eikä tarvitse kovin pitkään palella.

Jäniksen yöjälki on nyt löytynyt, ja tehdään suunnitelma. Jos paikka on tuttu, toimitaan sen 
mukaan, ja mahdollisesti jo heti yksi mies passiin. Etenkin, jos epäillään, että makuus on 
lähellä. Jäljen päästä jänis löytyy, se on fakta. Aika usein jänön saa ylös alta puolen tunnin, 
mutta kyllä se töitäkin voi teettää. Kun eläin on tehnyt paluuperän ja kaksikin, voi olla 
varma, että se ei ole kaukana. Joskus, mutta harvoin jänistä pääsee ampumaan lähtöön, 
rusakkoa useammin.

Nyt jo ajo ”raikaa”, ja passimies on valppaana. Nykyteknikka auttaa, kännykkä on mitä oival-
lisin apuväline. Sillä koira antaa passimiehelle tarvittaessa ohjeita oikeasta kyttäyspaikasta.  
Miesajon hyvä puoli on myös se, että jänö pysyy pienellä alueella. Kävelyvauhtia etenevän 
miehen edessä jänö  etenee usein myös hitaasti, jopa näköetäisyydellä. Välillä se voi ottaa 
satojen metrien spurtin ja asettuu taas levolle. On vain ajan kysymys, kunnes jussi on pyssy-
miehen edessä, tai sitten ei. Vaikka jänisten kulkureitit oppii vuosien kuluessa tuntemaan, 
kyllä ne usein yhden passimiehen osaavat kiertää ja useammankin. On kuitenkin ns. tärppi-
paikkoja, joista olemme saaneet vuosien varrella usein saalista.
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Olen pitänyt jahtipäiväkirjaa vaihtelevalla innolla kouluajoista lähtien. Seuraavassa pätkä 
muistiinpanoistani viime vuoden tammikuulta. Se oli kahden jäniseläimen päivä. Sellaiset 
ovat olleet meille harvinaisia, mutta nyt meitä olikin kolme miestä asialla. Ja tarina alkaa:

 ”Nyt päästiin jahdin makuun. Tuorein yöjälki jälki vei tien pohjoispuolelle sata metriä talos-
ta. Lauri lähti jäljille. Veijo kiersi pellon taakse vastaan, minä jäin kylätielle. Viiden minuutin 
kuluttua jänis, tällä kertaa rusakko, hyppäsi tielle, jonka lähellä oli makuulla. Matkaa oli 
kymmenkunta metriä liikaa, en ampunut. Veijo näki samaan aikaan pellolla ketun.

Tästä rusakko, jota luulin aluksi sekuliksi, juoksi suoraan parisatasen pellon yli. Neuvonpitoa 
ja uusi suunnitelmaa. Veijo jatkoi ajoa pellon takana, meillä Laurin kanssa oli hyvät passit 
pellon laidoilla. Pienen kierroksen jälkeen jussi tuli ajouraa pitkin Laurin hollille. Pam. Ei 
jäänyt, haavoittui, kääntyi uralla.  Lauri jatkoi ajoa hetken kuluttua kapean taimikon läpi 
kuusikkoon.  Passit uuteen asentoon, minä menin tielle lähelle lähtöpaikkaa.

Kohta juoksee rusakko keskellä peltoa kohti taloa. Pysähtyy pellolla. Ehkä jotkut äänet saivat 
sen kääntymään ja palaamaan kuusikkoon. Näin sen tässä vaiheessa, oli minusta runsaan 
sadan metrin päässä. Nyt se on hyvässä kohdassa, tuosta jos lähtee tulemaan metsän 
reunaa pitkin niin kopiksi tulee. Kesti vielä kymmenkunta minuuttia kunnes se tupsahti 
tielle parinkymmenen metrin päähän. Olin juuri viestittämässä Laurille jotakin. Tuli hoppu ja 
varmistinkin oli jäykkä, mutta kaato onnistui. Iso rusakko, viisikiloinen. 

Päivää oli vielä vaikka mihin ja mikä parasta, Lauri oli ajaessaan karkottanut metsäjäniksen. 
Oli siis tiedossa uusi tuore jälki. Se oli runsaan sadan metrin päässä rusakon ampumispai-
kasta. Sitäpä sitten yrittämään. Tiukassa närepuskassa oli makaillut, minä lähdin seuraa-
maan. Lauri jäi lähelle makuupaikkaa, Veijo meni puolen kilometrin metrin päähän sähkö-
linjalle. Puolisen tuntia ajo pyöri kuusikossa sadan metrin säteellä makuupaikasta, mutta 
suuntautui sitten kohti linjaa ja Veijoa. Varoittelin, että linjalle taitaa tulla, mutta tarkoitin 
kyllä aivan eri kohtaa, mistä paukaus sitten kuului. Veijo oli räplännyt kännykkää ja jänis oli 
tullut aivan jalan juureen. Seurasi hätäiset laukaukset traktoritiellä.  Jänö haavoittui lievästi 
ja hyppäsi tien ja pellon välipusikkoon, jolla leveyttä vain satakunta metriä.

Jäniksen vauhti oli nyt hidasta, ja myös Veijo-koiran tiheässä taimikossa. Otimme Laurin 
kanssa passit traktoritieltä, tienmutka välissämme, tarkkaan emme tienneet toistemme 
sijaintia. Veijo aloitti ajon vajaan parinsadan metrin päästä, ajo läheni ja läheni, jänistä 
ei vaan näy. Se ei voi olla kaukana, tuumin. Tiukkana tuijotan pusikkoon ja tielle. Kunnes, 
yhtäkkiä jänis seisoo tien mutkassa. Haulikko poskelle ja pam. Yhtä aikaa pamahtaa myös 
Laurin haulikko, kuulosti yhdeltä. Ammuitko sinäkin, kysymme toisiltamme. Jopas oli sattu-
ma. Jänis on taatusti kanttuvei, kun saa kumpaankin kylkeensä haulit 35 metrin matkalta”.

Onnistunut metsästysretki, oli se sitten jänisjahti tai lintujahti, saa aikanaan arvoisensa 
päätöksen, kun saalis nautitaan jahdin tapahtumia muistellen ja maljoja kohotellen. Ruoka-
kirjoista ja netistä löytyy loputon määrä ohjeita kotikulinaristille kokeiltavaksi ja ainahan voi 
itse kehitellä uusia makuelämyksiä. 
  

Pentti Valkeajärvi
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Ketun metsästys ajavalla koiralla – kokemuksia kaudelta 2015-2016

Ketun metsästys ajavalla koiralla on varsin mielenkiintoista ja monipuolista, joskus jopa 
sangen vauhdikastakin metsästystä. Parhaimmillaan ”onnistumisen kokemuksia” tulee kai-
kista varsinaisen metsästyksen eri vaiheista. Toki pieleenkin voi mennä juurikin kaikki nuo 
metsästyksen eri vaiheet.

Itse varsinaiseen metsästykseen kuuluu lumen ollessa maassa seuraavat vaiheet:

1.  Jälkien ajo, eli niiden etsintä ja tulkinta. Tässä tavoitteena on saada paikallis-
tettua ketun makuualue. Parasta on tietenkin jos lumi on satanut yöllä. Silloin 
aamuinen jälki on helpointa erottaa yöllisestä.

2.  Passipaikkojen suunnittelu makuualueen perusteella. Passit pyritään sijoitta-
maan ketun todennäköisimmille kulkureiteille. Sijoittelu perustuu kokemukseen 
ja siinä on otettava huomioon maasto passipaikkojen ja passimiesten suhteen, 
lumitilanne, jne.

3.  Koiran työ ketun kanssa. Tähän kuuluu ketun yöjäljen selvittäminen makuupai-
kalle, ajon lähtö ja sen kulkeminen. Sekä yöjäljen selvittäminen, ajon lähtö ja itse 
ajo voivat vaihdella nopeasta hitaaseen ja muuttua saman ajon aikana riippuen 
tilanteista ja sääolosuhteista. Nykyään GPS-paikantimet karttaohjelmineen teke-
vät tästä vaiheesta varsin mielenkiintoisen seurattavan.

4.  Passitus tapahtuu yleensä saman aikaisesti koiran työskentelyn kanssa ja passissa 
on oltava hissukseen ja jos mahdollista niin myös maaston sulautuen.

5.  Kaato. Jos tähän päästään niin yleensä on onnistuttu kaikissa aikaisemmissa 
vaiheissa ja myös itse riistalaukauksessa.

Lumettomaan aikaan edellä kuvatut vaiheet 1. ja 3. yhdistyvät ja jäävät koiran suoritettavak-
si.

Kuten metsästyksessä ja erityisesti ketun ajokoirametsästyksessä tulee eteen lukuisia yllät-
täviä tilanteita. Yksi tyypillinen tilanne on, kun kettu menee ajosta maapesään tai rakennuk-
sen alle. Tähän voi varautua pitämällä jahdissa mukana luolakoiraa, jolla ketun voi edellä 
mainituista paikoista saaliiksi saada. 

Lisäksi sattuu myös ”kommelluksia” kuten puuttuvia passimiehiä ja päälle jääneitä varmis-
timia.

Ketun ajokoiralla metsästys on siis sangen haastavaa ja sen vuoksi ketun saaliiksi saamista 
tuleekin arvostaa.

Jotta homma onnistuu varsinaisessa metsästyksessä, on koirien kuntoa harjoitettava 
myös metsästyskauden ulkopuolella, sillä ajolle voi kertyä mittaa jopa 50 km ja vauhti olla 
parhaimmillaan olla ajossa 25-30 km/h. Lyhimmillään ajot voivat olla joitain satoja metrejä. 
Ajavina koirina käytetään pääasiassa suomenajokoiria ja Amerikan-kettukoiria.

Myös ketun ampumatilanteet saattavat olla nopeita ja eritoten yllätyksellisiä, joten myös 
ampumataidon haulikolla on oltava harjoiteltu ja kunnossa.

Kettukannan kurissapito on osa riistanhoitotyötä mm. sen luontaisien vihollisten vähyyden 
sekä tautien leviämisen ja kanalintukantojenkin kannalta. Tänäkin talvena yhdet metson 
suolet ketun jäljiltä nähneenä veikkaan, että ne eivät olleet ainoat ketun saaliiksi joutuneen 
kanalinnun jäänteet Petäjävedellä.

Teppo Honkonen



15

Pojun ja supin kohtaaminen rantavedessä. Kuva: Mikko Jutila

Kettuajot onnistuivat Arilta (vas.), Antilta, Jarilta, Tepolta, ja Joonakselta.  Kuva: Mikko Jutila
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Erämiehet laittavat heiniä talliin riistan talviruokintaa varten.             Kuva: Pentti Valkeajärvi

Siiri ja Topi Jutila veivät telkänpöntön puuhun odottamaan asukkaita.        Kuva: Mikko Jutila


