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HARJOITUS TEKEE
MESTARIMETSÄSTÄJÄN
Hyödynnä pakettitarjous ja osta sekä harjoitus- että metsästyspatruunat kerralla:
4 kpl Range .308 Win (50 ptr/rasia) ja 1 kpl Super hammerhead .308 Win (20 ptr/rasia) 
kampanjahintaan.

Pitkille eäisyyksille erinomaisesti soveltuva Sako Super
Hammerhead on erinomainen suurriistaluoti, joka
läpäisee tehokkaasti ja laajenee hallitusti. Perinteisin
menetelmin valmistetut Super Hammerhead -luodit
ovat bondattuja ja niissä on ballistiikan kannalta
optimaalisesti muotoiltu veneperä.

SUPER HAMMERHEAD

Todellinen tarkkuus syntyy vain harjoittelun kautta.
Sako Range -patruunat onkin suunniteltu erityisesti
harjoitus- ja kilpailuammuntaan ja niitä on saatavilla
kymmenessä eri kaliiberissa.

RANGE

KAMPANJAHINTA   199 €

Super Hammerhead ja Range -patruunakombon
ostajalle Nato-standardin mukainen metallinen
patruunalaatikko kaupan päälle.

Maahantuoja Sako Oy,  |  puh. 010 830 5200  |  Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.sakosuomi.fi

youtube.com/sakoltdfacebook.com/sakointernational@sako_international



H Y B R I D
DURA-ARMORTM BARK SENSETM ULTRACOM APP

U LT R A C O M . F I





PE
KK

A
 R

O
U

SI

Lyijyhaulit EU:n 
hampaissa
TÄTÄ kirjoitettaessa EU:n Reach-komitean käsitte-
lyssä on EU-komission esitys, joka kieltäisi lyijy-
haulien käytön ja hallussapidon kosteikoilla ja soilla 
sekä 100 metrin suojavyöhykkeillä niiden ympä-
rillä. Esityksellä on ikävä kyllä läpimenomahdolli-
suus. Tällöin Suomessa lyijyhaulien käyttö metsäs-
tyksessä ja ampumaradoilla estyisi suurimmassa 
osassa maata. Suomessa lyijyhaulien käyttö on ollut 
kiellettyä vesilintujen metsästyksessä jo vuodesta 
1996. Se on hyväksyttävää. Suomeen uusi turve-
maarajoitus iskisi raskaimman kautta, sillä Suomi 
on maailman soisin maa. Kolmasosa maapinta-
alastamme on soita ja turvemaita. 

EU-päättäjät eivät taida ymmärtää, että iso osa Suo-
men turvemaista on täydessä metsätalouskäytössä, 
eikä niillä vesilintuja pesi. Turvemaan reunan tun-
nistaminen on lisäksi vaikeaa. Siksi metsästäjä 
voisi syyllistyä huomaamattaan kiellon rikkomi-
seen, ja lyijyhaulipatruunoiden kuljettaminen met-
sästyspäivän aikana tulisi käytännössä mahdotto-
maksi. Metsästäjäliitto on vastustanut komission 
esitystä yhdessä Euroopan metsästäjien kattojär-
jestön FACE:n kanssa. Hiljattain eduskunnan maa- 
ja metsätalousvaliokunta sekä ympäristövaliokunta 
vastustivat molemmat EU:n esitystä. Suomi onkin 
vastustanut esitystä. 

KOMISSION ehdotuksessa on lähtökohtaisesti kah-
den vuoden siirtymäaika. Niillä mailla, joiden 
pinta-alasta vähintään 20 prosenttia on kosteikkoa 
ja soita (kuten Suomella), ja jotka suostuvat kansal-
lisella päätöksellä lyijyhaulien totaalikieltoon,  
on kolmen vuoden siirtymäaika.

EIKÄ siinä kaikki: Euroopan unionissa valmistel-
laan esitystä, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä 
hauleissa että kiväärien luodeissa niin metsästyk-
sessä kuin rata-ammunnassa. Vastustettava esitys 

valmistuu tämän vuoden lopulla. Monet metsästä-
jät ovat siirtyneet vapaaehtoisesti käyttämään lyi-
jyttömiä luoteja esimerkiksi hirvenmetsästyksessä. 
Kaikkiin kaliipereihin ei kuitenkaan ole saatavilla 
järkeviä lyijyttömiä vaihtoehtoja. Harjoiteltaessa ja 
kilpailtaessa radoilla lyijyn käytön pitäisi ehdotto-
masti olla mahdollista niin kivääri- kuin haulikko-
ammunnassa.

METSÄSTÄJÄLIITON oman Eräkontti-myymälän kivi-
jalkakauppa lopetetaan syksyn aikana, ja nyt on 
tilaisuus tehdä hyvät kaupat. Seuraa verkkokauppaa 
ja OmaMetsoa!

PUHEENJOHTAJA kirjoittaa tässä lehdessä painavia 
sanoja suden kannanhoidollisesta metsästyksestä, 
niihin on helppo yhtyä. Toivotan hyviä hetkiä, tur-
vallista jahtia niin metsästäjille kuin koirille sekä 
onnistuneita riistalaukauksia alkavaan metsästys-
kauteen! 

Lyijyhaulipatruunoiden kuljettaminen metsästyspäivän aikana 
tulisi käytännössä mahdottomaksi.

JAAKKO SILPOLA
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SISÄLTÄÄ JÄSENKORTTISI

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för 
betalningsförmedling och endast till det kontonummer 
som betalaren angivit.
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Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref. nr

Euro

BICIBAN

Danske Bank FI80 8029 9710 0126 68 
Osuuspankki FI91 5396 0220 1929 50         
Nordea  FI34 1829 3000 0091 01      

Suomen Metsästäjäliitto ry

DABAFIHH  
OKOYFIHH
NDEAFIHH

Käytä tässä haluamasi kohteen viitettä

Keräyslupa:RA/2019/269. Myönnetty 21.3.2019, voimassa 1.7.2019–31.12.2021 koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuunottamatta. Kerätyt varat käytetään riistakantojen kestävän verotuksen, tutkimuksen 
ja riistanhoidon edistämisen, uhanlaisten riistaeläinten suojelun tai riistaeläinten siirtoistutusten tukemi-
seen, metsästyksen ja riistanhoidon mielipidevaikuttamiseen, nuorten metsälle pääsyn edistämiseen ja 
kasvuun vastuulliseksi metsästäjäksi sekä metsästysammuntaharrastuksen tukemiseen ja ampumarata-
verkoston ylläpitämiseen.

Kohteet Metsästäjäliiton keräyksessä:
 Viite 4006 Nuorisotyö
 Viite 4035 Suojelu ja siirtoistutukset
 Viite 4064 Riistanhoito
 Viite 4048 Metsästysammunta
  ja ampumaradat

(Kinturinkuja 4), PL 91
11101 Riihimäki
p. 010 841 0050
suomen@metsastajaliitto.fi
www.metsastajaliitto.fi

Frivilligt bidrag – Vapaaehtoinen maksu

Suomen Metsästäjäliitto – Koti kaikille metsästäjille

Hyvä Metsästäjäliiton jäsen,

Lähetämme Sinulle ohessa Metsästäjäliiton jäsenkortin vuosille 2019–2022.

Metsästäjäliiton jäsenenä olet oikeutettu liiton palveluihin ja jäsenetuihin. Löydät niistä ajan-
tasaista tietoa osoitteesta metsastajaliitto.fi. Tämä kortti on yksi jäseneduistasi, sillä se on 
samalla käteisalennuskortti St1-ketjun jakeluasemille. Lisätietoja kortin käytöstä löydät tämän 
kirjeen ja kortin kääntöpuolelta. Huomioithan, että myös miehitetyt Shell-asemat ovat mukana. 
METSO-kumppaneitamme ovat ST1:n lisäksi If Vahinkovakuutusyhtiö ja SAKO Oy. Liiton omasta 
kaupasta, Eräkontista löydät aina edulliset ja laadukkaat erätuotteet. Muista käyttää edut 
hyödyksesi ja höylätä korttia!

Metsästäjäliitto rahoittaa pääosan toiminnastaan jäsenmaksuvaroilla ja muulla omatoimisella 
varainhankinnalla. Jäsenmaksulla ja lahjoitusvaroilla turvaamme metsästyksesi jatkuvuutta ja 
valvomme metsästyksen etuja. Voit tukea suomalaista metsästystä myös vapaaehtoisesti ja 
lahjoittaa omavalintaisen summan haluamaasi kohteeseen oheisella tilisiirrolla.

Jäsenkortin myötä Metsästäjäliitto toivottaa Sinulle menestyksekästä 
vuotta hienon ja monimuotoisen harrastuksemme parissa!

   
  

Tuomas Hallenberg Heli Siitari
puheenjohtaja toiminnanjohtaja

LAHJOITA 
metsästykselle 
tulevaisuus
Metsästäjäliitto vaalii suomalaista 
eräkulttuuria ja kehittää metsästystä 
sekä riistanhoitoa. Lahjoittamalla voit 
antaa tukesi toiminnallemme ja turvata 
suomalaisen metsästyksen jatkuvuuden.

Valitse lahjoituskohde:
 RIISTANHOITO

Suomalaiseen metsästykseen on aina kuulunut tärkeänä osana 
riistan hyväksi tehtävä työ. Lahjoittamalla voit tukea Metsästäjä
liiton riistanhoitotyötä.

 NUORISOTYÖ
Lasten ja nuorten kosketuspinta metsästykseen ja metsästysseuroi
hin on vähentynyt ja nuoret tarvitsevat uusia reittejä päästäkseen 
tutustumaan metsästykseen. Lahjoittamalla voit edistää lasten ja 
nuorten mahdollisuuksia harrastaa metsästystä. 

 RIISTAELÄINTEN SUOJELU JA SIIRTOISTUTUS
Lahjoittamalla voit tukea tiettyjen riistalajien, kuten metsäpeuran 
ja merihanhen, suojelutyötä ja siirtoistutusten toteuttamista.

 METSÄSTYSAMMUNTA JA AMPUMARADAT
Harjoittelu mahdollistaa tarkat riistalaukaukset. Metsästysammun
taan ja ampumaratoihin kohdennetulla lahjoituksella voit tukea 
ampumakoulutuksen ja ratojen kehittämistä.

Tee lahjoitus verkossa sivuilla lahjoitus.metsastajaliitto.fi tai käytä alla olevaa tilisiirtolomaketta.
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#BERELENTLESS           LEUPOLD.COM 

VX-FREEDOM mallit:

UUTTA
Nyt myös valaistu ristikko!

TWILIGHT LINSSIJÄRJESTELMÄ 
HYVÄLLÄ VALONLÄPÄISYLLÄ

VETTÄ JA NAARMUJA EHKÄISEVÄ 
LINSSINPINNOITUS

HELPOT JA SELKEÄT SÄÄDÖT

TÄYSIN VESITIIVIS

LEUPOLDIN 30 VUODEN TAKUU

VX-Freedom 1,5-4x20 Duplex 299€

VX-Freedom 1,5-4x20 
FireDot valaistu 589€

VX-Freedom 2-7x33 Duplex 299€

VX-Freedom 3-9x40 Duplex 389€

VX-Freedom 3-9x40 
FireDot valaistu 589€

VX-Freedom 4-12x40 TriMoa 469€

VX-Freedom 6-18x40 TriMoa SF 779€

VX-FREEDOMVX-FREEDOM

KATSO LISÄTIETOA WWW.ASE.FI  •  HINNAT VOIMASSA SITOUMUKSETTA 30.10.2020 ASTI  •  MAAHANTUOJA: HJORTH URHEILUTUKKU OY



TÄSSÄ NUMEROSSA

4041 0948
Painotuote

COMMUNICATION CENTER

Kun kauden 85. karhu 
kaatui, kerääntyi sen 
luokse niin kylän väki kuin 
erätarkastajakin.

On se komea28
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Kannen kuva: 

Jari Salonen

Jahti-lehden toimitus
jahti@metsastajaliitto.fi

Päätoimittaja
Jaakko Silpola

Toimituspäällikkö
Eija Vallinheimo

Toimitussihteeri
Anna Grenfors
anna.grenfors@
metsastajaliitto.fi 

Ilmoitusmyynti
Jaska Salonen
010 841 0062
metsastajaliitto.fi/ 
mediakortti

Tilaukset
010 841 0050
Jahti-lehden irtotilaus  
maksaa 42 €/ vuosi. 
Liiton jäsenillä lehti  
sisältyy vuosimaksuun.

Osoitteenmuutokset
Kehätieto Oy 
010 325 5959 
sml@kehatieto.fi 
metsastajaliitto.fi/ 
osoitteenmuutos

Taitto ja sivunvalmistus 
AsteHelsinki Oy

Painopaikka
UPC Print

Jahti 54. vuosikerta
Levikki 143 566 (LT 2011)
ISSN 1234-3090
5 numeroa vuodessa
Jahti on Suomen  
Metsästäjäliiton jäsenlehti.

TUTUSTU 
uudet jäsen-

palvelut saivat
kiitosta
s. 76
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  Antti Saarenmaa haluaa tarjota  

pojalleen eräelämyksen.
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72  Jahti neuvoo
 Näin kuljetat aseesi oikein.

76  Eräpolulla
  Uusi jäsenrekisteri ja OmaMetso-palvelu 

käyttäjien arvioitavana.
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  Riistaeläinten ruokintaohjeet  

sorsalinnuista villisikaan.
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85  Kolumni Jahtipohdinnat
  Heidi Krüger pohtii koronan  

vaikutusta metsästykseen.

86  Metsästyskoira
  Jahti selvitti, kuinka monta  

koiraa lähtee syksyllä metsälle.

88  Saaliin käsittely
  Metsästysmuistoista voi tehdä  

henkeäsalpaavia katseenvangitsijoita.

93  Lautasella
  Karhu taipuu niin ruukkuun  

kuin burgeriinkin.

96  Meidän seura
  Jahdissa on rento meno, vaikka  

peuralupia on kymmenkunta  
pyytäjää kohti.

102 Kolumni Piirien porinaa
  Metsästäjät ovat oman alueensa 

asiantuntijoita, muistuttaa Veli Seikola.

 104 Piireiltä
  Koulutukset ja tapahtumat  

Metsästäjäliiton piireissä.

106 Järjestöuutiset
  Ajankohtaiset uutiset Metsästäjä- 

liitosta ja piireistä.

108 Järjestösivut
  Metsästäjäliiton palvelut ja yhteystiedot.

110 Metso-leirit
  Leirille päästiin sittenkin!

112 Kolumni Otsamo
  Antti Otsamo kannustaa hoitamaan  

riistan elinympäristöjä.

114 Jahtiristikko
  Voimistuta aivonystyröitäsi.

Ruoki oikein

96Alastarolla peuranpyynnissä
ei tingitä turvallisuudesta, mutta 

turha byrokratia on karsittu.

78

Yhdellä riistalajilla 
ruokinta mahdollistaa 
kyttäysmetsästyksen, 
toisella edesauttaa talvesta 
selviämistä. Jahti kokosi 
kattavat ohjeet. 
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Valkoposkihanhi 
suojametsästettäväksi?
METSÄSTÄJÄLIITTO ehdottaa, että ympä-
ristöhallinto mahdollistaisi valkoposki-
hanhien suojametsästyksen niiden 
aiheut tamien peltovahinkojen ehkäise-
miseksi Ruotsin ja Tanskan tapaan. Val-
koposkihanhen suojametsästykselle ei 
ole esteitä nykyisessä EU-tason lainsää-
dännössä, eikä myöskään Suomen lain-
säädännössä. Nykyisenkaltainen 
jäykkä poikkeuslupamenettely ei olisi 
tarpeen. 

Ruotsin ja Tanskan esimerkit osoitta-
vat, että lintudirektiivi antaa mahdolli-
suuden poiketa hanhen rauhoituksesta 

nykyisenkaltaisessa tilanteessa viljely-
vahinkojen vähentämiseksi. Juuri 
 tällaisia tilanteita varten lintudirektiivin 
9 artikla on laadittu. Suomessa on jo 
laajasti testattu lähes tuloksetta useita 
erilaisia tapoja karkottaa hanhia, joten 
suojametsästyksen aloittamiselle on 
vankat perusteet. 

Tämänhetkiset poikkeusluvat edellyt-
tävät ammuttujen hanhien hautaamista. 
Metsästäjäliitto toivoo, ettei suojamet-
sästystä vesitettäisi pyynnin estävillä 
reunaehdoilla, ja että myös hanhien 
elintarvikekäyttö sallittaisiin.

Katso EtäErämessujen videoita
KUN koronavirus torppasi kesän erä-
messut, Metsästäjäliitto päätti järjestää 
ajan henkeen sopivasti EtäErämessut. 
Virtuaaliset erämessut järjestettiin 5.6. 
Metsästäjäliiton Facebook-sivuilla.

Messuilla oli tarjolla ohjelmaa koko 
päiväksi ja kaikkien makuun. Videoilta, 
live-lähetyksistä ja podcasteista pääsi 
seuraamaan muun muassa riistaruuan 
valmistamista, riistanhoito-ohjeita, Met-
sästysmuseon virtuaalikierrosta ja tro-
feemittausta. Oppia ja vinkkejä saatiin 
niin riistasaaliin valokuvaamiseen kuin 
houkuttelumetsästykseenkin.

Asiaa kuultiin myös esimerkiksi lyijy-
haulien käyttörajoitushankkeiden etene-
misestä, Hukka-helppi -puhelinpalve-
lusta ja uudesta LuotiCompak-ammun-
nasta. Haastatteluissa oli mielenkiitoisia 
henkilöitä nuorista metsästäjistä Sakon 
ase- ja patruuna-asiantuntijoihin. 

Jo EtäErämessu-päivänä videoita ja 
lähetyksiä seurasi yli 30 000 erillistä 
kävijää.

Messut löytyvät verkosta edelleen. 
Käy katsomassa parhaat palat Metsäs-
täjäliiton videopalvelu-sivuilta  
vimeo.com/showcase/7216652

JAHTI UTKOMMER NU  
PÅ SVENSKA

JAHTI-LEHTI kan nu läsas på svenska via 
OmaMetso som medlemsförmån. Den 
svenska versionen, Jakt, är en digital-
version av papperstidningen. Den 
svenskspråkiga Jakt digitaltidningen 
utkommer en aning senare än den 
finskspråkiga. Läs Jakt via OmaMetso 
på omametso.metsastajaliitto.fi

LIITTOKOKOUS  
PIDETTIIN ETÄNÄ

METSÄSTÄJÄLIITTO piti koronapande-
mian vuoksi kevätliittokokouksensa etä-
kokouksena. Huhtikuussa järjestettyyn 
kevätkokoukseen osallistui 54 piirien 
 liittokokousedustajaa ympäri Suomen. 
Etä-liittokokouksen järjestämisestä saa-
tiin onnistunut kokemus. Metsästäjäliitto 
suosittaa lämpimästi myös metsästysseu-
roja ottamaan käyttöönsä etäkokousta-
misen mahdollistavat mallisäännöt.

UUDET MALLISÄÄNNÖT 
JULKAISTU

METSÄSTÄJÄLIITTO on julkaissut uudet 
mallisäännöt metsästysseurojen käyt-
töön. Uudet mallisäännöt on päivitetty 
monelta osin metsästysseuroilta tullei-
den toiveiden mukaisesti. Säännöissä 
on huomioitu myös etäkokousten järjes-
tämismahdollisuus, mikä on tarpeen, 
mikäli uusia koronarajoituksia on 
tulossa.

Mallisäännöt on esitarkastettu 
Patentti- ja rekisterihallituksessa, joten 
metsästysseurat saavat uudet säännöt 
rekisteröityä tavallista edullisemmin ja 
nopeammin seuraavan kahden vuoden 
ajan.

 Mallisäännöt löytyvät Metsästäjälii-
ton sivuilta metsastajaliitto.fi/seuroille/
palvelut-seuroille/mallisaannot
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Valkoposkihanhea voitaisiin suojametsästää peltovahinkojen estämiseksi, näin tehdään 
Tanskassa ja Ruotsissakin.
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METSÄSTÄJÄLIITTO on laatinut ohjeet met-
sästysseuroille ja metsästäjille koronavi-
ruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Koska 
koronavirustilanne voi muuttua, aineistoa 
päivitetään ja tarkennetaan tarvittaessa 
muuttuvien ohjeistusten mukaisesti.

Tärkeintä on kaikissa tilanteissa muis-
taa, että omaa ja läheisten tartuntariskiä 
voi alentaa ensisijaisesti huolehtimalla 
hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä 
turvaväleistä.   

Ohjeiden tavoitteena on taata nuoriso-
leireille ja ampumakoulutuksiin osallistu-
vien sekä niitä järjestävien henkilöiden 
turvallisuus välttämällä lähikontakteja, 

varmistamalla riittävät turvavälit ja huo-
lehtimalla hygieniasta.

Metsästäjäliiton verkkosivuilta on saa-
tavissa ohjeita eri ryhmille, kuten

 → metsästysseuroille
 → ampumaradan käyttäjille
 → nuorisoleirien järjestäjille
 → ampumakoulutusten järjestäjille
 → metsästysampumakilpailujen järjestäjille 

Metsästysseuroja koskevissa ohjeissa 
käsitellään seurojen kokousten järjestä-
mistä, talkoita, jahtien toteuttamista ja 
saaliin käsittelyä. 

Syksyn metsästyskausi ei siis peruun-
nu koronan takia, mutta jahdit tulee jär-

jestää niin, että suurella joukolla ei ko-
koonnuta yhteen. Tulistelut ja käskynjaot 
toteutetaan ulkona turvaetäisyydet huo-
mioiden. Suurten jahtiporukoiden käs-
kynjako toteutetaan jakamalla porukka 
pienryhmiin eri sijainteihin ja määrää-
mällä kullekin oma ryhmänvetäjä. Lisäk-
si tulee sopia niin sanottu raatoryhmä ris-
kiryhmiin kuulumattomista vapaaehtoi-
sista, jotka hoitavat saaliinkäsittelyn suo-
listuksesta käsittelypaikalle. 

Yksityiskohtaiset ohjeet 
metsastajaliitto.fi/uutiset/korona
Ohjeet pähkinänkuoressa sivuilla 36–37.

Yhteisjahtien järjestäminen onnistuu, kun porukka jaetaan pienryhmiin, joista jokaisella on oma ryhmänvetäjänsä. 
Kokoontumiset tehdään pienryhmissä ulkona turvavälit huomioiden.

Metsästyskausi ei peruunnu koronan takia
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Laakajärven Riistamiehet 
vuoden metsästysseuraksi

Kosteikkojen perustaminen kiinnostaa

METSÄSTÄJÄLIITTO 
on valinnut vuo-
den metsästysseu-
raksi Laakajärven 
Riistamiehet ry:n. 

– Laakajärven 
Riistamiehet ovat 
aktiivisia metsästä-
jiä ja seurassa 
metsästystä harjoi-
tetaan hyvin moni-
puolisesti. Jäsenet ovat ahkeria arkiluon-
non hoitajia ja huolehtivat metsästysaluei-
densa riistanhoitotyöstä. Uusimpana riis-
tanhoitomuotona Riistamiehet on lähtenyt 
mukaan soidenennallistamistoimintaan, 
jossa pyritään parantamaan riekon ja tee-
ren elinolosuhteita, Metsästäjäliiton toimin-
nanjohtaja Jaakko Silpola kertoo valinnan 
perusteista.

– Puheenjohtajana ei voi olla muuta 
kuin ylpeä seurastaan ja sen jäsenistä, 
jotka ovat omilla pitkäjänteisillä toimillaan 
tämän mahdollistaneet. Riistamiesten puo-
lesta haluan kiittää saamastamme tunnus-
tuksesta, sanoo Laakajärven Riistamiesten 
puheenjohtaja Jukka Tuikka.

Sotkamossa toimiva Laakajärven Riista-
miehet perustettiin vuonna 1968. Seuran 
toiminta-alue on noin 10 000 hehtaaria. 
Jäseniä on 114, ja nuoria, alle 30-vuoti-
aita jäseniä on otettu seuraan viimeisen 
viiden vuoden aikana jo kymmenkunta.

KOSTEIKOT kiinnostavat valtakunnallisesti ja niitä perustetaan kaikenkokoisilla 
maatiloilla, tuotantosuunnasta riippumatta. Kosteikoiden moninaiset hyvät vai-
kutukset tunnetaan, mutta käytännönläheiselle neuvonnalle olisi tarvetta. Nämä 
tiedot selviävät Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Lotta Koval-
jeffin tuoreesta opinnäytetyöstä.

Metsästäjillä suurin yksittäinen motiivi kosteikon perustamiselle on omien 
metsästysmahdollisuuksien parantaminen. Kosteikon perustamisen motiivina on 
myös usein halu kantaa vastuu omasta ympäristöstä, kuten lähivesistöjen 
tilasta.

Opinnäytetyö perustui nettikyselyyn ja työn tuloksia on mahdollista käyttää 
tulevan EU-ohjelmakauden tukiehtoja päivitettäessä.

Lue lisää aiheesta Jahtimediasta jahtimedia.fi/luonnossa/kosteikkohank-
keelle-tukea-maaseudun-eu-rahastosta
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Kosteikkojen perustaminen on hyödyksi niin riistalle kuin ympäristölle. Kuvassa sinisorsa.
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Osallistu lukijakyselyyn  
– voita riistakamera
OSALLISTU Jahti-lehden lukijakyselyyn 
ja kerro mitä mieltä olet Jahdista. 
Mistä jutuista pidät, mitä kaipaisit 
lisää? Onko esimerkiksi lehden ulko-
näössä tai juttujen kirjoitustyylissä 
parantamisen varaa? Kun kerrot 
 mielipiteesi, teemme entistä parempaa 
lehteä.

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvotaan:

 → Pääpalkintona lähettävä riista-
kamera Uovision Compact 4G LTE 
Cloud 20MP, ovh 279,90 €

 → Lisäksi kolme kappaletta reppuun 
mahtuvaa teleskooppi-istuinta 
Walkstool Comfort 65 cm XXL,  
ovh 94,90 €
Lukijakyselyyn vastataan verkko-

lomakkeella. Kysely on avoinna 10.8. 
saakka.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvon-
taan osoitteessa metsastajaliitto.fi/
lukijakysely

KALENTERISSA

1.8.
Uusi metsästysvuosi alkaa

20.8.
Sorsa- ja karhujahti alkavat

1.9.
Jänisjahti alkaa

10.9.
Kanalintujahti alkaa

7.8.
Eräkontin 

tyhjennysmyynti
10.8.

Kyyhkyjahti alkaa



Tietoa ja tarjouksia vain jäsenille 
omametso.metsastajaliitto.fi

Metsästäjäliiton ylläpitämä OmaMetso on jokaisen jäsenen tietolähde. 
Uudessa OmaMetson palvelussa voit mm.

• Ylläpitää omia jäsentietojasi
• Seurata Metsästäjäliiton jäsenviestintää
• Hyödyntää kumppaneiden tarjoamia jäsenetuja ja muita hyviä jäsentarjouksia
• Lukea Jahti-lehden digiversiota suomeksi ja ruotsiksi



1/1 ILMO

KASVUKAUSI LEPOKAUSI METSÄSTYSKAUSI HERKÄT AIKUISET IKÄÄNTYVÄT &
VÄHEMMÄN AKTIIVISET

Booster-täysravinnot kehitettiin erityisesti metsästys-, harrastus- ja työkoirien ravitsemustarpeisiin.
Konstailematon ja selkeä tuotevalikoima kattaa ravinnot koiran elämänkaaren eri vaiheisiin

sekä aktiivisen koiran eri kausiin, joissa vuorottelevat työ ja lepo.
Tuotteet sisältävät runsaasti ravitsevaa ja helposti sulavaa kanaa, kalkkunaa tai lohta.

SOIJATON JA VEHNÄTÖN. 

Kunnon eväät metsästyskoiralle.

suosittelee!

BOOSTER
PUPPY

BOOSTER
BASIC

BOOSTER
POWER

BOOSTER
SALMON (LOHI)

BOOSTER
SENIOR & LIGHT

2 x 15 KG 2 x 15 KG 2 x 15 KG 2 x 15 KG 2 x 15 KG

89,9079,9069,9079,90 79,90

Myynti: Eräkontti Oy, Kinturinkuja 4, 11120 RIIHIMÄKI | VIPstore-jälleenmyyjät kautta maan
(katso lähin netistä: vipstore.fi/vipmap) | VIPstore.fi -verkkokauppa | VIPstore Center, Killinkoskentie 23, VIRRAT
Tarjous on voimassa 30.8.2020 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

(norm. yht. 89,80) (norm. yht. 79,80) (norm. yht. 87,80) (norm. yht. 99,80) (norm. yht. 87,80)

15 KG BOOSTER-PARITARJOUS:

OSTA 2 JA SÄÄSTÄ!
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12.00 KUHMO
Peilityynen järven hiljaisuuden rikkoo ensimmäinen laukaus. 
Taviparvi pöllähtää sekunnissa lentoon vesi roiskuen.  
Toinen laukaus saa yhden linnuista putoamaan.

Tervetuloa, uusi jahtikausi!

TEKSTI: ANNA GRENFORS
KUVA: KIMMO PÖRI
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PARAS JUTTU

uusimman jahtilehden sivuilla? 
Painotalon vaihto ei todella-
kaan ollut lehdelle eduksi. 

Petteri Järvi

Monipuoliset jutut ja tasokkaat 
kuvat. Painopiste siirtymässä 
nuoriin, hyvä!

Erkki Sivonen

Jahti-lehdessä 2/2020 Jussi 
Partanen tulkitsee aselakia 
liian suppeasti ja kyseenalai-
sesti väittämällä, ettei haulikon 
hallussapitoluvalla voi mennä 
kivääreitä sisältävälle asekaa-
pille. Lain ratio ei voi olla näin 
ahdas. Kyllä asianmukainen 
ja tarpeellinen pääsy kaapille 
on oltava ja sieltä poika hau-
likkonsa hakea, kunhan jättää 

kiväärit rauhaan. Kivääreitähän 
varsinkin metsästysaikana on 
kenen tahansa ulottuvilla muual-
lakin kuin asekaapeissa. 

Markku Leppänen

Hei Markku, valitettavasti linjaus 
ei ole minun, vaan sekä poliisi-
hallituksen että sisäministeriön. 
Asiaa on molemmilta tahoilta 
kysytty. (Katso myös Ampuma-
aselaki 105 § ja 106 a §.) Ja 
olet oikeassa siinä, että kivää-
reitä on teoriassa saatavilla 
metsästysaikana nuotioilla tai 
muissa vastaavissa tilanteissa, 
mutta ne ovat silloin aseen omis-
tajan valvonnassa, tai ainakin 
niiden pitäisi olla, jos lakia nou-
datetaan.

Jussi Partanen

Olisiko syytä tehdä juttua ros-
kaamisesta? Tähän törmään 
joka syksy ”lupalappu”-alueella 
Nurmeksessa. Olen kerännyt 
aina löytämäni roskat pois luon-
nosta. 

Lahja Toivanen

Jahti-lehden 2/2020 paras 
juttu mielestäni oli Antti Saa-
renmaan kolumni ”Mikä luo 
elämyksen?” On iso ero haa-
lia jahtipäivien elämyksiä Lapin 
olosuhteissa – syksystä talveen 
– verrattuna Etelä-Suomen olo-
suhteisiin. Lapissa pääsee haas-
tamaan itseään ja välineitään 
luonnon kanssa. Ei joka kerta 
saalista tartte tullakaan. Siinä 
on se suola. 

Kari Karttunen

ANNA PALAUTETTA, 
EHDOTA JUTTUAIHEITA
jahti@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto, Jahti-lehti
PL 91
11101 Riihimäki

Lajien kirjoa
Hyvinkääläisen Heikki Mal-
kamäen riistaruokintapai-
kalla on käynyt melkoinen 
määrä eri eläinlajeja – ja 
monet vieläpä yhtä aikaa. 
Ensimmäisessä kuvassa ruo-
kintapaikalle ovat osuneet 
yhtä aikaa kettu, rusakko ja 
valkohäntäpeuroja, toisessa 
kuvassa metsäkauris katsoo 
hämmästyneenä ohi harppo-
vaa kurkea. 

– Kaikki yhdessä koossa, 
nauraa Malkamäki.

Jahti julkaisee lukijoiden 
riistakamerakuvia. 
Lähetä kuvasi
jahti@metsastajaliitto.fi

LÄHETÄ
palautetta, ehdota 
juttua tai äänestä 

parasta. Arvomme 
palkintoja!

LUKIJAN RIISTAKAMERASTA

Sopisi taas metsästäjiä muistut-
taa, että hallin ja itämerennor-
pan metsästys alkaa jo 16.4.  
ja jatkuu vuoden loppuun.  
Ja keväällä kun meri on tyyni, 
valoa riittävästi ja hiljainen mai-
ninki kahahtelee luotojen reu-
noihin ja saalistakin näkyvillä, 
mikä olisi upeampi luontokoke-
mus. Jokainen poistettu halli  
jättää mereen vuositasolla yli 
1 200 kg kalaa. Ja kalastajat 
kiittävät, ovat usein jopa haluk-
kaita antamaan tukea metsäs-
tystapahtumaan. 

Paavo Paju

Kiitos vinkistä! Tässä numerossa 
sivuilla 40–45 onkin juuri sopi-
vasti juttu pyynnistä merellä.

Toimitus

Ristisanatehtävien ystävänä 
pidin jahtiristikosta, oli muka-
vaa aivojumppaa. Muutoinkin 
täyttä asiaa!

Pertti Kallio

Olen työskennellyt usean vuo-
den ajan suuressa painota-
lossa. En ole nähnyt näin luo-
katonta painojälkeä, mitä oli 

Jahdin 2/2020 parhaaksi jutuksi lukijat äänestivät 
Jyrki Puupposen varisjahtijutun Pesärosvojen 
totuuden hetki.

Äänestä Jahdin parasta juttua
Verkossa: metsastajaliitto.fi/lomakkeet/lehden-paras-
juttu-ja-palaute
Sähköpostilla: jahti@metsastajaliitto.fi
Tekstiviestitse: 050 526 7170
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Voita 
arvontapalkintoja
Arvomme kaikkien parasta juttua 
äänestäneiden ja palautetta tai 
riistakamerakuvia lähettäneiden 
kesken palkintoja. Tällä kertaa 
arvottiin Subarun taskukokoisia 
katselukiikareita.

Pikkukiikarit voittivat Ahti Laasonen 
ja Paavo Paju. 
Onnittelut voittajille!

Lähetä palautetta:
jahti@metsastajaliitto.fi
Metsästäjäliiton Facebook-sivuilla
Tekstiviestillä 050 526 7170
Verkkolomakkeella 
metsastajaliitto.fi/parasjuttu

Lukijoiden 
hirvenluuesineitä
Jahti-lehdessä 2/2020 jul-
kaistiin hirvenluusta tehty-
jen esineiden kuvia, ja pyy-
dettiin lukijoita lähettämään 
kuvia omista hirvenluutöis-
tään. 

Riikka Palonen lähetti 
kuvan tekemistään upeista 
hirvenluu- ja hirvensarviko-
ruista ja Aki Siira tyylik-
käistä puukoista, joiden 
tekemiseen hän on käyttä-
nyt hirvenluuta ja -nahkaa.

Kiitos kuvista!
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lantmannenagro.fi

Lava 
KNZ Basic  
-kiviä (112 kpl) 499,-

Tilaukset 10.8. mennessä. Lavat toimitetaan syyskuun alusta alkaen joko metsästysmajan 
tai lahtivajan pihaan kautta Suomen. Hinnat sisältävät verot ja rahdit. 

Lava
KNZ Standard 
-kiviä (112 kpl) 589,-

Puolikas lava 
KNZ Wild 
-kiviä (56 kpl) 399,-

Kampanja on vain Metsästäjäliiton jäsenille ja se on voimassa 10.8.2020 asti tehdyille tilauksille. Seuran yhteyshenkilön 
tarvitsee tehdä tilaus omilla tunnuksillaan ja syöttää metsästysmajan tai lahtivajan osoite sekä vastaanottavan  
henkilön puhelinnumero. Jos OmaMetsoon pääsyssä on ongelmia, Kehätieto auttaa arkisin klo 8 - 16, puh. 010 325 5959 
tai sml@kehatieto.fi.

Etuun pääsee käsiksi liiton OmaMetson kautta osoitteesta
https://omametso.metsastajaliitto.fi/Kirjautuminen/Login 

Metsästäjäliiton jäsenille 
nuolukivien hinnat
neuvoteltu kohdalleen! 



Eläinlääketieteen kysymykset

Teeren syyssoitimen häiritseminen  
metsästyksellä ei ole järkevää, koska saaliiksi 

valikoituu parhaita kukkoja. 

Punkkitaudit koirilla 
Pystykorvassani on usein punk-
keja. Voivatko punkkitaudit tart-
tua koiraan? Voiko ihminen saada 
tauteja koirasta irronneista pun-
keista?

VASTAUS Osa punkkivälitteisistä taudeista 
voi tarttua koiraan. Koirien punkkivalmis-
teissa on sekä punkkeja karkottavia että 
punkkeja tappavia valmisteita. Karkotteet 
häätävät punkkeja, ja ne ovat yleensä 
valeluliuoksia, jota laitetaan koiran iholle. 
Punkkeja tappavat valmisteet tappavat 
punkin sen kiinnittymisen jälkeen.

Ihmiset saavat taudin yleensä punkin 
puremasta, eivät punkin irrottamisesta. 
Toki rutiineihin kuuluu pestä omat kädet, 
kun on irrottanut koirasta punkin.

Mikaela Sauvala 

Korpimetson ampuminen 
Korpimetsoa ei ole määritetty 
 rauhoitetuksi eikä rauhoittamatto-
maksi. Itse asiassa se ei taida olla 
edes lintulaji. Saako korpimetson 
ampua esimerkiksi teeren soiti-
melta?

VASTAUS Lainsäädännöllistä estettä teeren 
ja metson risteymän, eli korpimetson, 
ampumiselle teeren metsästysaikana soiti-
melta ei ole. Kannanhoidollisesta näkökul-
masta teeren syyssoitimen häiritseminen 
metsästyksellä ei kuitenkaan ole järkevää. 
Syyssoitimelta ammuttaessa saaliiksi vali-
koituu lisääntymisen kannalta parhaita 
kukkoja. Tämän vuoksi lintujen metsästystä 
soidinpaikoilta tulisi välttää.

Pasi Jussila

Metsästysseurassamme on jäsen, 
joka myy hirven, peuran ja kau-
riin lihaa. Lihaa on myyty ainakin 
kyläläisille, tutuille ja myynti-
ilmoituksella työpaikan ilmoitus-
taululla. Myyty riista on kaadettu 
seuran vuokraamalta metsästys-
alueelta, se ei ole eläinlääkärin 
tarkastamaa eikä teurastettu 
hygienisiksi todetuissa tiloissa. 
Mitä keinoja seuralla on saada 
myynti loppumaan? Pelkään, että 
jos asia kantautuu maanomista-
jille, voi vuokraus loppua lyhyeen.

VASTAUS Hirvieläinten lihan myyntiin 
sovelletaan elintarvikelainsäädäntöä sil-
loin, kun kysymys on nyljetystä ja käsitel-
lystä (paloitellusta) eläimestä. Ainoastaan 

nylkemättömän hirvieläimen liha katso-
taan alkutuotteeksi. Jos eläin on ennen 
myyntiä nyljetty, silloin lihasta tulee lain 
tarkoittamaa käsiteltyä lihaa. Jos tällaista 
lihaa myydään kuluttajille, täytyy voida 
jäljittää, mistä liha on peräisin. Lihan tulee 
olla käsitelty hygieniasäädökset täyttä-
vässä ja viranomaiselle ilmoitetussa elin-
tarvikehuoneistossa. Lahtivaja voi sinänsä 
olla tällainen tila. 

Mikäli nämä edellytykset eivät kysy-
mässäsi tapauksessa toteudu, neuvon seu-
rasi kokousta tekemään päätöksen, jolla 
kielletään jäseniä myymästä lain vastai-
sesti hirvieläinten lihaa. Jos jäsen toimii 
vastoin päätöstä, seurallasi on oikeus ryh-
tyä kurinpitotoimiin kyseistä jäsentä koh-
taan. Jopa erottaminen on mahdollista.

Hannu Lukkarila

TÄSSÄ NUMEROSSA VASTAAJINA
Lähetä kysymyksesi lehden toimitukseen:
• sähköposti: jahti@metsastajaliitto.fi
• Postitse Jahti-lehti / lakipalsta, Suomen Metsästäjäliitto, PL 91, 11101 Riihimäki

Seuran jäsen myy lihaa 

MIKAELA  
SAUVALA
Eläinlääkäri
Wazama media Oy

Metsästykseen liittyvät lakiasiat

PASI JUSSILA
Asianajaja, 
Asianajo toimisto 
Kari Kantakoski

JUKKA BLOMBERG
Asianajaja, Mag-
nusson Helsinki 
Asianajo toimisto

Yhdistyslakiasiat

HANNU LUKKARILA
Asianajaja, 
Asianajotoimisto 
Lukkarila & Ahola

Metsästykseen liittyvät lakiasiat
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Haluaisin viedä koirani linnus-
tamaan Ruotsiin, ja olen luke-
nut, että ennen Suomeen tuloa 
koira pitää madottaa eläinlää-
kärissä Ruotsissa. Miksi paluu 
on tehty näin hankalaksi, eikö 
ole mitään kätevämpää tapaa 
hoitaa asiaa?

VASTAUS Echinococcus multilocularis 
-heisimato on syy, miksi tämä koirien 
ekinokokkilääkitys on säädetty. Suo-
messa ei ole todettu tätä heisimato-
lajia, mutta sitä on todettu Ruotsissa. 

Loinen on tavallisesti koiraeläimen 
ja myyrän välinen loinen. Koiraeläin on 
loisen pääisäntä ja aikuiset loiset le-
vittävät koiran ulosteen mukana lois-
munia ympäristöön. Päästessään vä-
li-isäntään (yleensä myyrään) ravin-
non mukana, loinen tekee loisrakku-
loita väli-isännän sisäelimiin (yleensä 
maksaan). Pääisännän (koiraeläimen) 
syödessä infektoituneen väli-isännän, 
loiset aikuistuvat pääisännän suolis-
tossa ja kierto alkaa alusta. 

Ihminen voi toimia loisen vahin-
koisäntänä väli-isännän roolissa, eli 
saada tartunnan koiraeläimen ulos-

teen mukana ympäristöön tulevis-
ta munista. Loisrakkulamassa ete-
nee kudoksessa toisin kuin meillä jo 
olemassa olevat heisimadot tekevät, 
minkä vuoksi se saattaa tuhota koko 
elimen ja on vaikeasti häädettävissä. 
Koiraeläimellä infektio voi olla lähes 
oireeton. 

Koska tätä heisimatoa ei ole vielä 
Suomessa todettu, on asetettu vaati-
mukset koirien heisimatolääkityksil-
le Suomeen tuotaessa. Heisimatolää-
kitys on siis pakollinen ja omistaja voi 
valita tavan loislääkitykseen. 

Heisimatolääkitys annetaan läh-
tömaassa 1–5 vuorokautta ennen 
Suomeen tuloa. Vaihtoehtoisesti pal-
jon matkustaville koirille on mahdol-
lista käyttää 28 vuorokauden sääntöä, 
jossa heisimatolääkitys annetaan koi-
ralle kahdesti yli vuorokauden välein 
ja tämän jälkeen vähintään 28 vuoro-
kauden välein. Tällä koira voi matkus-
taa Suomeen ilman ulkomailla eläin-
lääkärillä käyttöä. Jatkuva loislääkit-
seminen ei kuitenkaan ole tarkoituk-
senmukaista kertamatkustamisessa, 
vaan on tarkoitettu esimerkiksi Ruot-
siin tiheästi matkustaville koirille.

Lisätietoja saa Ruokaviraston sivuil-
ta ruokavirasto.fi  Yritykset  Tuon-
ti ja vienti  Eu-maat, Norja ja Sveit-
si  Eläimet  Koirat, kissat ja fretit 

 Usein kysyttyä ekinokokkilääkityk-
sestä

 Mikaela Sauvala 

Ihminen voi saada 
loistartunnan 

koiralta. 

Vielä monta ääntä 
Jahdin viime numeron kysymys-
palstan vastauksessa todettiin, 
että äänestyksessä jokaisella 
äänioikeutetulla jäsenellä on käy-
tössään yksi ääni. Jos metsästys-
seuran johtokuntaan ollaan valit-
semassa erovuoroisten tilalle neljä 
uutta jäsentä, niin tarkoittaako 
yksi ääni per jäsen, että jäsen saa 
ehdottaa jokaiselle vapautuvalle 
paikalle yhteensä vain yhtä henki-
löä, vai saako hän ehdottaa yhtä 
henkilöä kutakin vapautuvaa 
paikkaa kohti? Eli kirjoittaako  
hän äänestyslappuun yhden 
nimen vai neljä nimeä?

VASTAUS Mikäli vaalit toteutetaan tavan-
omaisesti enemmistövaalitavalla, jossa 
 eniten ääniä saaneet tulevat suoraan vali-
tuiksi, yhdistys voi hyvin vapaasti päättää 
äänestyskäytännöstään yhdistyksen sään-
nöissä, äänestys- ja vaalijärjestyksessä tai 
pelkästään kokouksessa tehdyllä päätök-
sellä. 

Yhdistys voi siis näin pelkällä kokouk-
sessa tehtävällä päätöksellä määrätä 
siitä, kuinka montaa ehdokasta äänioikeu-
tettu saa äänestää. Tavallisesti kukin saa 
äänestää enintään niin montaa ehdo-
kasta, kun on täytettäviä paikkoja.

Jukka Blomberg

Piikkilanka suojana 
Koirien ulkotarhoja koskevassa 
asetustekstissä todetaan, että tar-
han on oltava turvallinen ja sellai-
nen, ettei koira voi jäädä siihen 
kiinni. Erikseen mainitaan, että 
aitaamiseen ei saa käyttää piikki-
lankaa. Voiko tarhan yläreunaan, 
verkkoaidan ulkopuolelle, kuiten-
kin kiinnittää kierroksen tai pari 
piikkilankaa estämään petoeläin-
ten pääsyn aitaukseen?

VASTAUS Mielestäni voi, jos piikkilanka 
sijoitetaan niin etäälle verkkoaidan ulko-
puolelle, ettei koira voi mitenkään vahin-
goittaa itseään siihen. Asetuksella on 
 tarkoitettu kieltää piikkilangan käyttö ulko-
tarhan varsinaisena aitamateriaalina siten, 
että siitä voisi aiheutua vahingonvaaraa 
tarhattavalle eläimelle.

Pasi Jussila

RUOTSISTA PALAAVA KOIRA 

PETRI JO
KIN

EN
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Jäsenten yhdenvertaisuuden takia jäsenmaksusta 
on aina määrättävä yhdistyksen säännöissä.

Liittymismaksu 
maanomistajille 
Jos metsästysseuran säännöissä 
on määrätty liittymismaksu, niin 
onko se pakko periä kaikilta? 
Voiko esimerkiksi seuran met-
sästysalueen kasvattamiseksi 
sopia suuren maanomistajan 
kanssa, että hän pääsee seuraan 
ilman liittymismaksua?

VASTAUS Yhdistyksen säännöissä voi-
daan jäsenmaksun lisäksi määrätä, että 
maksu on eri jäsenille erisuuruinen. Näin 
säännöissä voidaan määrätä esimer-
kiksi, että maanomistajalta ei peritä 
jäsenmaksua, tai että se peritään alen-
nettuna. Yhdistyksen jäsenten yhdenver-
taisuuden takia tästä on kuitenkin aina 
nimenomaisesti määrättävä juuri yhdis-
tyksen säännöissä.

Jukka Blomberg

Kuvilta metsästämisen 
kieltäminen 
Metsästysseuramme johtokunta 
haluaisi kieltää seuramme 
 alueella kanalintujen ampumisen 
kuvilta. Syynä on se, että muuta-
mat kuvilta ampumisesta innos-
tuneet tyhjentävät alueella ole-
van teerten soidinpaikan par-
haista kukoista syyssoitimen 
aikaan, ja pelkäämme sen kos-
tautuvan tulevina vuosina. 
 Voimmeko asettaa kiellon?

VASTAUS Seura voi kieltää kanalintujen 
ampumisen kuvilta soidinpaikalla, mutta 
selkeämpänä pitäisin kuitenkin soidinpai-
kan rauhoittamista kaikelta linnunmetsäs-
tykseltä. Soidinten rauhoittaminen on 
perusteltua kannanhoidollisilla syillä. 

Pasi Jussila

Metsästysseurassani on kunnia-
jäseniä ja kunniapuheenjohtaja. 
Seurassa on ollut tapana, että 
kyseiset kunniahenkilöt ovat 
mukana kaikissa seuran johto-
kunnan kokouksissa ja saavat 
kaiken johtokunnalle tulevan 
sähköpostin, vaikka he eivät ole 
johtokunnan jäseniä. Asiassa on 
vedottu perinteisiin ja siihen, että 
seuran säännössä lukee: ”Met-
sästysseuralla voi lisäksi olla 
kunniapuheenjohtaja ja kunnia-
jäseniä, joilla on puhe- mutta ei 
äänioikeutta metsästysseuran 
kokouksissa.” Johtokunnan 
jäsenet siis vaihtuvat demokraat-
tisesti valittuina, mutta sama 
 eläkeläisporukka vaikuttaa  
vuodesta toiseen johtokunnan 
ko kouksissa ja näkee kaikki joh-
tokunnan paperit ja sähköpostit. 
Voiko perinne todella olla oikein?

VASTAUS Yhdistyslaki itsessään ei tunne 
kunniajäsenen tai -puheenjohtajan käsi-
tettä. Yhdistysoikeudessa on kuitenkin 
katsottu, että varsinaisten jäsenten lisäksi 
yhdistyksessä voi olla muitakin jäseniä. 
Yhdistyksen säännöistä tulee ilmetä, mitä 
eroja eri jäsentyyppien oikeuksissa ja 
velvollisuuksissa on verrattuna varsinai-
siin jäseniin. Tämä koskee myös kunnia-
jäsenyyksiä. 

Yleisesti säännöissä oleva kunniajä-
senten puheoikeus seuran kokouksissa 
tarkoittaa oikeutta osallistua seuran 
jäsenille tarkoitettuihin yleisiin kokouk-
siin, kuten vuosikokouksiin. Tämä ei 
oikeuta kunniajäseniä osallistumaan joh-
tokunnan kokouksiin. Jotta kunniajäsenet 
saisivat osallistua johtokunnan kokouk-
siin, tulisi säännöissä olla maininta 
nimenomaisesti johtokunnan kokouk-
sista.

Jukka Blomberg

Kunniajäsenten oikeudet
Johtokunta ei toimi 
Metsästysseurani johtokun-
nan toiminta on lopahtanut. 
Vuosikokousta ei ole pidetty, 
jäsen- ja ratamaksuja ei ole 
päätetty eikä peritty. Jäse-
nille ei ole annettu mitään 
tietoa seuran tilanteesta. 
Mitä meidän tulisi jäseninä 
tehdä?

VASTAUS Seuraan on valittava uusi 
johtokunta hoitamaan seuran 
asioita yhdistyslain edellyttämällä 
tavalla. Yhdistyslain 20 §:n mu-
kaan jokaisella yhdistyksen jäse-
nellä on oikeus vaatia yhdistyksen 
kokouksen pitämistä, jos sitä ei ole 
pidetty säännöissä määrättynä ai-
kana. Vaatimus on esitettävä kir-
jalllisesti johtokunnalle. Jollei joh-
tokunta kutsu kokousta koolle tai 
vaatimusta ei ole voitu esittää joh-
tokunnalle, aluehallintoviraston 
on kokouksen pitämistä vaatineen 
jäsenen hakemuksesta oikeutetta-
va hakija kutsumaan kokous kool-
le yhdistyksen kustannuksella tai 
velvoitettava johtokunta siihen sa-
kon uhalla.

 Pasi Jussila

Koiranpentu ajossa 

Laki sallii alle viiden kuu-
kauden ikäisen koiran irti-
pitämisen koirien kiinnipito-
aikana. Onko neljän kuu-
kauden ikäisen ajavan koi-
ran treenauttaminen rauhoi-
tusaikana sallittua? Siis niin, 
että se ottaa oikein jänis-
ajon?

VASTAUS Ei ole. Alle viisikuukau-
tista koiranpentua saa pitää kyt-
kemättömänä, mutta rauhoitusai-
kana riistaeläinten ajattaminen ja 
muu häirintä ei ole sallittua. Kiel-
to koskee myös alle viiden kuu-
kauden ikäistä koiraa.

Hannu Lukkarila
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Olen metsästysseuran toimin-
nantarkastaja. Mietityttää, 
kuinka tarkasti minun pitäisi 
tarkastaa seuran toimintaa. Jos 
minulta jää huomaamatta jon-
kin vilpillinen toiminta, olenko 
vastuussa riittämättömästi teh-
dystä tarkastuksesta? Saanko 
tietojen hankkimiseksi esimer-
kiksi pyytää kesken kauden 
seuran tilikirjoja nähtäville tai 
osallistua seuran johtokunnan 
kokouksiin?

VASTAUS Yhdistyslain mukaan toimin-
nantarkastajan on tarkastettava yhdis-
tyksen talous ja hallinto yhdistyksen 
toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 
Toiminnantarkastus on kevyempi toi-
menpide kuin tilintarkastus, eivätkä 
toiminnantarkastajan velvollisuudet 
ole yhtä pitkälle vietyjä kuin tilintar-
kastajan. Toiminnantarkastus keskit-
tyy pääasiassa tositetarkastuksiin, 
joissa selvitetään, perustuvatko yhdis-
tyksen menot hyväksyttäviin tosittei-
siin, ovatko tulot kirjattu asianmukai-
sesti, ja onko tiliviennit tehty oikein. 

Tarkastus koskee myös sitä, onko 
yhdistyksen hallinto järjestetty hy-
väksyttävästi. Tämä tarkoittaa muun 
muassa toiminnan ohjauksen seuran-
nan, kirjanpidon ja varainhoidon sekä 
vakuutusten sekä lakisääteisten vel-
voitteiden hoidon tarkastamista. Täl-
tä osin velvollisuus ei kuitenkaan 
edellytä hallinnon yksityiskohtaista 

läpikäymistä, vaan toiminnantarkas-
tuksen tarkoituksena on saada yleis-
kuva siitä, vastaako tilinpäätös yhdis-
tyksen toimintaa ja taloudellista ase-
maa sekä saada käsitys yhdistyksen 
hallinnon toiminnasta.

Toiminnantarkastajalla on yhdis-
tys- ja tilintarkastuslain mukaan oi-
keus toimittaa tarkastus siinä laajuu-
dessa, kun tarkastaja katsoo sen tar-
peelliseksi. Yhdistyksen johdolla on 
velvollisuus antaa toiminnantarkasta-
jan pyytämät selvitykset ja apu. Toi-
minnantarkastajalla on oikeus olla 
mukana sellaisessa toimielimen koko-
uksessa, jossa hänen tehtäviinsä liit-
tyviä asioita käsitellään.

Toiminnantarkastaja on velvollinen 
korvaamaan vahingon, jonka hän on 
tahallisesti tai huolimattomuudestaan 
aiheuttanut yhdistykselle tai sen jäse-
nelle. Toiminnantarkastajan vastuu 
keskittyy pääsääntöisesti tositetarkas-
tukseen ja pöytäkirjojen läpikäymi-
seen. Vastuuarvioinnissa on otettu 
huomioon, ettei toiminnantarkastajal-
ta edellytetä koulutusta tehtäväänsä. 

Vastuun välttämiseksi toiminnan-
tarkastajan tulee olla ajan tasalla teh-
tävistään ja suorittaa ne kykyjensä 
mukaan huolellisesti. Esimerkkinä va-
hingonkorvaustavastuuseen joutumi-
sesta on pidetty tarkastuskertomuk-
sen allekirjoittamista kirjanpitoai-
neistoon tutustumatta, eli selkeästi 
huolimattomasti hoidettua tehtävää.

Jukka Blomberg

Toiminnantarkastus keskittyy pääasiassa 
tositetarkastuksiin.

Seisojan kouluttaminen 
Seurassamme on muutamia jäse-
niä, joilla on saksanseisojat. He 
aloittavat kouluttamaan koiria 
vapaana maastossa jo heinäkuun 
lopussa kiinnipitoaikana. Huo-
mauttamiseen he vastaavat, että 
se on saksanseisojille sallittua. 
Onko näin?

VASTAUS Kysymykseesi löytyy vastaus met-
sästyslain 51 §:stä, jossa määrätään muun 
muassa, että koiran kiinnipitovelvollisuu-
desta (1.3.–19.8) saadaan poiketa, kun 
kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulute-
taan. Koulutukseen liittyy kuitenkin sitä 
rajoittava määräys, eli kouluttaminen ei 
saa häiritä riistaeläimiä niiden lisääntymis-
aikana.

Lisääntymisajalla tarkoitetaan aikaa, 
jolloin muun muassa metsäkanalintujen 
poikaset ovat riippuvaisia emostaan. 
 Poikueet ovat vielä heinäkuun lopussa 
yhdessä ja täysin riippuvaisia emostaan, 
eivätkä poikaset selviä esimerkiksi maape-
doista tai kanahaukasta ilman emoaan. 
Eli heinäkuun loppu on lainsäätäjän tar-
koittamaa lisääntymisaikaa.

Jokaisen tarpeeton poikueen hajottami-
nen koiralla paljastaa poikueen ja lisää 
oleellisesti poikasten menehtymisriskiä. 
Lintukoirien koulutuksen tulee tapahtua 
riistan, ei koiranomistajan ehdoilla.

Hannu Lukkarila

Kytketty koira 
hirvijahdissa 
Koiran käyttö hirvenmetsästyk-
sessä päättyy joulukuun lopussa, 
mutta hirveä saa metsästää ilman 
koiraa tammikuun 15. päivä 
saakka. Saanko kuitenkin pitää 
koiraa mukana jahdissa kytket-
tynä?

VASTAUS Lainsäätäjä on tarkoittanut, että 
varsinaisen metsästyksen on tapahduttava 
ilman koiraa ajalla 1.–15.1. Kysymys on 
siitä, mitä sanalla metsästys tarkoitetaan. 
Lain mukaan metsästystä on muun muassa 
pyyntiin harjoitetun koiran käyttäminen 
riistaeläimen etsimiseen. Eli varsinaisessa 
jahdissa ei ole luvallista käyttää edes kyt-
kettyä koiraa. Koiran käyttäminen kytket-
tynä on sallittua siinä vaiheessa, kun etsi-
tään aikaisemmin jo ammuttua ja haavoi-
tetuksi todettua hirveä.

Hannu Lukkarila

TOIMINNANTARKASTAJAN VASTUU 
PEKKA

 RO
U

SI
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Harmaata ja valoa
LUONNONVARAKESKUKSEN tuore suden – tuon ”har-
maan” – kanta-arvio oli pääosin odotusten mukai-
nen. Laumojen määrä nousi edellisestä vuodesta 25 
prosenttia. Laumoja ja pareja oli arvion mukaan 
noin 46, ja erikseen mainittiin, että osasta valta-
kunnan alueita havaintoja ei toimitettu. Määrä lie-
nee siis mainittua suurempi, mutta tutkimustulos 
on se, joka on keskusteluiden perusta. Susikannan 
hoitosuunnitelmassa 2019 mainitaan pienimmäksi 
elinvoimaiseksi kannaksi massamme 25 lisääntyvää 
laumaa tai paria. Nyt tuo raja voidaan katsoa ylite-
tyksi niin mittavasti, että kannanhoidollisen met-
sästyksen kestävälle toteutukselle on perusteet. 
Istuva laajakantainen työryhmä on lainopillisesti 
erittäin haasteellisen asian äärellä, koska tiukat 
oikeuden päätökset rajaavat ratkaisumahdollisuuk-
sia. Pöytä on susiasiassa pitkällisellä työllä putsattu 
ja oikeusprosessit käyty viime vuosien aikana.  
Nyt tarvitaan jatkoa varten riittävät resurssit, 
 välitavoitteet ja ratkaisuhakuisuus koko valmistelu-
työhön.     

TOISEN harmaan – lyijyhaulien käyttökielto kostei-
koilla, mukaan lukien turvemaat suoja-alueineen 
– on EU-komission esityksenä äänestyksessä. Toi-
minnanjohtaja kuvaa tilannetta tekstissään tässä 
lehdessä. Metsästäjäliitto on tehnyt asian parissa 
aktiivisesti töitä jäsenenä Euroopan metsästäjä-
järjestö FACE:ssa. On kuitenkin mietittävä jo nyt, 
miten toimimme, jos liiton ja maamme yhtenevä 
kanta häviäisi asiassa.

PEURALUPIA on haettu ja myönnetty ennätysmäärä 
alkavalle kaudelle. Jahdit on syytä aloittaa ajoissa. 
Meihin metsästäjiin kohdistuu odotuksia. Viime 
kaudella teimme uuden kaatoennätyksen, jota on 
syytä parantaa. Uskon vahvasti, että vaativa tavoite 

saavutetaan. Taas tarvitaan seurojemme paikal-
lista osaamista ja hyvää yhteistyötä maanomista-
jien kanssa. Toiveena olisivat viime talvea parem-
mat lumiolosuhteet. 

METSÄLINTUKANTA on havaintojen perusteella ollut 
monin paikoin hyvä keväällä. Puhelimet ovat soi-
neet kentän kertoessa mukavista havainnoista. Kelit 
ovat monin paikoin hellineet luontoamme linnun-
poikasten kuoriutumisaikana. Voisiko tämä olla se 
ilon pilkahdus monien haasteidemme keskellä? 

NAUTITAAN harrastuksestamme. Vastuullisesti.
 
Hyvää jahtisyksyä! 

Suden kannanhoidollisen metsästyksen kestävälle  
toteutukselle on nyt perusteet.

TUOMAS HALLENBERG
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Kun metsästys alkaa, kiireisimpiä pohjoiskarjalaisia ovat 
karhut ja valvojat. Seurasimme näiden kohtaamista 
Nurmeksen Höljäkän kylässä. 

Karhu 
numero 85

TEKSTI JA KUVAT  AKU AHLHOLM 

Esa Kortelaisen ensimmäinen karhusaalis. Mukana 
ovat myös Elmeri Väisänen (vas.), Riitta Piirainen, 
Tomi Mastokangas ja Kristian Purosaari.
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M
etsä on tuttu sekä karhulle että mie-
helle.

Karhu on hetkeä aikaisemmin 
saanut äänekkään koiran peräänsä 
Pyssyvaaran lähellä ja päättänyt 
eksyttää kiusankappaleen nopeilla 

käännöksillä. Lopulta se on päättänyt tehdä täys-
käännöksen ja pinkoa kohti naapurikylä Höljäkkää 
ja Kokkovaaran tiheää rinnettä.

Mies on puolestaan Esa Veikko Kortelainen. Hän 
on metsästellyt näissä Nurmeksen eteläosien met-
sissä yli neljä vuosikymmentä, 15-kesäisestä kol-
tiaisesta saakka. Nyt hänet ja koko kylän karhupo-
rukka on komennettu passiin: kookas karhu, ilmei-
sesti uros, on tulossa kohti.

– Minulle sanottiin, että kierräpä lähemmäksi 
taistelutannerta.

Kortelainen kiirehtii kuumalle paikalle puoliksi 
umpeen kasvanutta tienpohjaa pitkin. Hän tuntee 
alueen ja tietää, missä on lähin talo ja miten maasto 

Erätarkastaja Jyrki Turpeinen ja ampuja Esa Kortelainen tutkivat uroskarhua. 

Erätarkastaja Jyrki Turpeinen kiihdyttää kohti Höljäkkää.
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Karhunkaataja Esa 
Kortelainen saa 
perinteisen havun 
hattuunsa. 
Riitta Piirainen 
asettelee, taustalla 
Elmeri Väisänen.

vaihtelee. Tässäkin sekametsäisessä rutikossa hän 
on pyytänyt lähes kaikkea riistaa, mutta karhu ei ole 
vielä koskaan juossut luodin lentoradalle.

Juuri kun hän saapuu passipaikalle ja lataa 
aseensa, puiden seassa vilahtaa tumma varjo. Pulssi 
ei ehdi kohota. Kortelainen poistaa varmistimen ja 
nostaa kiväärinperän olkapäätään vasten.

– Se tuli niin äkkiä, eikä siitä kuulunut minkään-
moista ääntä. En olisi ikinä uskonut, että se niin 
äänettömästi tulisi täyttä laukkaa.

Erätarkastaja Jyrki 
Turpeinen ja 
Höljäkän Erän 
metsästäjiä: Tomi 
Mastokangas (vas.), 
Arto Korhonen, Arttu 
Korkalainen ja 
edessä Elmeri 
Väisänen.

Liikerata on tuttu: Kortelainen on tänä kesänä 
ampunut yli 600 laukausta liikkuvaan maaliin. Eikä 
hän vain ammu, vaan myös osuu. Hänen partionsa on 
voittanut rynnäkkökiväärin Suomen mestaruuden jo 
kolmesti peräkkäin, ja takana on vuosien kokemus 
kisoista metsästysampumaurheilijana.

Niinpä piippu nousee vaistomaisesti kohti lähim-
pää aukkoa ja silmä tarkentuu kiikariin: siinä samassa 
karhu on suoraan ristikossa. Alkavatko sen elinpäi-
vät olla luetut?
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– Jos ase nousee huonosti olalle, tilanne menee 
ohi. Kun karhu tulee täyttä vauhtia pieneen aukkoon, 
ei siihen vahingossa osu.

Karhukanta voi yhä kasvaa
Karhuja on Pohjois-Karjalassa paljon: Luonnonva-
rakeskuksen mukaan niitä oli yli 450 aikuista syk-
syllä 2019.

Marjametsällä kulkevat kyläläiset osaavat tul-
kita, milloin käännetyt kannot ja mättäät ovat karhun 
tekosia. Lähes jokaisella tuntuu olevan kokemuksia 
siitä, miten jokin tumma mätäs on maastossa ensin 
pistänyt silmään ja sitten alkanut liikkua.

Metsän kuningas on ihmisten arkea eri tavalla 
kuin missään muualla. Tutkijoiden karhuhavainto-

kartta näyttää tummimmalta itärajalla Ilomantsista 
Virojoelle.

Myös karhujahti on pohjoiskarjalaisille tuttua. 
Muutamassa kunnassa on viime vuosina metsästetty 
enemmän karhua kuin hirveä.

Maakuntaan myönnetään vuosittain yli sata kar-
hunmetsästyslupaa, joista puolet käytetään muu-
taman ensimmäisen päivän aikana. Tavoitteena on 
saada karhukannan kasvu pysähtymään, mutta se 
ei onnistune tänäkään vuonna, sillä pentueita on 
nähty todella paljon. Ne takaavat karhujen tulevai-
suuden.

Kanta ei taitu edes, jos jahti on tehokasta. Nyt-
kin eletään vasta karhujahdin kolmatta päivää, mutta 
Esa Veikko Kortelaisen eteen sattuvasta uroksesta on 

Karhun kantamiseen 
tarvitaan useita 
käsipareja. Korentoa 
kannattelemassa Esa 
Veikko Kortelainen, 
Riitta Piirainen, Pekka 
Kortelainen, Jukka 
Mahanen ja Kristian 
Purosaari.
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Metsästäjät ja 
kyläläiset ihastelevat 
ensimmäistä Höljäkän 
Erän kaatamaa 
karhua.

tuleva syksyn tilastoihin Karjalan karhu numero 64 
ja koko maassa poronhoitoalueen ulkopuolella karhu 
numero 85.

Enää tarvitaan vain reikä oikeaan kohtaan nahkaa.
Kortelainen tietää, että kiintiötä on jäljellä ja 

puristaa liipaisimesta. Kontio heittää voltin. Samassa 
se on uudestaan jalkeilla ja pyörähtää täyden ympy-
rän, 360 astetta. Silloin karhu on uudelleen oikeassa 
ampumakulmassa. Kaikki käy niin nopeasti, ettei 
toista laukausta ehtisi ampua, jos Kortelaisella ei olisi 
kaksipiippuista kivääriä.

Karhu katoaa jälleen, mutta sen liike ei ole enää 
äänetöntä. Nyt metsä huokaa ja ryskyy. Kokenut 
ampuja tietää, että laukaukset ovat osuneet.

Erätarkastaja saa hälytyksen
Erätarkastaja Jyrki Turpeisen puhelin hälyttää: Höl-
jäkän kylällä Nurmeksessa on kaadettu uroskarhu. 
Tilanteessa ei ole epäselvyyksiä, mutta viranomai-
set tai metsästyksenvalvojat pyrkivät tarkastamaan 
jokaisen kaadetun suurpedon heti paikan päällä.

Puhelu keskeyttää Turpeisen päivän Ruunaan 
retkeilyalueella, jossa hän osallistuu Metsähallituk-
sen Eräpalvelujen ympäristöauditointiin. Tilaisuu-
teen osallistujia on ennalta varoitettu, että jos häly-
tys tulee, erätarkastajan on lähdettävä.

Tänään on muutenkin poikkeuksellinen päivä. 
Erätarkastajien tehtävänä on valvoa valtion alueita 
ja tarkastaa siksi vain valtion alueille kaadetut kar-
hut, mutta nyt riistanhoitoyhdistyksen ja metsästä-
jien kanssa on sovittu, että tarkastaja käy valvojan 
kanssa paikan päällä myös yksityismailla.

Turpeinen kiihdyttää maasturinsa kohti naapu-
rikuntaa. Tiet ovat hänelle tuttuja, sillä ne kulkevat 
lapsuuden maisemien halki. 

Tuolla oli koti, hän esittelee. Tuolla taas mökki, 
jossa hän on nähnyt tänäkin kesänä eläviä karhuja 
tai niiden jätöksiä vapaa-aikanaan. Töissä tarkastaja 
näkee yleensä vain kuolleita karhuja.

Turpeinen kertoo, että petoja kaatuu nyt poik-
keuksellisen paljon juuri valtion alueille, koska ne 
ovat syrjässä. Emokarhut liikkuvat pentuineen lähellä 

3/2020  JAHTI    33jahtimedia.fi



asutusta, joten metsästäjät ovat alkaneet hakea luval-
lisia karhuja kruunun mailta.

Lupa puuttuu, vaimon vika
Karhujahdin valvonta on tehokasta. Metsähallituk-
sen lisäksi liikkeellä on useita partioita poliisista ja 
rajavartiolaitokselta.

Ennen kuin Turpeinen saa tiedon Höljäkän kylälle 
kaatuneesta uroksesta, hän on ehtinyt tarkastaa 
partiokaverinsa, eräsuunnittelija Kalervo Timosen 
kanssa 80 metsästäjää. Vain yhden papereissa on ollut 
puutteita: mies oli kyllä hankkinut muiden lupien 
lisäksi myös henkilökohtaisen luvan valtion maille, 
mutta jättänyt sen maksettavaksi myöhemmin erä-
päivänä, eli virallisesti se ei ole ollut voimassa.

Valvojat tutkivat metsästäjien papereiden lisäksi 
aseet ja patruunat sekä tietysti karhun, sillä emo ja 
pennut nauttivat lainsuojaa. Naarasnallesta tutki-
taan, onko se imettänyt, ja pienestä eläimestä, onko 
se mahdollisesti alle vuoden ikäinen. Pika-analyysi 

tehdään tavallisesti hampaista, jotka ovat yli vuo-
den ikäisillä erauspojilla vähän paremmin kehitty-
neet kuin pentukarhuilla.

Joskus metsästäjillä ei ole kaikkia vaadittavia 
papereita mukanaan, jolloin tarkastaja kirjoittaa 
heille näyttömääräyksen, mikä tarkoittaa sitä, että 
paperit on käytävä jälkikäteen esittämässä poliisille.

– Vaimo on saattanut pestä isännän metsästys-
takin ja nostaa lupapaperit pois taskusta, Turpeinen 
kertoo.

Muuten metsästäjien asiat ovat hyvin kunnossa. 
Metsähallituksen vuotuisista erävalvontaraporteista 
selviää, että metsästäjä tietää melko tarkasti, mitä 
lupia tarvitaan ja mikä on sallittua. Kalastajat ja moot-
torikelkkailijat eivät suorita harrastuksensa eteen tut-
kintoa, ja heillä on paljon enemmän puutteita.

Yhtenä huolena on tosin ravintohoukuttimien 
käyttö. Niitä ei lain mukaan saa hyödyntää kar-
hunmetsästyksessä, mutta valitettavasti luvattomia 
haaskoja löydetään maastosta silloin tällöin. 

Karhunmetsästys on kuitenkin ammattimaisesti 
johdettua, ja siinä lainkuuliaisuus on sekä metsästä-
jän että saaliin etu.

– Harva sitä esimerkiksi patruunoilla vilunkia 
pelaa. Siitä ei ole hyötyä, Jyrki Turpeinen sanoo.

Hän on koulutukseltaan poliisi, sillä poliisin tut-
kinto on pääsyvaatimuksena erätarkastajan teh-

Karhujahdin valvonta on tehokasta, mutta 
metsästäjien asiat ovat hyvin kunnossa. 

Kaadettu uros 
ikuistetaan lukuisiin 
valokuviin.
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tävään. Poliisina hän kohtasi tavallisimmin ikäviä 
tilanteita, mutta nyt perillä Nurmeksen Höljäkässä 
ihmisten silmistä loistaa hillitty riemu.

Turpeinen ottaa hatun päästään ja onnittelee pai-
kallista metsästäjää. Mies on Esa Veikko Kortelai-
nen, ensimmäisen karhunsa kaatanut, kokenut met-
sämies.

Päätähti on kuollut
Marjamättäiden kuningas, kellistetty suurpeto, makaa 
mättään päällä ja sen ympärillä käy kuhina kuin muu-
rahaispesässä. Metsästäjät ihastelevat 155-kiloista 
urosta, joka on kylän porukan ensimmäinen. Paikalla 
on paitsi oranssiliivisiä metsästäjiä myös iäkkäitä kylä-
läisiä. He kuvaavat otusta kännyköillään, ja kuvat siir-
tyvät ilmoja pitkin parissa sekunnissa lasten ja lasten-
lasten nähtäviksi, kenties jopa sosiaaliseen mediaan.

Metsästäjät etsivät riittävän vahvaa riukua, jolla 
eläin saataisiin kannettua valtakunnastaan pois. Joku 
ihastelee käpälän kokoa, toinen kyljessä olevia reikiä, 
jotka ovat sattuneet juuri oikeisiin kohtiin.

Kukaan ei puhu saaliista ikävää sanaa, vaikka 
tuskin kenelläkään herahtaa vesi kielelle, jos haistaa 
saaliiksi saadun petoeläimen tuoksua. Siitä on silti 
tuleva purkkilihaa koko porukalle.

Kortelainen on kukaties avannut Pandoran lip-
paan. Porukka ei vielä tiedä, että muutaman päivän 
kuluttua on jo Kimmo Hirvosen vuoro, kun eteen 
juoksee vielä suurempi karhu, 192-kiloinen uros.

Ja mitä kaikkea voikaan tapahtua jahtisyksynä 
2020? Ihan mitä vaan, mutta ensin on lepytettävä 
karhun henki ja järjestettävä kunnon peijaiset. 

Metsästäjät ihastelevat 
155-kiloista urosta,  

joka on kylän porukan 
ensimmäinen. 

Kontio on saatu metsästä autoon ja matka lahtivajalle 
alkaa. Ampuja Esa Kortelainen varmistaa solmut.
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TEKSTI ANNA GRENFORS KUVA JARI SALONEN

Miten onnistuu seuruemetsästys ja muu toiminta koronavirusriskin aikana? 
Metsästäjäliitto on koonnut verkkosivuilleen kattavan ohjeistuksen, jonka 
avulla metsästysseura voi järjestää niin hirvijahdit kuin kokouksetkin. 
Tässä ohjeet pähkinänkuoressa.

MUTTA SE KORONA

Katso ohjeet tarkemmin Metsästäjäliiton 
sivuilta metsastajaliitto.fi/uutiset/korona
Voit myös tulostaa ohjeet.

Yleisiä 
koronaohjeita 

 → Jos sinulla on flunssaoireita, 
älä osallistu tapahtumiin.

 → Älä kättele.
 → Pese usein käsiäsi saippualla 
ja vedellä, saippuoi ainakin 
20 sekunnin ajan.

 → Jos et pääse pesemään 
käsiäsi, käytä käsidesiä.

 → Jos yskit tai aivastat, yski 
hihaasi tai suojaa suusi 
 nenäliinalla.

Kokoukset
 → Suositaan etäkokouksia ja 
etäosallistumista.

 → Paikallaolijoille järjestetään 
riittävät turvavälit.

 → Varataan paikalle käsidesiä.
 → Ovet pidetään auki niin, ettei 
kahvoihin tarvitse koskea.

 → Ei kätellä.
 → Ei kierrätetä nimilistaa.

Talkoot
 → Osallistuminen vapaaehtoiseksi.
 → Hygieniasta on huolehdittava.
 → Suositaan itsenäisesti ja yksin 
tehtäviä suoritteita.

 → Johtokunta kirjaa päätöksen, 
että osallistumatta jättämisestä 
ei tule rangaistuksia.

Lihanleikkuu ja 
lihanjako

 → Leikkuun tekee pienryhmä, 
johon ei kuulu riskiryhmäläisiä.

 → Mahdollisimman vähäinen 
 henkilömäärä.

 → Käsittelypaikan pinnat desinfioi-
daan ennen ja jälkeen leikkuun.

 → Kaikissa vaiheissa käytetään 
suojakäsineitä.

 → Lihat jaetaan ulkona autoihin tai 
suoraan koteihin suojakäsineitä 
käyttäen.
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Yhteisjahdit
 → Jakaudutaan pienryhmiin, 
joilla on ryhmänvetäjät.

 → Käskynjako ja tulistelut pide
tään pienryhmissä ulkona, 
 turvavälit huomioiden.

 → Kaadolle ei kokoonnuta.
 → Valitaan vapaaehtoisista, riski
ryhmään kuulumattomista 
”raatoryhmä” saaliin suolista
mista ja käsittelypaikalle 
 siirtoa varten.

Ampumaradalla
 → Älä tule radalle, jos sinulla on 
vähäisiäkin flunssaoireita.

 → Varaa mukaan omat desinfiointi
aineet, taulut ja tarvikkeet.

 → Desinfioi kaikki koskemasi pinnat, 
kuten ampumatuet ja lähetinlaitteet 
ennen ja jälkeen suorituksen.

 → Ammu yksin tai pienryhmässä 
turva väleistä huolehtien.

 → Käytä vain omaa asetta ja omia 
patruunoita.

Tapahtumien 
järjestäminen
Osoitteesta metsastajaliitto.fi/
uutiset/korona löydät ohjeet 
myös 

 → nuorisoleirien
 → metsästysampumakilpailujen 
 → ampumakoulutusten 

turvalliseen järjestämiseen.
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Kanalintulupien 
myynti jatkuu!

 

Kanalintulupia voi hankkia koko ajan 14.8. saakka. Tämän jälkeen 
asiantuntijat päivittävät lopulliset lupakiintiöt riistalaskentojen mukaan. 
Lupien lopullinen kiintiö tulee myyntiin seuraavasti:

Ma 24.8.  Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueet
Ti 25.8.  Salla, Savukoski, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi
Ke 26.8.  Pohjanmaa ja Kainuu
To 27.8.  Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo, Tervola, Ylitornio, Posio
Pe 28.8.  Enontekiö, Inari, Utsjoki

Myynti alkaa aamuisin kello 9 Eräluvat-verkkokaupassa ja palvelunumerossa 020 69 2424. 
Kun annat metsästäjänumerosi, lupasi tulee näkymään myös Oma riista -palveluun.
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MyyMälä joensuussa:
voiMatie 12
Ma-pe 9-17, la 10-14

www.jokiera.fi
info@jokiera.fi
044 764 6309

*arvonta suoritetaan 7.8.2020
arvontavoittoa ei vaihdeta rahaksi. voittajalle
ilmoitetaan henkilökohtaisesti. arvontavoitto
tulee noutaa Jokierän myymälästä tai se voidaan 
lähettää Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. 
Lisätiedot palkinnosta verkkosivuillamme!

alpina tracker Mid
Alpinan semivartinen 
malli huippuedullisesti! 
Tukevarakenteinen 
vaelluskenkä, jossa Alpinan 
oma Alpitex-kalvo. 
 
Koot 37-46. Takuu 12kk.
74,50€ (149€)

alpina trapper Black/rj
Moninkertainen testimenestyjä ja Alpinan 
myydyin malli. Sloveniassa valmistettu 
ja Suomen maastoon suunniteltu 
leveälestinen, vedenpitävällä Sympatex 
Performance -kalvolla varustettu 
metsästys- ja virkajalkine. Takuu 12kk.
199€ alpina trapper Black
209€ alpina trapper rj

tilaa paukut Helposti 
läHiMpään MatkaHuoltoon!

sellier & Bellot XrG
Lyijyvapaat suurriistapatruunat. Jäämäpaino 
lähes 100%, lihahukka olematon ja lyijyä ei 
tarvitse kaivella lihan seasta!
308win 11,7G 52€/20kpl
30-06 11,7g 52€/20kpL
8X57jrs 12,7G 59€/20kpl
8x57Js 12,7g 59€/20kpL
300winMaG 11,7G 75€/20kpl
7x57r 10,2g 62€/20kpL
7X65r 10,2G 62€/20kpl
9,3x62 16,2g 69€/20kpL
9,3X74r 16,2G 85€/20kpl

BornaGHi Haulikon patruunat - Meiltä Myös tukkupunteissa!

teräs!
teräs!

lyijy!
teräs!

BornaGHi steel piGeon Hv 
12/70 28G
Huippu-uutuus kyyhkylle! 
Teräshaulinen kyyhkypatruuna, 
jossa 430m/s lähdöt. Haulikoot 
2,54mm, 2,79mm ja 3,05mm.
8,90€/25kpl 
79€/ 250kpl

BornaGHi cH6 12/70 35G
Klassikkoasemaan 
kohonnut yleispatruuna 
pienriistalle. Lähtönopeus 
405m/s. Haulikoot 2,5mm 
- 3,5mm.
10,90€/25kpl 
99€/250kpl

BornaGHi steel MaGnuM 
Hv 12/76 35G
Markkinoiden nopein teräshauli
-patruuna, joka ladattu vain 
Suomen markkinoille 460m/s 
lähdöillä. Yleisimmät haulikoot.
14,90€/25kpl
139€/250kpl

BornaGHi steel Hv 12/70 32G
Priimaluokan teräshaulinen, eli 
vesilintulaillinen sorsapatruuna.  
Lähtönopeus 435m/s.
Yleisimmät
haulikoot.
10,90€/25kpl
99€/250kpl

Hart cleff powersHelltakki
Kevyt, joustava ja kalvoton takki 
alkukauteen ja myöhemmin vaikka 
välitakiksi.
49€
Hart siGnus 
softsHelltakki ja Housut
Kalvolliset jahtivermeet. Kääntötakki 
on näppärä oranssi/pixel camo, 
housut pixel camo -kuosilla.
takki 149€ Housut 119€ 

Hart arMotion evo Metsästyspuku
Kalvolliset metsästysvaatteet 
lisävahvikkeilla, oma malli naisille 
(kuvassa) ja miehille. Takissa läpivienti 
korvanapille, hyvin taskuja. Housuissa 
joustava vyötärö. 
takki 189€ Housut 119€ 

uutuus 2020!

katso koko valikoiMa
ja kaikki uutuudet 

www.jokiera.fi
sellier & Bellot fMj 
223reM 3,6G 47€/ 100kpl 
tukkupakkaus 319€/800kpL
308win 8G tai 9,55G 37,50€/50kpl
tukkupakkaus 289€/400kpL
6,5X55 8G tai 9,1G 39€/50kpl
tukkupakkaus 299€/400kpL

30-06sprG 8G tai 11,7G 42,50€/50kpl
tukkupakkaus 319€/400kpL

7,62X54r 11,7G 47€/50kpl
tukkupakkaus 359€/400kpL

9,3X62 15G 75€/50kpl
tukkupakkaus 519€/400kpL

kiväärin patruunat radalle ja Metsälle!

Boly Guard 
Jokierän maahantuomat Boly Guard -riistakamerat ovat 
teknisesti päteviä, varmatoimisia ja hyviä kuvia ottavia 
vehkeitä. Näkymättömän inframusta-salaman ansiosta 
laite sopii myös valvontakäytöön. 12kk takuu. 
BG590-24M 99€
BG584-24M 4G, läHettävä 199€

Hart crest MetsästysHousut
Kalvottomat housut, joissa 
liikkumamukavuutta antava strech 
pebassa ja polvissa.
79€

osallistu BoLy guard lähettävän 
riistakameran (arvo 199e) arvontaan 

nettisivuillamme www.jokiera.fi !*

käytetty, Mutta 
Hyväkuntoinen?
ostamme ja myymme 

käytettyjä aseita.

Lue lisää netti-
sivuiltamme!

-50%
superHinta!

seuraa Meitä
soMessa!

meiLLä aina iLmaiset toimituskuLut yLi 200 euron tiLauksiLLe! koodiLLa jaHti2020 yLi 40 € tiLauksiin iLmaiset toimitukset 23.7.-2.8.2020

Meiltä
Myös erävaatteet

lapsille!

jokierällä tapaHtuu! katso tarjoukset ja info sivuiltaMMe!
kyyHkykauden avaus 7.-9.8.
Metsästyskauden avajaiset 17.-19.8.
tervetuloa uudistuneeseen MyyMälääMMe, voiMatie 12 joensuu



JAHDISSA

Ulkomerelle suuntautuva metsästysreissu on sykähdyttävä kokemus. 
Kesäkuun alussa ulkosaaristossa metsästetään uroshaahkaa ja hallia.

Ulapan kutsu
TEKSTI JA KUVAT  JYRKI PUUPPONEN

Pienellä ulkoluodolla on suojaisa 
luonnonsatama, johon veneen saa 
ankkuroitua aalloilta suojaan.
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R
oni Andersson nostaa ison kaavesäkin veneestä 
kalliolle.

– Tehdään neljän viiden kaaveen letkaa ja 
viritetään ne valmiiksi aamuksi. 

On toukokuun viimeisen päivän ilta ja 
olemme juuri ajaneet veneellä 15 kilometriä ulkome-
ren pienelle luodolle. Puuton kallioluoto sijaitsee ylei-
sellä vesialueella Suomenlahdella. Kaikilla Suomessa 
pysyvästi asuvilla metsästäjillä on vapaa metsästys-
oikeus yleisillä vesialueilla. 

Huomenna, eli kesäkuun ensimmäisenä, alkaa 
uroshaahkan pari viikkoa kestävä metsästysaika.

Kaaveiden houkuttelemat
Sääennuste povaa tuulen kääntyvän yön aikana itään, 
joten teemme passipaikan luodon länsilaidalle. Toi-
vomme lintujen kaartavan tyveneen kaaveiden hou-
kuttelemina.

Virittelemme passipaikalle vanhasta lainapeit-
teestä 70 senttiä korkean näkösuojan. Haahkat len-
tävät matalalla merenpintaa hipoen, joten ne eivät 
havaitse meitä suojan takaa. 

Kaaveet laitetaan niin lähelle rantaa, että niille 
koukkaavat linnut ovat haulikkohollilla. Ilman kaa-
veita uroshaahkoja, eli kalkkaita, on mahdoton päästä 
ampumaan. Kalkasparvet liittyvät aina isompaan 
parveen, joten kuvia ei voi olla liikaa.

Myös harmaahylkeen eli hallin metsästyskausi on 
käynnissä. Harmaahylkeen metsästys ei vaadi eril-
listä pyyntilupaa. 

Suomen merialueet on jaettu kolmeen vyöhykkee-
seen, ja jokaiselle vyöhykkeelle on määritelty metsäs-
tettävien hylkeiden kiintiöt. Suomenlahden 300 hal-
lin kiintiöstä on ammuttu vasta 50. Vuosittain kiin-
tiöistä metsästetään murto-osa.

Suomenlahdella halleja metsästetään käytän-
nössä aina sulasta merestä. Ihannetilanne on päästä 
ampumaan hylje luodolta toiselle luodolle. Keinu-
vasta veneestä hylkeen ampuminen on tuuripeliä. 
Veteen ammuttu hylje uppoaa herkästi, joten veteen 
ammuttaessa kannattaa katsoa, että eläin on mata-
likon kohdalla.

Kesäyön aurinko on laskenut horisontin taakse, 
ja merelliset äänet hiljentyvät. Pikaisen iltapalan jäl-
keen kömmimme veneeseen nukkumaan muutamaksi 
tunniksi.

Aamu valkenee
Aamu valkenee kolmen jälkeen. Siirrymme lyhyi-
den yöunien jälkeen kyttäyssuojaan odottamaan lin-
tuja. Nousevan auringon ensimmäiset säteet kultaa-
vat luodot. Lapintiira tekee syöksyjä rantaveteen ja 
nappailee pikkukaloja.

Haahkakanta on taantunut viime vuosina. Suurin 
syyllinen haahkojen, kuten monien muidenkin vesi-
lintujen vähenemiseen, ovat niin maa- kuin ilmape-
dotkin. Sisäsaaristoa nuohoavat minkki ja supikoira 
saavat aikaan pahaa jälkeä pesivissä lintuyhdyskun-
nissa. Taivaalta untuvikkoja uhkaavat suuret lokki-
linnut ja merikotka. 

Ulkomeren matalilla kallioluodoilla, joista myrs-
kyaallot vyöryvät yli, linnut eivät pesi. Luvalliseksi 
metsästysalueeksi on rajattu nämä kauimmaiset luo-
dot, joilla metsästys ei häiritse pesiviä lintuja. Veneil-

 Roni Andersson sitoo kaaveet 
naruun, joka on kytketty painoon.

Viritämme kaaveet illalla 
valmiiksi odottamaan 

aamulentoa.
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 Kuvilla käy ensin 
vain naaraita, mutta 
niitä ei metsästetä 
nyt.

 Päivä kuluu 
passissa lintuja 
odotellessa. Välillä 
kalkkaita erehtyy 
ampuma hollille.

Metsästysalueeksi on rajattu kauimmaiset luodot , joilla linnut eivät pesi.
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UROSHAAHKA  
ELI KALKAS
Haahka on suurin sukeltajasor
samme. Uroshaahka muuttaa alku
kesällä pois Suomen merialuei lta 
sulkimisalueilleen. Naaraat jäävät 
hautomaan, ja muodostavat kuo
riutumisen jälkeen usein 2–3 naa
raan poikueryhmiä.

Haahkapopulaatio on voimak
kaan urosvoittoinen. Urosten eli 
kalkkaiden metsästys ei vaaranna 
lajin elinvoimaisuutta, vaan tasa
painottaa epäsuhtaa sukupuoli
jakaumassa.

Uroshaahkaa saa vuosina 
2019–2021 metsästää 1.–15.6. 
Sallittu metsästysalue on rajattu 
ulkomeren avoluodoille. Kartta 
metsästysalueesta löytyy Suomen 
riistakeskuksen sivuilta riista.fi. 
Haahkasaaliista täytyy tehdä 
lakisääteinen ilmoitus riistakeskuk
selle esimerkiksi Oma riista pal
velussa.

lessä on vältettävä ajamasta pesimäsaarten ja poiku-
eiden läheltä.

Haahkapopulaatio on voimakkaan urosvoittoinen. 
Kalkkaita on noin 70 prosenttia haahkoista. 

– Naaraat joutuvat keväisin koville, kun monet 
innokkaat uroshaahkat ovat niiden kimpussa. Uros-
lintujen metsästäminen on lajin kannalta hyvä asia, 
koska se tasapainottaa sukupuolijakaumaa, Metsäs-
täjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius kertoo.

Kesäkuun alus-
sa osa kalkkaista on 
ehtinyt muuttaa sul-
kimisalueilleen, pois 
Suomen merialueil-
ta, ja loputkin muut-
tavat lähiviikkojen 
aikana. 

Vähitellen aamu-
lento lähtee käyntiin. 
Kuville lentää useita 

yksittäisiä ja pienissä ryhmissä lentäviä naarashaah-
koja. Jonossa lentävät kalkasparvet ohittavat passiluo-
tomme satojen metrien päästä.

Kuin tyhjästä kuville kaartaa yksinäinen uros-
haahka. Simeniuksen haulikko nousee nopeasti ja 
lintu pyörähtää laukauksesta veteen. Laineet vievät 
linnun hetkessä virvelin heittomatkan ulottumatto-
miin. Saalis on lähdettävä hakemaan veneellä.

Hylkeitä näkyvissä
Nautiskelemme kesäpäivästä luodolla. Torkumme 
vuorotellen passipaikalla yhden pitäessä vah-
tia. Olemme joskus nähneet hylkeitä näilläkin luo-
doilla, mutta yleensä ne asustelevat vielä kauempana 
merellä. 

Kiikaroimme horisontissa näkyviä kareja. Ilma 
väreilee, mutta kilometrien päässä sijaitsevalla luo-
dolla näyttäisi lepäilevän hylkeitä. Päätämme läh-
teä illansuussa veneellä tarkistamaan luotorykelmän.

Harmaahylkeen kanta kasvaa jatkuvasti varsinkin 

Laineet vievät saaliin nopeasti kauas. Pudotettu uroshaahka 
käydään haavimassa talteen veneellä.

Kalkas on suuri ja komea lintu. 
Uroshaahkaa ei voi sotkea 
ruskeaan naaraaseen.

Asettaudun odottamaan ja toivon hylkeen nousevan 
luodolle tai näyttäytyvän matalikon kohdalla. 
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eteläisillä merialueilla. Hylkeet aiheuttavat ammat-
tikalastajille huomattavia taloudellisia menetyksiä. 
Aikuinen uroshalli kasvaa 300-kiloiseksi, ja se syö 
vuorokaudessa lähes kahdeksan kiloa kalaa. Itäme-
ren suurimmalla hylkeellä ei ole luontaisia saalista-
jia, joten metsästys on ainoa keino rajoittaa popu-
laation kasvua.

Hallin metsästyksen suurimpana esteenä ovat 
suuret suojelualueet, joiden alueella niitä ei voi met-
sästää. Hylkeet oppivat nopeasti välttämään sallitulla 
alueella sijaitsevia luotoja. 

Toinen merkittävä ongelma on, ettei hylkeiden 
lihaa, traania, taljoja tai nahasta jalostettuja tuotteita 
saa nykyisten EU-säädösten mukaan myydä.

Naaraamassa
Illalla lähestymme luotoja. Simenius ja Andersson 
ovat aiemmin ampuneet hallin, mutta minun saalis-
listaltani hylje vielä puuttuu. 

Saan mahdollisuuden yrittää, sillä lähimmältä 
luodolta pulahtaa veteen viisi hyljettä. Rantaudumme 
luodolle pikaisesti. Lataan kiväärin ja valmistaudun 
ampumaan.

Hylkeiden päitä ilmestyy näkyviin. Yksi hylje nostaa 
päänsä matalikon kohdalla, mutta nopeasti ammuttu 
laukaus ei osu. Laukauksesta huolimatta hylkeet eivät 
karkkoa, joten saan uuden mahdollisuuden. Tähtään 
tällä kertaa hieman pidempään, ja nyt luoti osuu koh-
teeseen.

Yritämme paikallistaa hyljettä pohjasta. Vaikka 
tuuli ei ole kova, meillä on riittävästi haastetta hallita 
venettä matalikolla ja väistellä kiviä. Meillä on melko 
tarkka tieto siitä, millä kohdalla hylje oli ammuttaessa, 
mutta siitä huolimatta sitä ei tahdo löytyä pohjasta. 

TEEM
U

 SIM
EN

IU
S

Harmaahylje eli halli on itämeren 
suurin hylje. Uros voi kasvaa jopa 
300-kiloiseksi.

Lopulta Simenius huikkaa näkevänsä hallin kah-
den kiven välissä. Järeällä vavalla, kelalla ja siimalla 
varustetulla koukkuharalla naaraamme saaliin pin-
taan. Onneksemme ampumani hylje on nuorehko 
eläin, jonka saamme vähin vaivoin nostettua venee-
seen. Nyt voi vihdoin henkäistä: mahtava tilanne!

Suuntaamme haahkaluodolle nylkemään saaliin. 
Hylje on nyljetty auringon laskiessa. Yöunet tulevat 
taas jäämään lyhyiksi, mutta se ei meitä tyytyväisiä 
metsästäjiä haittaa. 

Tuomme hylkeen 
haahkaluodolle ja 
nyljemme sen vielä 
samana iltana. Mui-
noin hylkeen traanis-
ta keitetty öljy oli ar-
vokasta kauppatava-
raa. Nykyään halu-
tuin osa on hylkeen 
komea nahka.

HARMAAHYLJE
Harmaahylje eli halli eli on suurin 
hylkeemme. Koiras voi kasvaa 
300-kiloiseksi ja naaraskin lähes 
200-kiloiseksi. Hylkeet aiheut-
tavat kalastajille huomattavia tap-
pioita syömällä kalaa pyydyksistä 
ja vahingoittamalla samalla pyy-
dyksiä.

Metsästyskausi alkaa 16.4. ja 
jatkuu vuoden loppuun, tai niin 
pitkään, kunnes alueellinen kiintiö 
täyttyy. Metsästys ei vaadi eril-
listä pyyntilupaa. Yleisillä meri-
alueilla saa metsästää vapaasti 
jokainen Suomessa pysyvästi 
asuva metsästäjä.

Merialueet on jaettu kolmeen 
vyöhykkeeseen, joille on määri-
telty pyyntikiintiöt. Kiintiön tilanne 
näkyy Suomen riistakeskuksen etu-
sivulla riista.fi. Kiintiöstä metsäste-
tään vuosittain vain murto-osa. 
Metsästetystä hallista on tehtävä 
viimeistään kolmantena arkipäi-
vänä ilmoitus riistakeskukselle esi-
merkiksi Oma riista -palvelussa.

Hylkeen lihaa, nahkaa, muita 
osia tai jalosteita ei saa myydä.
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Tukkimestari Markku Tervonen näyttää mittatukilla 
varustetulla aseella, kuinka kyynärtaitemitalla voi 
selvittää, onko aseen tukissa oikea pituus.
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selitteinen. Miestä viehättävät englantilaiset aseet, 
mutta myös aseen käyttäjällä ja hänen metsästyk-
sensä ymmärtämisellä on sijansa Tervosen sydä-
messä. 

– On eri asia, kun teet asetta etelän fasaanien ajo-
jahtiin, kuin metsästäjälle pohjoiseen, Tervonen pohtii.

Itseoppinut 
TUKKIMESTARI

TEKSTI TANJA HEIKKONEN  KUVAT PEKKA KUSTULA

Nellimiin muuttanut Markku Tervonen on tukkiseppä, joka tunnetaan. 
Tervonen on tehnyt aseisiin tukkeja neljällä vuosikymmenellä ja on saanut 
uransa aikana työstää aseita, joiden hinnalla ostaisi Suomen syrjäkyliltä 
useamman omakotitalon.

M
arkku Tervonen tunnettiin ennen 
kestiläläisenä tukkimestarina, mutta 
unelma pohjoisessa asumisesta kul-
jetti hänet Inarin Nellimiin vaimonsa 
Katariinan kanssa. Pohjoiseen muutto 

sinetöityy kesän aikana, kun Tervosten uusi koti val-
mistuu Inarijärven rannalle.

Vaikka Tervonen on jo eläkkeellä, hän ei malta 
pitää näppejään erossa aseiden tukeista. Oma verstas 
löytyy jo uudelta kotipaikalta konttiin rakennettuna.

Se, kuinka Tervosesta tuli tukkiseppä, on oma 
lukunsa. Mies puntaroi vielä 80-luvulla veneenteki-
jän ja tukkisepän töiden välillä. Ystävän kommentti 
johdatti kuitenkin työskentelemään aseiden parissa. 

– Aikoinaan tein itselleni jonkun kiväärin tukin, 
ja tein myös vaneriveneen. Nuoruuden ystäväni sanoi 
minulle, että rupea tekemään aseen tukkeja – veneitä 
tekee melkein jokainen. Kestilän talotehtaalle tuli töi-
hin ampumahiihtäjä Veli Karjaluoto, jolle tein aseen 
tukkeja, Tervonen kertoo uransa alkuajoista. 

Siitä se sitten lähti. Sen jälkeen Tervonen on kehit-
tänyt työstötapojaan vuosi vuodelta. 

– Siihen aikaan ei ollut kouluja, kyllä se oli itse 
opeteltava ja etsittävä se tieto maailmalta. Yrityksen 
ja erehdyksen kautta olen oppinut.

Tervosen tavoitteena on ollut koko uransa ajan 
tarkka ja hyvä työ. Sittemmin arvoaseet alkoivat kiin-
nostaa häntä, ja haaveisiin nousi englantilaisten laa-
tuaseiden työstö.

Vuorineuvosten luottopakki 
Kun Markku Tervoselta kysyy, mitkä ovat hienoim-
pia tukkeja, joita hän on tehnyt, ei vastaus ole yksi-

Mittatukkia säätämällä löydetään asiakkaalle kuin 
asiakkaalle oikeanlaiset mitat, joiden pohjalta uutta  
tukkia aletaan työstämään.
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Asepuuseppä  
Markku Tervonen

 → Syntynyt 1955.
 → Metsästyskortti ja aseenkanto-
lupa 1970.

 → Ensimmäisenä aseena veljen 
yksipiippuinen Hunor-haulikko 
kaliiperia 16.

 → Tekee omaan kivääriinsä 
 ensimmäistä kertaa itse tukin 
1970-luvun lopussa.

 → Päätoimiseksi asepuusepäksi 1984.
 → Ensimmäinen oma suomenpysty-
korva 1985.

 → Tekee ensimmäistä kertaa tukin 
englantilaiseen laatuaseeseen 
1990.

 → Tapaa tulevan vaimonsa Katarii-
nan 2009.

 → Muuttaa Pohjois-Pohjanmaalta 
Ivaloon 2019.

– Viisitoista vuotta meni, että pääsin 
tekemään ensimmäiseen Purdeyhin tukin. 
Ne ovat sellaisia, miten sitä sanoisi, “best 
gun”, eli parhaita aseita. 

Mieleen ovat jääneet muun muassa 
Holland & Hollandin tuplaluodikot ja nii-
den perien valmistaminen.

– Uusi maksaa niin paljon, ettei osaa 
sanoakaan. Käytetyt maksavat kahta 
puolta sadantuhannen.

Osa Tervosen käsissä kulkevista aseista 
on siis arvokkaampia kuin heidän uusi 
kotinsa Nellimissä.

– Olen päässyt tutustumaan tässä 
ammatissa duunareihin ja vuorineuvok-
siin. Kaikkia arvostan ja kaikille teen tuk-
keja. Arvoaseissa on tietysti enemmän 
haastetta. Kun saa arvostuksen työstä 
henkilöltä, joka näkee laadukkaan jäljen, 
niin se kannustaa. 

– Viiden euron kellokin näyttää aikaa 
ja sadan euron pyssylläkin ammut linnun 
– ja taas kalliillakin pystyt ampumaan ohi. 

Vielä 2000-luvun alussa Tervonen 
kulki erämessuilla ja markkinoi töitään. 

Markku Tervonen öljyää asiakkaalle valmistamaansa uutta tukkia. Pöydällä näkyy pieni osa tukin työstämiseen tarvittavista lukuisista työkaluista.

Uudella tukilla voi tehdä suurenkin muutoksen 
aseen istuvuuteen. Markku Tervonen näyttää 
kuinka paljon alla näkyvän uuden tukin kulma 
poikkeaa alkuperäisestä.

LUE LISÄÄ  
ja katso Tervosen 

video 
jahtimedia.fi
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Nyt tieto työn laadusta kulkee suusta suu-
hun. 

– Olen pyrkinyt tekemään niin hyvää 
kuin pystyn. Tieto kulkee metsästäjien ja 
kilpa-ampujien keskuudessa, eläkkeellä 
oleva tukkimestari kertoo.

Kun Tervoselta yrittää udella hänen 
kuuluisimmista asiakkaistaan, mies vai-
kenee.

– Olen kätellyt sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat kätelleet Kaarle Kustaata, hän 
vastaa. 

Pohjoisen kaipuu
Tervosen pariskunnan pitkäaikaisena haa-
veena on ollut asua pohjoisessa. Mahdolli-
suus avautui vihdoin viime syksynä. 

– Kymmenkunta vuotta on ollut puhe, 
että kun Katariinan tytöt ovat omillaan, 
niin lähdetään Lappiin. Nuorin tyttö sanoi 
pari vuotta sitten, että alkakaa mennä jo. 
Siinä sitten meni hetki järjestellessä. 

Pohjoiseen pariskuntaa veti oikeas-
taan kaikki – luonto, metsästys, kalas-
tus, veneily ja retkeily. Puntarointia käy-
tiin Inarin ja Sodankylän välillä.

– Oli vaalikevät 2018, kun mentiin 
pohjoiseen. Sodankylässä oli vaaliteltalla 
tarjolla kylmää makkaraa ja Inarin Iva-
lossa lämmintä poronlihahernekeittoa, 
niin valittiin Inari, Tervonen vitsailee.

Suunnitellun välivuoden sijoituspai-
kaksi valikoitui lopulta Ivalo monipuoli-
suutensa takia. 

– Viihdytään täällä niin hyvin, että 
ostettiin tontti ja laitettiin rakennus-
projekti vireille. Nyt on pohjatöitä tehty. 
Oma tupa rakentuu Inarijärven rannalle, 
jossa juhannuksen aikaan laskettiin vesille 
myös purjevene.

– Matkahuolto kuljettaa tänne tavaraa 
melkein paremmin kuin Kestilään, Tervo-
nen kertoo. 

Vain muutama ase
Tervosen perheessä asuu myös oma suo-
menpystykorvakasvatti Kaunotar, joka 
osaltaan vaikuttaa tukkimestarin asekaa-
pin sisältöön. Tervosen pariskunta retkei-
lee paljon ja metsästyspäivät venyvät pit-
kiksi. Siksi tavaroiden painoa on pyritty 
vähentämään kaikin keinoin, esimerkiksi 
ruoka menee reppuun ilmakuivurin kautta. 
Vähän samoin kävi myös aseasioissa.

– Sodan jälkeen, kun ei ollut muita 
pyssyjä kuin oravapienoiskivääri talossa, 

Markku ja Katariina Tervonen ovat toteuttaneet 
unelmansa ja rakentavat uutta kotiaan 
Inarijärven rantaan. Mukana on muuttanut 
myös pystykorva Kaunotar.

Näin istuu oikein mitoitettu tukki. Perälevyn 
yläosa jää hartialinjan alapuolelle ja poski on 
tukevasti tukin harjalla. Jyvien tulee näkyä 
peräkkäin, eikä niiden välistä saa näkyä 
kiskoa.

niin isä ja hänen veljensä kertoivat ampu-
neensa metsoja sellaisella. Kun sen koh-
disti metson valkoiseen lappuun, niin lintu 
tippui, ja jos jäi raanaan, niin koira hoiti 
loput. Tein sitten samanpainoiseen .25-
20 -kaliiperin kiväärin, joka on huomat-
tavasti tehokkaampi. 

– Olen saanut sen nyt 1,7-kiloiseksi 
luotiaseeksi. Olen sillä kolme syksyä met-
sästänyt ja saanut hyvin lintua. Se on sel-
lainen ylipitkä haulikkomatka tai haulik-
komatka, jolle ammun. Tukista tein vähän 
erimallisen, koska ammun sillä lintua 
maasta ylöspäin. 

Tervosen kaapista löytyy lisäksi muu-
tama muukin ase. Haaveissa on nyt han-
henpyynti pohjoisessa, siihen löytyy hau-
likkorihla. Lisäksi on melkein eläköitynyt 
yhdistelmäase ja riekkoaseena Sako 218 
Bee. Jälkimmäinen on oma erikoisuutensa, 
Jenkkeihin aikoinaan tehty vientiase, joka 
on osoittautunut hyväksi kevään aroilla 
riekoilla.

Aseiden määrä ei ole kuitenkaan suuri 
miehen ammatin huomioon ottaen.

– Käytännössä kolmella aseella olen 
pärjännyt. Puoliautomaattia en ole kos-
kaan käyttänyt, tukkimestari kertoo.

– Ammuttaessa tärkeämpi on minne 
sen luodin laittaa kuin kaliiperi. 

”Olen pyrkinyt tekemään niin hyvää kuin pystyn.”
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L
uonnonvarakeskuksen eli Luken 
arvion mukaan Suomessa oli maalis-
kuussa 30 susilaumaa, joista 24 on 
kokonaan Suomen rajojen sisäpuo-
lella. Eniten kasvua oli läntisessä 

Suomessa, jossa arvioidaan olevan 18 
laumaa. Susilauma tarkoittaa kolmen tai 
useamman suden ryhmää, jossa yksilöt 
liikkuvat pääosin yhdessä ja jakavat 
saman reviirin. 

Susien yksilömääräksi Luke arvioi 
maaliskuussa 216−246 sutta. Vuotta 
aiemmin kannan suuruudeksi arvioitiin 
185−205 yksilöä. Susikannan tulevaisuu-
denkehitystä kuvaavan ja myös kuluneen 
kevään pentutuoton huomioivan uuden 
ennustemallin mukaan heinäkuun alussa 
2020 susia tulisi olemaan Suomessa 
309–416 yksilöä.

Suotuisan suojelun tasolle?
Euroopan unionin tuomioistuimen anta-
man ennakkoratkaisun mukaan kannan-
hoidollinen metsästys on Suomessa 
mahdollista, mutta sille on asetettu tiuk-
koja ehtoja, ja se vaatii sitoutumista 
susikannan suojeluun.

Käytännössä kannanhoidollisen met-
sästyksen toteutuminen edellyttää riittä-
vän elinvoimaista susikantaa. Pienim-
män elinvoimaisen kannan taso, joka 
määritettiin viime vuonna päivitetyssä 
susikannan hoitosuunnitelmassa, on nyt 
saavutettu. Se tarkoittaa vähintään 25 
laumaa tai lisääntyvää paria. 

Suomesta kuitenkin puuttuu tarkka 

tavoitelukumäärä EU:n luontodirektiivin 
edellyttämälle susikannan suotuisan 
suojelun tasolle. Se aiheuttaa hämmen-
nystä kannanhoidollisen metsästyksen 
edellytyksiä arvioitaessa.

– Luken kesäkuussa julkaisema arvio 
viime maaliskuun tilanteen mukaisesta 
Suomessa liikkuvasta 30 susilaumasta 
ylittää nyt selkeästi kannanhoitosuunni-
telmassa määritetyn pienimmän elinvoi-
maisen kannan tason. Kannan kehitys 
antanee uutta pontta kannanhoidollisen 
metsästyksen valmistelutyöhön, toteaa 
Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas 
Hallenberg. 

Maa- ja metsätalousministeriön Suden 
kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu 
ja määrittely -hankkeessa selvitetään 
 parhaillaan suden kannanhoidollisen 
metsästyksen aloittamisen edellytyksiä ja 
tavoitteita.

Koska Suomi on jo kertaalleen saanut 
tuomion suden metsästyksestä, voi seu-
raava valvontamenettely johtaa EU-tuo-
mioistuimen uhkasakkoihin. Ne ovat 
määrältään merkittäviä – kertamaksuna 
lottovoiton suuruinen summa ja vielä 
henkilöauton hinta päälle per päivä, 
kunnes asia on korjattu komission 
hyväksymään tilaan. Jättisakkojen uhka 
aiheuttaa arvatusti varovaisuutta virka-
miehissä.

Riski metsästyskoirille
Metsästäjäliitto on asettanut yhdeksi 
edunvalvontaa koskevaksi ydintehtäväk-

Luonnonvarakeskuksen julkaiseman tuoreen suden 
kanta-arvion mukaan susilaumojen määrä on kasvanut 
neljänneksellä vuoden aikana. Susikannan kehitys antanee 
pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmisteluun.

SUSILAUMAT YLEISTYVÄT
– kannanhoidollinen 
metsästys mahdolliseksi?

TEKSTI EIJA VALLINHEIMO
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Susihavaintojen kirjaaminen Tassuun 
selvästi kannattaa.

seen koiran kanssa metsästämiseen liit-
tyvien olosuhteiden parantamisen ja 
suomalaisen koirametsästyskulttuurin 
turvaamisen. Tavoitteena on löytää 
yhteistyössä oikeat toimenpiteet ja luoda 
maahamme sellaiset olosuhteet, joissa 
suomalaisen metsästyskoirakulttuurin 
jatkuvuus saadaan turvattua.

– Susikannan kasvu näkyy kentältä 
tulevana runsaana palautteena. Metsäs-
täjät ovat oikeutetusti huolissaan koi-
riensa turvallisuudesta, sanoo luonnon- 
ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Metsästäjäliitto pitää erittäin valitet-
tavana Luken päätöstä siitä, että susien 
pannoituksia ei ole kevään aikana tehty, 
eivätkä pantasusien sijaintitiedot ole 
siksi käytettävissä riistahavainnot.fi
-palvelussa metsästyskauden alkaessa. 
Palvelulla on pystytty ennaltaehkäise-
mään susien aiheuttamia koiravahinkoja.

– On iso riski, että metsästyskoiria 
menetetään syksyllä ja susikonflikti 
syvenee metsästyskauden aikana, Gren-
fors toteaa.

Metsästäjien havainnot  
erittäin tärkeitä
Vapaaehtoiset, eli pääosin metsästäjät, 
ilmoittivat tämänvuotisen suden kanta-
arvion tueksi lähes 6 000 susihavaintoa 
Tassu-järjestelmään ja toimittivat suu-
ren määrän DNA-näytteitä. Onnistuneita 
DNA-analyysejä on saatu 40 prosenttia 
enemmän kuin viime vuonna. Susien 
tunnistaminen DNA-menetelmällä nou-
see yhä  tärkeämmäksi tulevaisuudessa. 

– Susihavaintojen kirjaaminen Tas-
suun selvästi kannattaa, ja sillä on ollut 
vaikutusta kanta-arvioon. Harvaan asu-
tuilta ja vaikeakulkuisilta alueilta tulisi 
ehdottomasti saada lisää Tassu-havain-
toja ja DNA-näytteitä, jotta Suomen 
susikannan koko saadaan mahdollisim-
man varmasti arvioiduksi koko maan 
alueelta, Grenfors toteaa. 

– Tieto susien liikkeistä olisi hyödyl-
listä sekä päätöksentekijöille, tutkijoille 
että metsästäjille. Kentällä vallitseva 
epäluottamus on ollut tiedon keräämisen 
iso este. 

Suden kannanhoidollisen metsästyksen 
toteutuminen edellyttää riittävän elinvoimaista 
susikantaa. Pienimmän elinvoimaisen kannan 
taso on jo saavutettu.

N
IKO

 PEKO
N

EN
/ VA

STAVA
LO

3/2020  JAHTI    51jahtimedia.fi



M
etsähanhen metsästykselle 
on viime vuosina asetettu 
rajoituksia, jotta kan-
taa saataisiin elvytettyä. 
Metsästys on ollut han-

hien pesimäalueilla kokonaan kiellet-
tyä jo kuuden vuoden ajan. Suojelutyö on 
tuottanut tulosta. Maa- ja metsätalous-
ministeriön antaman tuoreen asetuspää-
töksen mukaan metsähanhen metsästys-
mahdollisuuksia laajennetaan. 

Metsähanhen Suomessa pesivän ala-
lajin taigametsähanhen metsästys on 
sallittua 20.8. kello 12 alkaen 27.8. asti 
tietyissä Lapin kunnissa, yhden hanhen 
kiintiöllä ja ravintohoukuttimien käyttö-
kiellolla rajattuna. 

Kaakkois-Suomessa muuttoaikaan 
tapahtuva, pääosin metsähanhen toiseen 
alalajiin, tundrametsähanheen, kohdis-
tuva metsästys sallitaan viime vuoden 
tapaan 1.10.–30.11. välisenä aikana raja-
tulla alueella, ilman kiintiö- tai houku-
tinrajoitteita.

Metsästäjäliitto pitää annettua ase-

tusta kannatettavana. Liiton näkemyk-
sen mukaan on erittäin hyvä asia, että 
pitkän tauon jälkeen päästään jälleen 
harjoittamaan perinteiseen suomalaiseen 
metsästyskulttuuriin kuuluvaa, erittäin 
vaativaa pyyntimuotoa hanhien pesimä-
soilla.

– Tärkeää on, että taigametsähanhi-
kannan suojelutoimenpiteillä suotuisaksi 
saatu kehitys ei vaarannu, kiteyttää Met-
sästäjäliiton luonnon- ja riistanhoito-
päällikkö Ere Grenfors. 

Merihanhen pyyntiin vain 
rannikolla
Merihanhen kanta on viime vuosikym-
meninä kasvanut saaristossa ja rannik-
koseuduilla. Suomessa sisämaapesintöjä 
on toistaiseksi ollut vähän, mutta niiden 
määrä on ollut kasvamassa. 

Ministeriön asetuspäätöksessä meri-
hanhen metsästyskieltoa sisämaassa jat-
ketaan tulevalla metsästyskaudella, jotta 
kanta pääsee runsastumaan. Rannikko-
alueella tapahtuva metsästys jakautuu 

viime vuoden tapaan aikaistettuun pel-
tometsästykseen satovahinkojen estämi-
seksi 10.8. alkaen ja tavanomaiseen met-
sästyskauteen 20.8. kello 12 alkaen 31.12. 
saakka. 

Merihanhelle on asetettu nyt kahden 
hanhen metsästäjäkohtainen saaliskiin-
tiö saalismäärien kohtuullistamiseksi. 
Aikaistetussa peltopyynnissä ravinto-
houkuttimien käyttö on kielletty.

Molempien hanhilajien metsästäjä-
kohtaiset kiintiöt ja ravintohoukuttimen 
käytön rajoitukset ovat Metsästäjäliiton 
mielestä perusteltuja, jotta kannat saa-
daan metsästyskelpoiselle tasolle.

– Tässä tilanteessa ministeriön ase-
tuksessa määrittämät rajoitukset, joiden 
avulla saaliin kokonaismäärää saadaan 
kontrolloitua ja metsästystä kohdistet-
tua enemmän nuoriin lintuihin, ovat 
tarpeen. Metsästäjäliitto on tyytyväi-
nen siitä, että metsästäjäkohtaiset saa-
liskiintiöt ovat nykyisin mukana myös 
hanhen metsästyksen säätelyn työkalu-
pakissa, Grenfors tiivistää. 

Metsähanhen met-
sästystä avataan 
nyt asteittain, sillä 
kannankehitys on 
ollut suotuisaa. 
Meri hanhen osalta 
sisä maan metsäs-
tyskieltoa jatke-
taan, rannikko-
alueilla maltillinen 
pyynti sallitaan 
edelleen.

Metsähanhea päästään taas 
pyytämään Lapissa

TEKSTI EIJA VALLINHEIMO 

Metsähanhea päästään pyytämään Lapin soilta ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen. Rauhoittaminen on siis 
tuottanut tulosta.
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Sellier&Bellot Parcours 12/70

O S U VAT  VA L I N N AT  
METSÄSTYSKAUTEEN

Sellier&Bellot Champion 12/70

Sellier&Bellot Fortuna 12/70

Sellier&Bellot .308 Win FMJ

Suosittu patruuna, joka sopii 
kilpa-ammuntaan ja metsästykseen. 
Lataukset 28, 32, 36 g.
Haulikoko 2,5 mm.

Suuren suosion saavuttanut
suomalaisille metsästäjille suunniteltu,
erittäin nopea patruuna. Lataus 36 g.
Haulikoot 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4 mm.

Vaativimmallekin käyttäjälle sopiva

metsästyspatruuna. Lataus 36 g.

Haulikoot 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4 mm.

Kiväärinpatruuna täysvaippaluodilla.

Sopii harjotteluammuntaan ja

pienriistan metsästykseen.

Luoti 8,0 g.

Sellier&Bellot Exergy Blue .308 Win

Täysin lyijytön kiväärinpatruuna 

laajenevalla kokokuparisella 

metsästysluodilla. Luoti 10,7 g. 

Saatavilla myös 30-06 ja 6,5x55.

LÖYDÄ LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI OSOITTEESTA: 

www.remes.fi/jalleenmyyjat 

@aseliikeremes remes.fi

RC 3 12/70
Korkealaatuinen metsästyspatruuna
pienriistan metsästykseen.
Erinomainen lähtönopeus ja laatu.
Lataus 36 g. Haulikoot 2,5; 2,7; 2,9; 3;
3,3; 3,5 mm.

RC Camouflage Hyperfast
Technosteel 12/76

Supersuosittu, hyvällä lähtönopeudella 
ja upotuksella varustettu 
teräshaulipatruuna. Lataus 34 g.
Haulikoot 3,05; 3,3; 3,81 mm.

RC Camouflage 36 Special 
Pigeon 12/70

Huippupatruuna metsästykseen. 
Supertemperoidut haulit ja 417m/s 
lähtönopeus takaavat hyvän iskutehon. 
Lataus 36 g. Haulikoot 2,7; 2,9; 3,1; 3,3 mm.

RC JK6 T5 HP 12/70

Tästä ei patruuna parane. Temperoidut 
haulit, Boforsin ruuti ja loistava 
lähtönopeus takaavat toiminnan kaikissa 
olosuhteissa. Lataus 36 g. 
Haulikoot 2,7; 2,9; 3,1; 3,3; 3,5; 3,9 mm.



Ehdota palstan toimittajalle  
tuotteita esiteltäväksi:  
santtukuparinen@gmail.com

TEKSTI JA KUVAT: SANTTU KUPARINEN 

UUSI LYIJYTÖN PATRUUNA 69 €/ 20 KPL
Puhtaasta kuparista valmistettu lyijytön Sako 
Blade -luoti avautuu niin pienriistametsästyksessä 
pienemmällä laajentavalla kuormituksella kuin 
myös kovanopeuksisissa suurriistariistaosumissa.
sakosuomi.fi

TÄHTÄINKIIKARI-UUTUUS 
519 € (1–6 X 24) 
679 € (3–18 X 56)
729 € (4,5–27 X 50)
Euroopassa valmistetut Meopta 
Optika 6 -kiikaritähtäimet sopivat 
laajan suurennusalueensa 
ansiosta useisiin eri jahti-
muotoihin. Kiikareissa on 
parallaksisäätö ja säädettävä 
valopiste sekä 10 vuoden takuu. 
Runkoputken halkaisija 30 milliä.
remes.fi

UUSI .30 ÄÄNEN-
VAIMENNIN 379 €
Ase Utra Radien on osittain 
piipun päälle tuleva kevyt 
teleskooppinen uutuusvaimennin. 
Se painaa vain 290 grammaa, 
mutta vaimennus on jopa 31 
desibeliä ampujan korvan tasolla. 
Jatkaa asetta vain 110 millimetriä. 
Kolme eri värivaihtoehtoa.
sakosuomi.fi

MAGNEETTINEN  
VAROITUSKYLTTI 14,90 €
Liikennemerkin mallinen Metsästys 
käynnissä -kyltti kiinnittyy 
magneettisuutensa ansiosta 
kaikkiin metallipintoihin.  
Koko 400 x 400 millimetriä, 
materiaalina vinyyli.
erakontti.fi

SIIRRETTÄVÄ  
KYTTÄYSSUOJA 119 €
Tarkka-kyttäyssuoja koostuu 
kolmesta 150 x 148 -senttisestä 
seinästä ja maakiiloista. Suoja on 
erittäin nopeasti koottavissa ja 
purettavissa. Yläreunassa on 
harvempaa verkkoa, jonka läpi 
voi tähystää. Paino vain 3,2 kiloa.
hjorth.fi

Jahtikauden alkuun on tarjolla 
useita uutuuksia ja käteviä 

varusteita.

Uuteen kauteen 
uusin varustein
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Eräkontti on Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama yritys. ERÄKONTTI, Kinturinkuja 4, 11120 Riihimäki

EKA Teurastussetti 
• Näillä pärjää lihahommissa 

oikein hyvin!

Outdoor Edge Zip Blade -avausveitsi 
• Tällä avaat kätevästi sorkkaeläimen jalat ja vatsanEKA Sieniveitsi

• Kohta on käsillä paras aika 
sienestää! Nyt on halpa veitsi!

EKA Swingblade 
musta/oranssi
• Legendaarisen laadukas 

kääntöveitsi. Näitä ei riitä 
monelle!

Onko sinulla 
lahjakortti kauppaamme?   

Nyt se kannattaa käyttää, sillä 
myymälän suljettua ovensa 

tuotevalikoima supistuu 
merkittävästi!

Tarjoushintaan

1990

Tarjoushintaan

990

Tarjoushintaan

8490

Tarjoushintaan

1790

Tarjoushintaan

4990

VARASTONTYHJENNYS 
– VERTAA HINTOJA!

Eräkontin myymälä lopettaa toimintansa syksyn kuluessa.  
Myymme varaston niin tyhjiin kuin mahdollista, juuri metsästyskauden alussa.  

Tervetuloa tekemään edullisia löytöjä niin paikan päälle Riihimäelle kuin verkkokauppaankin.

 

– 35 % 
RAJUT TARJOUKSET 

KÄYNNISSÄ!

Löytöjä jopa paremmilla 
alennuksilla!

Eräkontin myymälässä vietetään kauden avajaisia perjantaina 7.8. klo 10 alkaen!
Silloin tavaraa tyhjennetään ulos kaksin käsin ja olemme varautuneet palvelemaan asiakkaita niin 
kauan kun tavaraa riittää. Alennukset ovat paikan päällä hurjia ja monia tuotteita myydään ainoastaan 
yksittäiskappaleita. Tervetuloa juomaan kanssamme varastontyhjennyskahvit.  
Muutama ämpärikin on jaossa, grillikin kuumana.

EKA Veitsikotelo 
• Kotelossa lihaveitsesi säilyvät terävinä!

Norm. hinta 24,90 €

Norm. hinta 99,00 €

Norm. hinta 23,90 €
Norm. hinta 19,90 €

Norm. hinta 59,90 €



  

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja verkkokaupassa 24/7 www.erakontti.fi

Pyypilli, metallia  6,90 € 
Pyypilli, muovia  6,90 €

Metsästyskausi on pian täällä taas!  
Tervetuloa syksy!

Jahtijakkara
• Puujaloilla ja metallipiikeillä 

varustettu hieno jahtijakkara, 
istuinosa aitoa nahkaa.

Saga High Speed 12  /70 36 g 2,75 mm  
12,90 € /25 kpl
• Sagan varmatoiminen ja nopea lyijypaukku
• Katso myös muut patruunat verkkokaupastamme!

Landing duck  
laskeutuva sorsa 9,90 €
• Laskeutuvaa sorsaa muistuttava 

kaave normaalin parven 
tehostamiseksi

Asepussit

Flambeu Uvision  
6 kpl sorsakaave pelto
• ISOT peltokaaveet sorsanpyyntiin
• Pakkaus sisältää: 6 kpl erilaisia 

kaaveita sekä 6 kpl jalkoja

Naamioverkko 
• vaal.beige, metritavara, 

leveys 2,4 m

7,49 €/m

Kyyhkypilli 
• Perinteinen jahdin aloitus -pilli

Flambeau Storm Front Ice Box -pilli 8,90 €
• Laadukas, 2-kielinen polykarbonaatti -pilli sorsien 

houkutteluun

Nordik Plain Pain -kettupilli 13,90 €
• Nordik Plain Pain on handsfree -kettupilli,  

jota nimensä mukaisesti voi soittaa ilman käsiä.
• Näin voit käsitellä asetta samaan aikaan kun soitat pilliä. 

Nordik Mouse -petopilli    7,90 €
• Toimii kaikille pienpedoille, jotka  

saalistavat ravinnokseen hiiriä ja myyriä.

Buck Gardner Calls Mallard Magic 
-sorsapilli
• Helpposoittoinen peruspilli,  

jossa on luonnollinen sorsan ääni

Kuorikyyhky 3,50 €/kpl  
 3 kpl 10 €   
• Näitä kulkee aloitukseen 

kätevästi isompikin määrä

CCI .22 LR Standard 

5,00 € /50 kpl   
34,90 € /500 kpl
• Kyyhkyjahti alkaa
• Laadukas ja varmakäyntinen piekkarinpatruuna pudotuksiin

Tarjoushintaan

9490

Tarjoushinta

1390

Tarjoushinta

1090

Alkaen

1090

Alkaen

1990

Norm. hinta 16,90 €

Norm. hinta 29,90 €



Sako 7.62x53R RANGE 8.0 g  54,90 € / 50 kpl

Sako 308WIN BLADE 10.5g Kuparinen, uutuus!  64,90 € / 20 kpl

Sako 308WIN SUPERHAMMERHEAD 11.7 g  29,90 € / 20 kpl

Sako 308WIN HAMMERHEAD 11.7 g  29,90 € / 20 kpl

Sako 308WIN POWERHEAD II 10.9 g  54,90 € / 20 kpl

Sako 30-06 RANGE 8.0 g  59,90 € / 50 kpl

Sako 30-06 SUPERHAMMERHEAD 11.7 g  39,90 € / 20 kpl

Sako 30-06 POWERHEAD II 11.7 g  54,90 € / 20 kpl

NYT ALENNUKSET 
AMMUTAAN KOVILLA!

 
GGG .308 -luoti 9,55 g  
14,50 € /20 kpl   65,00 € /100 kpl 
GGG .223 Rem -luoti 3,6 g   
 20,90 € /50 kpl   40,00 € /100 kpl

Winchester Special Magnum teräs  
12/76 36 g  3,3 mm    
 16,50 € /25 kpl 
• Sorsanpyynnin alkuun
• Esim. Winchester, Baschieri & Pellagri, FOB.

Franchi Affinity III Max5 12/76 26" 
• Huippu puolari nyt huippuhintaan! Mallia Camo.

Noise stopper economic .30 
vaimennin
• Kierre 14x1 

SAKO Optisup .30 vaimennin
• Kierre 14x1

Sightmark Triple Duty  
Universal, Laserkohdistin
• Laserkohdistin kivääreille, pistooleille 

haulikoille cal. .17-12. 
• Käyttö on erittäin helppoa ja nopeaa. 

Laite asetetaan aseen piipunsuuhun, johon se lukittuu 
magneetin avulla. Rajoitettu erä.

Beretta Silver Pigeon I 12/76

Franchi Horizon Synthetic .308Win 

Browning Maral .308Win. Std Compo 

Franchi Elegante 12/76 28"  

1 649 €

1 690 €

799 €

899 €

Tarjoushinta

55 €

690 €

159 €

Tarjoushinta

16490

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja sähköpostilla erakontti@erakontti.fi 

Norm. hinta 62,90 €

Norm. hinta 195,00 €

Norm. hinta 199,00 €

Norm. hinta 1 150,00 €

Norm. hinta 990,00 €

Norm. hinta 1 890,00 €

Norm. hinta 1 890,00 €

Norm. hinta 849,00 €

Sakon laadukkaat patruunat nyt superhinnoin! 
Myös 6,5 Creedmoor. Rajoitettu erä.

Laaja valikoima  
korvaavia  

patruunoita.  
Rajoitettu erä.

NYT ON HALPAA! 
YKSITTÄISKAPPALEET 

NIILLE, JOILLA LUPA ON 
TASKUSSA.  

VAIN NOPEILLE.

Jahtikauteen 
patruunat ja aseet 



Metso Kesäsukka 5,00 €

Metso Talvisukka 7,50 €

Metso Saapassukka 7,50 €

Pinewood Coolmax liner 10,00 €

Metsäkauris t-paita  
perheen pienemmille
• Koot 140 cm, 152 cm, 164 cm

Percussion Poncho -sadeviitta. 
• Karhu-/hirvijahtiin oranssi sadeviitta 

Menee pieneen tilaan!

Pinewood 
mosquito cap

Tarjoushintaan

1490

Tarjoushintaan

750

Tarjoushintaan

750

Tarjoushintaan

1990

Puuvillahuppu musta/valkoinen
• Kyttäykseen tai kypärän alle puuvillainen huppu

Metsästäjäliiton 
malli "Hirvi"
• Uusi entistäkin paremmin 

näkyvä turvalippis 
hirvijahtiin ja kaikkeen 
metsästykseen

Metsästäjäliiton 
malli "Army" 
• Tyylikäs, army -henkinen 

puuvillalippis Metso 
-logolla

SYKSYLLÄ JALAT 
ON HYVÄ PITÄÄ KUIVANA

5 €

5 €

Varustaudu 
jahtikauteen 

ajoissa!

Metsästysvaatteet todelliseen tyhjennyshintaan.
Tule paikan päälle tai osta verkkokaupasta!

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja verkkokaupassa 24/7 www.erakontti.fi

Norm. hinta 29,00 €

Norm. hinta 10,00 €



Dovrefjell classic poolo 37,50 €  
Dovrefjell classic alushousut 33,50 €
Dovrefjell classic aluspaidat 33,50 €  
Dovrejell classic miesten boxerit 24,90 €  

Merinovillaa  
todella hyvään hintaan. 

Poolot, alushousut sekä paidat. Naisille sekä 
miehille. Dovrefjell Classic Merinovilla 185 g 

sisältää 100 % merinovillaa.

Riihimäen myymälästä tai sähköpostitila-
uksena erikoistarjous: 

poolo, alushousut ja aluspaidat 

pakettina 100 €
niin kauan kuin tavaraa riittää.

Dovrefjell X-Motion Stretch 
musta-harmaat 
ulkoiluhousut
• X-Motion housut ovat unisex-mallia ja 

ne sopivat niin työkäyttöön kuin vapaa-
aikaankin. Hieman laadukkaammat 
ulkoiluhousut. Myös musta/oranssi.

Dovrefjell Hunter Vision Pro 
Takki ja Housut Oranssihirvi 
(S–5 XL)

METSÄSTYSPUKU 
ALLE 

KAHDELLA 
SADALLA!

199 €

OLETKO ETSINYT EDULLISTA DOVREFJELLIA?  
ENÄÄ EI TARVITSE ETSIÄ!

Dovrefjell Custom 
Fit housut 
• Kaikki Dovrefjell Custom 

Fit ulkoiluhousut ovat 
hyvin istuvat, vaikkapa 
sieni- tai marjareissulla!

• Saatavilla olevat värit:  
Sunset Orange, Forest 
Green, Shadow Grey, 
Purple Grey

• Katso mallit 
verkkokaupasta

Tarjoushintaan

5990

Tarjoushintaan

2490

Tarjoushintaan

3350

Tarjoushintaan

3750

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja sähköpostilla erakontti@erakontti.fi 

Norm. hinta 49,00 €

Norm. hinta 44,00 €

Norm. hinta 32,00 €

Norm. hinta 275,00 €

Norm. hinta 88,50 €

Tarjoushintaan

4990

Norm. hinta 69,90 €



Tarjoushintaan

1290

Burris fullfield 3-9x40
• Kyyhkyjahtiin hyvä peruskiikari. 
• norm. hinta 299,00 €

NYT NÄKEE HYVIN! LAATUPUTKET TODELLA EDULLISESTI!

Lafayette Smart VHF
• Laadukas ja helppokäyttöinen 

Lafayetten radiopuhelin DC-70 
Smart nyt todella edullisesti

Tarjoushintaan

260 €

Tarjoushintaan

649 €

Tarjoushintaan

285 €

Tarjoushintaan

749 €

Tarjoushintaan

165 €

Tarjoushintaan

329 €

Yksittäiskappale

1 949 €

Burris fullfield 3-9x40 plex 
sako quad

Burris four x 3-12x56 
long range

Steiner Ranger 1-4x24 
illuminated

Steiner Nighthunter  
JE 1-5x24- ajojahtikiikari

FireField Hog Laser Designator, yötähtäin
• Kollimaattoritekniikkaan perustuva Laservalaisin,  

joka muuttaa kiikaritähtäimesi yötähtäimeksi. 
• Hog Designator on erinomainen laite esimerkiksi  

supikoiran pyyntiin haaskalta. 
• Rajoitettu erä.

Zeiss Victory ht 2.5-10X50 il 
• Huippukiikari erinomaisin 

hämäräominaisuuksin
• Halpaan hintaan

Butler Creek -linssin suojat

Riistakamera Uovision 
Compact 4g lte 20mp 
Cloud
• Vuoden 2020 kompaktein 

etäohjattava riistakamera huimalla 
20MP resoluutiolla sekä Full HD 
äänet tallentavalla videolla

Laaja valikoima  
kiikarinsuojia  

nyt vain 

12,90 €

Ampumamatto 80 x 200 cm
• Huvittaako maata kylmällä penkalla tai 

betonisella ratalaverilla? 

Tarjoushintaan

2990

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja verkkokaupassa 24/7 www.erakontti.fi

Tyhjennysmyyntihinnat! 
Katso koko valikoima erakontti.fi

Tarjoushintaan

23490

Tarjoushintaan

1 149 €

Katso 
hinta!

Norm. hinta 269,90 €

Norm. hinta 319,00 €

Norm. hinta 799,00 €

Norm. hinta 799,00 €

Norm. hinta 1 390,00 €

Norm. hinta 39,90 €

Norm. hinta 349,90 €

Norm. hinta 179,90 €

Norm. hinta 2 300,00 €

Norm. hinta 16,90 €

Eräkontin kiikarit nyt varaston- 
tyhjennys -hintaan! Vertaa vaikka netissä.



Alle 
kympillä!

VIERASPEDOT KURIIN
Osta loukut mökkirannoille ja luodoille – 
ojanpenkoille ja kosteikoille! 

Duke 120/2 sinkitty
• Duken käsitelty rauta nyt huokeaan hintaan

Tarjoushintaan

990

Yksittäin

1190

Tarjoushintaan

1390

2190

12 kpl

12490

12 kpl

110€

5 kpl

67€

5 kpl

6490

Tarjoushintaan

1390

Tarjoushintaan

5490

Tarjoushintaan

1690

Tarjoushintaan

1190

Duke 120/2 perusrauta

Fenn MK6 
-hetitappavat 
raudat
• Tällä raudalla pyydät 

rotat ja minkit. 
Tehokas pyyntilaite!

Conibear 120/2 perusrauta
• Conibearin laaturautaa nyt edullisesti!

Jalmari -laatikkorauta
• Suomen kätevin minkinpyyntirauta, 

nyt kovalla tarjouksella

Minkki-/kaniloukku

Duke 160/2 
perusrauta 
• Näädälle perusrautaa 

nyt edullisesti!

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja verkkokaupassa 24/7 www.erakontti.fi

Conibear 120/2 ruostumaton
• Ruostumaton Conibear nyt tyhjennyshintaan

Norm. hinta 19,90 €

Norm. hinta 14,90 €

Norm. hinta 10,90 €

Norm. hinta 159,00 €

Norm. hinta 19,90 €

Norm. hinta 17,90 €

Norm. hinta 59,90 €

Norm. hinta 13,90 €

Minkki on haitallinen vieraslaji, jonka 
hävittäminen on jokaiselle meistä mahdollista. 
Laittamalla raudat pyyntiin metsästysalueella 

ja omistamillasi maa- ja vesialueilla tuet 
riistavesilintujen pesimämenestystä sekä samalla 

tulet auttaneeksi monia uhanalaisia lintulajeja. 
Laitetaan raudat vireeseen jo tänä syksynä!



VARASTOA 
TYHJENNETÄÄN.  

OTA LÖYTÖNURKKA 
SEURANTAAN!

Kaikki jousitarvikkeet 

–30 %  
Eräkontin verkkokaupan 

löytönurkassa!

PSE Stinger Max 
23-55# RTS taljajousi 
vasenkätinen
• vain 1 kpl!

HUOM: KNZ nuolukivet 
OmaMetsosta seuranne  
haluamaan paikkaan  
todella tingityin hinnoin! 

Muista seurata löytönurkkaa, 
nostamme sinne kokoajan 
uusia tarjouksia.  
erakontti.fi/loytonurkka

Tarjoukset myymälästä ark. 10–17 Riihimäellä Kinturinkuja 4 ja verkkokaupassa 24/7 www.erakontti.fi

Big Game Quick-
stick standitikkaat 
6m

Mathews Genesis  
Original RH taljajousi
• vain 1 kpl!

Yksittäiskappale 

399 €
Yksittäiskappale

299 €
Tarjoushintaan

6990

Varastontyhjennyskahvit 
myymälässä 7.8.2020  

klo 10 alkaen! 
 

Big Game Warrior 
DXT -tikaspassi 
5,2 m

Tarjoushintaan

149 € 

Kovia tarjouksia  

paikan päällä, tervetuloa!

Koko päivän ajan niin kauan kuin tavaraa riittää.   
 Kahvi ei lopu kesken!

Norm. hinta 99,90 €
Norm. hinta 449,00 € Norm. hinta 349,00 € Norm. hinta 184,90 €

Löytöjä!



Me kaikki teemme arjessamme valintoja, joilla 
rakennetaan parempaa huomista. Liity mukaan, 
käytä jäsenkorttia ja ole puhtaan energian tekijä. 
Lue lisää: www.st1.fi



ANTTI SAARENMAA, innokas metsästäjä ja kalastaja, 
valokuvaaja ja luonnon tarkkailija. Ulkoilmaelämän 
monitoimimies. Maailma näyttää parhaat puolensa  
kun itse rauhoitumme katselemaan ja kuuntelemaan. 
Löydät Antin myös instagramista @anttisaarenmaa ja  
@apajilla -tileiltä.  

KAIVELLESSANI asetarvikelaatikkoa käteeni osui jotain. 
Se oli sillamytty, jonka sisältä näkyi kuparinen kivää-
rin puhdistuspuikon pää. Aseöljyn, rosteripöydän ja 
kahvinpurujen tuoksu kantautui sieraimiini, löydös 
toi mieleen lapsuusmuistoja. Jo edesmenneen iso-
isäni, vanhan eläinlääkärin, vastaanotto sijaitsi aika-
naan hänen kotitalossaan ja vastaanoton puolella 
hoidettiin aseiden puhdistus, jänisten nylkeminen ja 
kaikki muukin jännittävä. Huoneen tuoksu on pintty-
nyt sieraimiini, eivätkä aseöljyn aromin mukana tul-
leet muistot ole kadonneet mihinkään 30 vuodessa. 
Muistot kantavat hedelmää ja ruokkivat usein edel-
leen omaa harrastamistani. Niitä vaalivana olen tuo-
nut myös omaa jälkikasvuani eränkäynnin äärelle, 
kokemaan ja luomaan omia muistojaan. 

VIIME syksynä olin nuoremman, tuolloin 5-vuotiaan 
poikani kanssa ensimmäistä kertaa yhdessä passitor-
nissa, todella jännittyneenä – kuin ensimmäistä ker-
taa metsällä. Uutta muistojen ja kokemusten tulevaa 
historiaa rakennettiin, isämissio oli käynnissä. Tun-
teiden kirjo oli laaja, ja huomasin ottavani paineita 
onnistumisesta. 

KIHISIN odotuksesta. Poikani taas oli innostunut het-
ken, kunnes huomasi, ettei niitylle säntäillyt eläi-
miä jatkuvalla syötöllä. Nuori mies ryhtyi sen jälkeen 
kyselemään lastenohjelmien perään, koska ilmisel-
västi mitään ei ollut tapahtumassa. Toppuuttelin het-
ken, kunnes luovutin ja ojensin hänen käteensä puhe-
limen, jonka ruudulla seikkailivat äänettömästi koi-
ranpennut erilaisissa pelastajan virka-asuissa. Ei näin 
tehty, kun olin pieni. Silloin oltiin hiljaa ja odotettiin.

LOPULTA pellolle tuli kettu. Ensimmäisen, jo hämä-
rähkössä ammutun, säikähtäneen ylilaukauksen jäl-
keen sain sen jäämään sijoilleen toisella laukauk-
sella. Tärisin jännityksestä ja ilosta, elin tilannetta 
samaan aikaan sekä pienenä poikana että isänä ja 

koin onnistumisen riemua. Saimme saalista yhdessä! 
Katselin vierestä poikani mittaillessa kettua, hengit-
telin ja taputtelin itseäni olalle. Miten maagiselta saa-
liin saaminen tuntuikaan pikkupoikana! Olin varma, 
että lapseni, tuleva erämies, sai tästä rautaisannok-
sen riistaverta ja upean muiston! 

IHMETTELIMME kettua hetken. Kun kävelimme autolle 
saaliin kera, kysyin pojaltani, mikä illassa oli mie-
luisinta. Pienet silmät loistivat. Piirretyt tornissa! 
Kohensin otettani ketun etujaloista ja aloitin itse-
reflektion. Missä kohtaa suunnitelmani meni vikaan? 

NYT jo naurattaa, ja ehkäpä myös oivalluksen sie-
men alkaa itää. Omista lapsuuden metsästysmuis-
toistahan vahvimmat koskivat välipalahetkeä; soke-
roitua teetä, limppua ja korppukinkkua. Lumihan-
keen kepeillä huidottuja jälkiä sillä aikaa, kun ajokoira 
nosti jänistä. Hetkiä, jolloin varpaat sai sulatettua ja 
pääsi sisälle lukemaan Aku Ankkoja. Suksien irrotta-
mista pitkän metsäpäivän päätteeksi. Lapsi on lapsi. 
Ehkäpä olin sittenkin hieman unohtanut. 

Kyllä lapsi tietää

Olin varma, että lapseni, tuleva 
erämies, sai rautaisannoksen 

riistaverta.

SAARENMAA
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Korkea laatuiset ja kestävät jalkineet työhön ja vapaa-aikaan!
Maahantuojat:

www.haix.com

UUTUSS

Prisma Rovaniemi
Teollisuustie 2
96320 ROVANIEMI
www.prisma.fi 

Green Trail Oy
Keskuskatu 26
76100 PIEKSÄMÄKI
www.greentrail.fi 

VAELTAJANKAUPPA
Kaurialankatu 21
13130 HÄMEENLINNA
www.vaeltajankauppa.fi 



Jos taloudessa on yli viisi asetta, 
ne on säilytettävä standardoidussa 
turvakaapissa.
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TEKSTI JUSSI PARTANEN

Ampuma-aseiden ja patruunoiden säilytyksestä sekä 
kuljetuksesta säädetään ampuma-aselainsäädännön 
lisäksi kemikaali- ja räjähdelaissa. Lainsäädäntö on usein 
vaikeaselkoista. Metsästäjän on hyvä hallita siitä ainakin 
perusteet, jotta virheiltä ja vahingoilta vältytään ja oma 
harrastus ei joudu uhatuksi lupien menetyksen vuoksi. 

SÄILYTÄ
ASEESI
OIKEIN 

PEKKA
 RO

U
SI
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O
ikeuskäytäntö tuntee tapauk sia, joissa 
aseita on säilytetty väärin tahattomasti 
tai tietämättömyyttä. Kun asia on tul-
lut poliisin tietoon, on ampuma-aseluvat 
peruttu. Lupien takaisinsaanti voi pa-

himmassa tapauksessa viedä vuosia. Ampuma-aseita 
koskevissa kysymyksissä kannattaakin aina kysyä 
neuvoa valvovalta viranomaiselta, eli poliisilta.

Ampuma-aselain mukaan ampuma-aseet, aseen 
osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset 
tulee säilyttää luvanhaltijan kotona, nimenomaan 
asuinhuoneistossa. Laki sallii säilytyksen myös vaki-
tuiseen asuntoon ”kiinteästi liittyvässä tilassa”, 
joka on turvatasoltaan ja valvottavuudeltaan vas-
taavanlainen. Tällainen paikka voi tietyin edellytyk-
sin olla esimerkiksi omakotitalon yhteyteen raken-
nettu autotalli. 

Erillinen autotallirakennus tai -katos eivät ole 
hyväksyttäviä säilytyspaikkoja, eivät myöskään ker-
ros- tai rivitalojen erilliset varastotilat ullakolla tai 
kellarissa.

Asettaan voi laillisesti säilyttää myös toisen hen-
kilön kotona vastaavissa tiloissa, jos tällä on oikeus 
kyseisen aseen hallussapitoon. 

Aseluvan haltija voi säilyttää kotonaan myös esi-
merkiksi vanhempiensa tai lastensa aseita, mutta jos 
säilytettäviä aseita on kuusi tai enemmän, niille on 
oltava stardardoitu turvakaappi. Kaikkien taloudessa 
olevien asekaappien on tällöin oltava standardikaap-
peja. 

Pääsy aseisiin saa olla vain sillä, jolla on oikeus 
pitää niitä hallussaan. Jos esimerkiksi isällä on kuusi 
ja pojalla kaksi asetta, kaikkien aseiden tulee olla tur-
vakaapissa. Jos pojalla on luvat vain haulikkoon, ei 
hänellä saa olla pääsyä turvakaappiin, jossa on myös 
kivääreitä. Sama koskee patruunoita: pääsy niihin saa 
olla vain henkilöllä, jolla on oikeus pitää niitä hal-
lusssaan. 

Patruunoiden ja ruudin säilytys
Kemikaali- ja räjähdelainsäädäntö vaikuttaa muun 
muassa patruunoiden sekä ruudin ja nallien säilyt-
tämiseen. Ampuma-aselaki ei edellytä patruunoille 
lukittua kaappia, vaan vaatimus tähän tulee räjäh-
deasetuksen puolelta. 

Sen mukaan asuinhuoneistossa saa säilyttää 
yhteensä enintään kaksi kiloa ruutia, enintään 20 000 
ampuma-aseissa, työkaluissa tai lähetyspistooleissa 

Turvakaapin standar-
dikilvestä voi tarkis-
taa muun muassa 
kaapin standardiluo-
kituksen ja valmistus-
vuoden. Turvakaapin 
nykyiset standardi-
merkinnät ovat EN 
14450 ja EN 1143-1. 
Lisäksi Poliisihallitus 
on hyväksynyt nor-
min SSF 3492 mukai-
set  turvakaapit. Myös 
aiemmin lakkautetun 
standardin SS 3492 
mukaiset kaapit so-
veltuvat yli viiden 
aseen säilyttämiseen.

PEKKA
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käytettävää patruunaa ja enintään 1 000 patruunoi-
den sytytysnallia. Ruuti tulee säilyttää erillään pyro-
teknisistä valmisteista, kuten ilotulitteista, kummat-
kin omissa lukituissa kaapeissaan, kaukana lämmön-
lähteistä ja tulenkäsittelystä. Lähellä ei myöskään saa 
olla helposti syttyviä muita aineita.

Patruunat ja sytytysnallit tulee myös säilyttää 
lukitussa kaapissa joko erillään muista räjähteistä 
tai samassa kaapissa ruudin kanssa.

Asuinhuoneistossa olevien patruunoiden, nallien 
ja ruudin lisäksi esimerkiksi talosta erillään olevassa 
autotallissa voi olla vielä viisi kiloa ruutia ja 30 000 
patruunaa. Patruunat ja ruuti on säilytettävä lukit-
tuina.

Aseiden määrällä on väliä
Ampuma-aselain mukaan aseet ja niiden osat on säi-
lytettävä siten, ettei ole vaaraa niiden joutumisesta 
asiattomien haltuun. Jos taloudessa säilytetään enin-
tään viittä asetta, niitä voidaan laillisesti säilyttää 
esimerkiksi lukitussa vaatehuoneessa tai -kaapissa 
ja patruunat vielä erikseen lukitussa laatikossa tai 
kaapissa. Näihin lukittuihin tiloihin ei saa olla pääsyä 
kuin niillä, joilla on luvat vastaaviin aseisiin. 

Vaikka laki ei siis edellytä turvakaappia, on se 
paras vaihtoehto.

Tarkkana näyttöjen 
ja ilmoitusten 
kanssa
AMPUMA-ASEEN hankkimislupa 
on voimassa 12 kuukautta 
myöntö päivästä. Hankkimisluvan 
mukaisesti ostettu ase on myös 
näytettävä poliisille tuon ajan 
puitteissa 30 päivän sisällä 
hankkimispäivästä. Aseen voi 
poliisille esittää myös toinen hen-
kilö, jolla on hallussapito-oikeus 
vastaavaan aseeseen. 

Uusi ase on luvaton, ellei sitä 
esitetä hankkimisluvan voimassa-
ollessa. Havaittu rike voi johtaa 
muidenkin aselupien peruuttami-
seen.

Päivämäärissä ei ole liikkuma-
varaa myöskään määräaikaisten 
aselupien tai perikuntien asei-
den kohdalla, eikä esimerkiksi 
harrastuneisuuden todistami-
sessa. Aseiden haltijoiden on 
itse muistettava tehdä asiaan 
kuuluvat ilmoitukset annetuissa 
määräajoissa. Kannattaa myös 
muistaa, että ajan varaus polii-
sille ei usein onnistu seuraavalle 
päivälle.

Tässä Corrotechin asekaapissa kaikki kaapin asiakirjat ovat kätevästi muovitaskussa kaappiin 
kiinnitettynä.

Nykyisin on saatavana turva-
kaappeja, joissa on perinteisen 
avainlukon asemasta digilukko. 
Digilukko on monessa mielessä 
hyvä ratkaisu, sillä sitä varten 
asunnossa ei esimerkiksi ole 
piilossa vara-avainta.
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Aseen voi säilyttää myös niin, että joku 
muu aseen osa kuin äänenvaimennin säi-
lytetään erillään lukittuna, ja aseen muut 
osat piilotetaan. Lukittavassa kaapissa 
voidaan myös säilyttää kokonaista asetta.

Jos taloudessa on turvakaappi, niin 
aseita ja patruunoita voidaan säilyttää sel-
laisessa. Toinen vaihtoehto on esimerksi 
erilliset kaapit aseille ja patruunoille. Jos 
aseet ja patruunat eivät mahdu turvakaap-
piin, niin patruunoille voidaan esimerkiksi 
hankkia erillinen, edullisempi peltikaappi.

Ampuma-aselain mukaan ”jos säilytet-
tävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase, 
useampi kuin viisi ampuma-asetta tai aseen 
osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen 
kokoamiseen, aseet on säilytettävä murto-
turvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Tur-
vakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos asei-
den säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksy-
nyt säilytystilat.”

Turvakaappivaatimus astui voimaan 
1.12.2015. Lakiin kirjoitettu viiden vuoden  
siirtymäaika päättyy 30.11.2020 ja sen 
jälkeen kaikilla, joilla on säilytettävänä 
vähintään kuusi ampuma-asetta tai yksi-
kin erityisen vaaralliseksi luvitettu ase 

(ERVA), tulee olla säilytystä varten stan-
dardoitu turvakaappi tai poliisin hyväksy-
mät säilytystilat. 

Turvakaapin on oltava vähintään tason 
S1 (standardi EN 14450) tai tason 0 (stan-
dardi EN 1143-1) mukainen. Vanhemmilla 
kaapeilla hyväksytään lakkautettu stan-
dardi SS 3492. Poliisihallitus on hyväksy-
nyt ruotsalaisen normin SSF 3492 mukai-
set kaapit yli viiden aseen säilyttämiseen. 
Jos turvakaappi painaa tyhjänä alle 150 
kiloa, se on kiinnitettävä kaapin sisäpuo-
lelta lattiaan tai seinään.

Poliisi voi erikseen hyväksyä myös kil-
vettömän asekaapin tai esimerkiksi kassa-
kaapin aseiden säilytykseen. Tällöin polii-
sin on käytävä paikan päällä katsomassa ja 
hyväksymässä kaappi. Hintaa tarkastuk-
sella on 92 euroa.

Asehuonekin mahdollinen
Asehuonetta suunniteltaessa tärkeitä 
yksityiskohtia ovat erityisesti hälyttimet, 
alakatot ja seinärakenteet. Tilassa ei mie-
lellään tulisi olla ikkunoita, mutta ilman-
vaihto kannattaa rakentaa aseiden kui-
vumisen varmistamiseksi. Oveen ja sen 

Ampumaharrastuksen on oltava jatkuvaa
AMPUMA-ASELAIN 53 a §:n mukaan nii-
den pistoolin, revolverin, pienoispistoolin 
tai pienoisrevolverin luvanhaltijoiden, 
jotka ovat jättäneet hallussapitolupaa 
koskevan hakemuksensa 13.6.2011 tai 
sen jälkeen, sekä niiden Itselataavan 
kertatulta ampuvan kiväärin, haulikon 
tai pienoiskiväärin luvanhaltijoiden, 
jotka ovat jättäneet hallussapitolupaa 
koskevan hakemuksensa 15.7.2019 tai 
sen jälkeen, tulee osoittaa harrastuk-
sensa jatkuminen. 

Kyseisen pykälän perusteella luonnol-
lisen henkilön, jolla on hallussapitoon 
oikeuttava lupa 6 §:n 2 momentin 4–7 
kohdassa tarkoitettuun ampuma-asee-
seen, erityisen vaaralliseen ampuma-
aseeseen taikka ampuma-aseeseen, 
jonka toimintatapa on itselataava kerta-
tuli, on viiden vuoden kuluttua luvan 

antamisesta ja tämän jälkeen viiden 
vuoden välein osoitettava harrastunei-
suutensa jatkuminen lupaviranomaiselle.

Määräaikaisiin hallussapitolupiin ja 
aselupiin liittyen harrastuneisuuden 
osoittaminen esitetään todistuksella 
uusittaessa lupaa. Jos lupaa ei uusita, 
se lakkaa olemasta voimassa.

Luvanhaltija on velvollinen huolehti-
maan itse harrastuksen jatkumista osoit-
tavan todistuksen toimittamisesta viran-
omaiselle. 

Harrastuksen osoittaminen  
käytännössä:

 → Ampuma-asekouluttajan antama 
todistus ampumaurheilun ja -harras-
tuksen aktiivisesta harrastamisesta;

 → pistoolin, revolverin, pienoispistoolin 
tai pienoisrevolverin tapauksessa riis-

tanhoitoyhdistyksen antama todistus 
loukku- tai luolapyynnin aktiivisesta 
harjoittamisesta; taikka

 → luotettava selvitys ampuma-aseen 
käytöstä näytökseen, kuvaukseen tai 
muuhun vastaavaan esitykseen.

 → Metsästysperusteella myönnettyjen 
itselataavien kertatulta ampuvien 
kiväärien, haulikoiden tai pienoiski-
väärien kohdalla Poliisihallitus antaa 
myöhemmin ohjeet siitä, kuinka selvi-
tys metsästysharrastuksen jatkumi-
sesta on annettava ja mitä selvityk-
sen tulee sisältää.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa vaa-
tia luvanhaltijaa esittämään harrastuk-
sestaan muitakin selvityksiä.
 
Lisätietoja harrastuneisuuden osoittami-
sesta poliisi.fi/luvat/ampuma_aseluvat 

Ampuma-aseen 
ja aseen osan 
lainaaminen
Ampuma-aselain 87 §:n mukaan:

 → Haulikon saa lainata vain sille, 
jolla on oikeus haulikon, kiväärin tai 
yhdistelmäaseen hallussapitoon.

 → Kiväärin tai yhdistelmäaseen saa 
lainata vain sille, jolla on oikeus 
kiväärin tai yhdistelmäaseen hal-
lussapitoon.

 → Pienoiskiväärin tai mustaruuti-
aseen saa lainata vain sille, jolla 
on oikeus haulikon, kiväärin, pie-
noiskiväärin, pistoolin, revolverin, 
yhdistelmäaseen tai mustaruuti-
aseen hallussapitoon.

 → Pistoolin tai revolverin saa lainata 
vain sille, jolla on oikeus pistoolin 
tai revolverin hallussapitoon.

 → Pienoispistoolin tai pienoisrevolve-
rin saa lainata vain sille, jolla on 
oikeus pistoolin, pienoispistoolin, 
revolverin tai pienoisrevolverin 
hallussapitoon.

Toisin sanoen, jos sinulla on aselupa 
esimerkiksi .222 Rem kaliiperin 
kivääriin, voit lainata lupakortilla esi-
merkiksi .308 win kaliiperin kivääriä 
ja ostaa siihen myös patruunoita.

Päivämäärissä ei ole liikkumavaraa.
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Erityisen vaaralliset 
ampuma-aseet
Erityisen vaarallisten ampuma-asei-
den (ERVA) ja aseen osien hankkimi-
nen on pääsääntöisesti kiellettyä. 
Poikkeukset määritellään ampuma-
aselaissa. ERVA-aseita on myös 
 metsästyskäytössä. 

Ampuma-aselain mukaan ERVA-
aseita ovat sinko, kranaatinheitin, 
takaaladattava tykki sekä rakenteel-
taan ja käyttötarkoitukseltaan vas-
taava ampuma-ase, ohjus- ja rake-
tinheitinjärjestelmä, sarjatuliase ja 
muuksi esineeksi kuin ampuma-
aseeksi naamioitu ampuma-ase.

ERVA-aseiksi määritellään myös 
sarjatuliaseet, jotka on muunnettu 
toimimaan kertatulella, lippaallisella 
kertatulella tai itselataavalla kertatu-
lella. Myös lyhyet, keskisytytteiset 
itselataavat kertatuliaseet, joilla 
 voidaan laukaista yli 21 patruunaa 
ilman uudelleenlatausta tai jossa 
käytetään latauslaitetta (kapasiteetti 
yli 20 patruunaa), ja pitkät keskisy-
tytteiset itselataavat kertatuliaseet, 
joilla voidaan laukaista yli 11 pat-
ruunaa ilman uudelleenlatausta tai 
jossa käytetään latauslaitetta (yli 10 
patruunaa), kuuluvat ERVA-aseisiin.

Myös kahden käden otteella 
ammuttavat, lyhyet itselataavat 
 kertatuliaseet ovat ERVA-aseita.

Laissa on määritelty myös erityi-
sen vaaralliset patruunat ja ammuk-
set. Ampuma-aseen hallussapito-
lupa tai aselupa ei oikeuta erityisen 
vaarallisten patruunoiden ja ammus-
ten hankkimiseen, mutta poliisilaitos 
voi erityisestä syystä antaa erillisen 
ampumatarvikeluvan, joka oikeuttaa 
niiden hankintaan ja hallussapitoon.

Jos tällainen ampuma-ase on 
hankittu viimeistään 12.6.2017, lupa 
säilyy sen voimassaoloajan ennal-
laan ilman mitään toimenpiteitä. 
Luvalla saa pitää hallussa ja hank-
kia edellä mainittuja latauslaitteita, 
eli niin sanottuja isoja lippaita.

lukitukseen on luonnollisesti kiinnitettävä huomiota.
Ampuma-aselaissa ja -asetuksessa ei kummassa-

kaan ole tarkkaa mainintaa poliisin tarkastaman tilan 
vaatimuksista. Vuoden 2011 jälkeen poliisi ja Poliisi-
hallitus ovat soveltuvin osin käyttäneet Finanssialan 
keskusliiton Rakenteellista murtosuojausohjetta III, 
joka löytyy sivuilta finanssiala.fi

Ohje on laadittu vakuutusyhtiöiden vaatimus-
ten ja tarpeiden mukaan, joten ampuma-aseiden 
säilyttämiseen se ei sovi kovinkaan hyvin. Tutustu 
huolella murtosuojausohjeeseen, ja keskustele asi-
asta oman poliisilaitoksesi kanssa. Ohje pätee erityi-
sesti uudisrakennuksien kohdalla, joita vasta suun-
nitellaan. 

Artikkeli perustuu Poliisihallituksen virkamieshaastatte-
luun. Tekstin on tarkastanut sisäministeriön poliisiosas-
ton virkamies.

Markkinamiehet saattavat myydä 
kuvan mukaisia yhden millimetrin 
vahvuisesta pellistä tehtyjä kaappe-
ja asekaappi-nimikkeellä. Niitä ei 
pidä sekoittaa standardoituihin tur-
vakaappeihin, jollainen vaaditaan 
yli viiden aseen säilyttämiseen.

 JU
SSI PA

RTA
N

EN

Neuvoa kannattaa aina kysyä valvovalta 
viranomaiselta, eli poliisilta.
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juksessa. Jos haluaa herättää vähemmän huomiota, 
aseen voi laittaa esimerkiksi salibandymailapussiin.

Jos asetta kuljetetaan laivalla tai lentokoneella, 
kannattaa olla yhteydessä palvelun tarjoavaan yhtiöön  
hyvissä ajoin ennen matkaa. Heillä on usein omat 
ohjeistuksensa siitä, kuinka aseiden ja patruunoiden 
kanssa toimitaan.

Ase mökillä tai hotellissa
Silloin, kun majoitutaan kesämökillä tai kakkosasun-
nolla, voi siellä säilyttää väliaikaisesti myös aseita. 
Jos mökillä vietetään pidempiä aikoja, eikä kysymys 
ole enää väliaikaisesta säilyttämisesta, ja aseita on 
yli viisi, niin sielläkin on oltava aseille turvakaappi. 

TEKSTI JUSSI PARTANEN  KUVAT PEKKA ROUSI

A
setta saa ampuma-aselain mukaan kul-
jettaa mukana vain vain silloin, kun siihen 
on hyväksyttävä syy, esimerkiksi matkalla 
metsälle tai ampumaradalle. Kuljetettavan 
aseen on aina oltava suojattuna pussissa tai 

suojatussa tilassa, eikä se saa olla ladattu. Ampuma-
aseen tai sen osan on oltava luvanhaltijan, tai muun 
kyseisen aseen hallussapitoon oikeutetun henkilön, 
välittömässä valvonnassa.

Kun kuljetaan omalla autolla, hyvä paikka aseelle 
on takakontissa. Jos asepussin voi nähdä auton ulko-
puolelta, kun pysähdytään kahville, asepussi tulee 
peittää esimerkiksi viltillä. Julkisissa kulkuvälineissä 
asetta kuljetetaan normaalisti lataamattomana suo-

Kun asetta kuljetaan ja säilytetään väliaikaisesti muualla kuin vakituisessa 
asunnossa, on sen oltava hallussapitoon oikeutetun henkilön välittömässä 
valvonnassa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna.

ASE MUKANA
– kuljeta ja säilytä oikein
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Vaikka aseita siis voidaan säilyttää myös esimerkiksi 
kesämökillä, niin mökin on vastattava turvatasoltaan 
vakituista asuntoa.

Muun kuin väliaikaisen säilytyksen on ampuma-
aselain mukaan tapahduttava luvanhaltijan vakitui-
sessa asunnossa, tai muussa paikassa, jossa hän pysy-
västi oleskelee. Aseiden säilyttäminen asunnossa ei 
kuitenkaan estä esimerkiksi loma- tai työmatkoja. 
Ase voi myös olla toisen, kyseisen ampuma-aseen 
lainaamiseen oikeutetun henkilön luona tai asealan 
elinkeinonharjoittajan hallussa. 

Kun ase on väliaikaisessa säilytyksessä, ampuma-
aselaki edellyttää aseiden välitöntä valvontaa tai säi-
lyttämistä lukitussa paikassa tai muuten lukittuna. Jos 
metsästysmajalla ei ole turvakaappia, lukittua paikkaa 
tai mahdollisuutta muuten lukita aseita, tulisi asei-
den olla koko ajan valvottuna. Nukkumaan mennessä 
sen voi laittaa esimerkiksi sängyn alle, ja jos mennään 
saunaan, niin esimerkiksi lukko, aseen runko ja pat-
ruunat kannattaa laittaa eri paikkoihin. 

Hotellissa aseita voidaan usein säilyttää vain 
hotellihuoneessa. Silloinkin on järkevää piilottaa lukot 
ja patruunat. Hotellin vastaanotossa ei yleensä ole 
turvakaappia, ja työntekijöillä harvemmin on säily-
tyksen edellyttämiä aselupia.

Autossa aseita voi säilyttää väliaikaisesti vain 
aseen käyttö- tai kuljetustapahtumaan liittyen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että autoon ei voi edellisenä iltana 
pakata aseita odottamaan seuraavana päivänä alkavaa 
ajomatkaa jahtireissulle, eikä aseita voi määränpäässä 
säilyttää autossa, vaan ne on säilytettävä metsästys-
majassa, hotellihuoneessa tai vastaavassa paikassa 
aiemmin kerrotulla tavalla.

Metsästyspäivien aikana
Joskus metsästyspäivän aikana käytetään kahta eri 
asetta, esimerkiksi aamulla ollaan teerisuolla kivää-

rin kanssa ja myöhemmin päivällä kierretään kävely-
lenkki haulikon kanssa. Jos kivääri tällöin jätetään 
autoon, tulee esimerkiksi lukko ja patruunat ottaa 
kävelylenkille mukaan reppuun tai piilottaa autossa 
eri paikkoihin. Ase, asepussi, aselaatikko tai aseen 
osat eivät saa näkyä ulos, vaan niiden on oltava pei-
tettyinä.

Jahtitapahtumien nuotiotauoilla tai ruokailuissa 
ase voidaan jättää autoon, jos auto on näköetäisyy-
dellä. Ellei, aseen lukko ja patruunat otetaan taskuun 
ja runko jätetään lukittuun autoon, niin etteivät ne 
näy ulos. 

”Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten 
säilyttäminen, kuljettaminen ja väliaikainen säilyttämi-
nen tulee järjestää siten, etteivät ne ja ampuma-aseet ole 
suoraan yhdessä saatavilla eikä vaaraa niiden joutumi-
sesta asiattomien haltuun ole.”

Edellä mainittu, asedirektiivistä tullut lisäys 
ampuma-aselakiin on aiheuttanut epätietoisuutta 
metsästäjissä. Viranomaisten tämänhetkisen tulkin-
nan mukaan aseita voidaan kuljettaa esimerkiksi met-
sästysreissuilla kuten aiemminkin, eli lataamatto-
mana suojuksessa. Patruunat voivat olla lippaassa, 
mutta patruunapesässä ei saa olla patruunaa. 

Näissä tilanteissa aseet ja patruunat ovat valvot-
tuina, eikä vaaraa niiden joutumisesta asiattomien 
haltuun ole. Auton voi tankata ja kahvitauon pitää, 
kun aseet ja patruunat ovat lukitun auton sisällä. 
Aseet eivät saa näkyä ohikulkijoille. 

Auton kattotelineisiin kiinnitetty suksiboksi voi-
daan myös katsoa lukituksi tilaksi, jos sekä kattote-
lineet että itse boksi voidaan lukita. 

  Aseet kannattaa aina kuljettaa 
joko pehmustetussa asepussissa 
tai kuljetuslaukussa. Ne suojaavat 
samalla asetta ja esimerkiksi 
kiväärin kiikaritähtäintä 
kolahduksilta.

 Jos ase on autossa, niin se  
ei saa näkyä auton ulkopuolelle, 
kun pysähdytään esimerkiksi 
kahvitauolle. Joissain auto
malleissa takatilan saa peitettyä 
päällevedettävällä hattuhyllyllä. 
Tarvittaessa aseen voi peittää 
vaikkapa viltillä, jos sitä ei  
muuten saa näkösuojaan.

Artikkeli perustuu Poliisihallituksen virkamieshaastatte-
luun. Tekstin on tarkastanut sisäministeriön poliisiosas-
ton virkamies.
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Lue Jahti-lehti verkossa
omametso.metsastajaliitto.fi

Metsästäjäliiton jäsenet pääsevät lukemaan Jahti-lehden digiversion 
uudessa OmaMetso -palvelussa. Nu även på svenska!

Selaa Jahti tabletilta tai puhelimestasi OmaMetsossa!
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ERÄPOLULLA

Jäsenpalveluiden 
uudistus saa kiitosta
Metsästäjäliitto avasi keväällä kaksi monipuolisesti jäsenistöään 
palvelevaa verkkopalvelua, uudistetun jäsenrekisterin eli MetsoRekisterin 
sekä jokaista jäsentä henkilökohtaisesti palvelevan OmaMetson. 

Uudessa OmaMetso-palvelussa on 
muun muassa Jahti-lehden arkisto. 
Jahti löytyy sieltä nyt myös ruotsiksi.

TEKSTI JOHANNA KOSKIAHDE

M
etsästäjäliiton uutta jäsenrekisteriä, 
MetsoRekisteriä, on seuroissa ehditty 
käyttää vasta pari kuukautta, mutta 
soittokierroksen perusteella kokemuk-
set ovat positiivisia. Kempeleen Met-

sästys- ja Kennelyhdistyksen sihteeri Henri Kinnu-
nen on uudistukseen tyytyväinen. 

– Uudistus on tervetullut. Kaltaisellamme isolla, 
tuhannen jäsenen seuralla rekisterin toimivuuden ja 
laskutuksen vaivattomuuden merkitys korostuu. On 
hyvä, että seuran kirjanpito on reaaliajassa nähtä-

vissä, tilitys tapahtuu nopeasti ja laskutusvaihtoeh-
toja on useita. Iso etu on se, että rekisteriä on mah-
dollista kehittää jatkossa seurojen toiveiden mukai-
sesti, Kinnunen summaa.

Käyttöönotto vaatii paneutumista, kuten uudet 
ohjelmat aina, mutta käytön opastus on hoidettu kii-
tettävästi.  

– Webinaari on toimiva oppimisväline, sillä sii-
hen voi palata tarvittaessa yhä uudestaan. Samoin 
Kehätiedosta saa nopeasti ohjeita pulmatilanteisiin. 
Jatkossa seura saa tästä ison hyödyn, kun laskutus 
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hoidetaan MetsoRekisterin kautta maksullisen tili-
toimistopalvelun sijaan, sanoo Taivassalon Metsäs-
tysseuran sihteeri Lasse Lindroth.

Rekisterin ominaisuuksiin ollaan tyytyväisiä myös 
Ilomantsissa.

– Alkukankeuden jälkeen rekisterin käyttö on vai-
kuttanut selkeältä. Selainpohjaisuus on iso plussa, 
kun rekisteriä voi lukea missä vain, toteaa sihteeri 
Jyrki Seppänen Ilomantsin Erämiehistä.

Hollolalaisen Kutajoenniemen Metsästysseuran 
sihteeri Markku Lehikoinen on vasta tutustumassa 
rekisteriin, mutta pari kehitysideaa on jo tullut.

– Meillä on useita erisuuruisia jäsenmaksuja ja 
maksuissa hyvitetään toimintapisteitä, joten ensi 
keväänä selviää, miten rekisteri toimii näin moni-
polvisessa laskutuksessa. Sähköpostin massalähetys 
voisi olla yksinkertaisempi ja osoitetarrojen tulostus 
voisi olla suoraan valittavissa, hän esittää.

Kaiken kaikkiaan sihteerit ovat varsin tyytyväisiä 
uudistukseen, joka tuo merkittävän avun jäsenlas-
kutuksen pyörittämiseen. Rekisterin tarjoama tilas-
totieto nähdään informatiivisena lisänä. 

– Ehdottomasti suosittelen tätä seuroille. Kun-
han jäsenet vain muistavat hoitaa omat tietonsa ajan 
tasalle, rekisteri toimii moitteettomasti tiedotuk-
sessakin. Tilastoista seuran keskeiset tiedot ilmene-
vät kootusti, kehuu ylitorniolaisen metsästysseura 
Jupon-Erän sihteeri Eine Siponen. 

OmaMetso on metsästäjän tietopankki 
Ensitunnelmia uuden jäsenpalvelukanava OmaMetson 
käytöstä kuulosteltiin verkossa julkaistulla käyttäjä-
kyselyllä. Kyselyyn vastasi 121 jäsentä, joista noin 70 
prosenttia piti palvelua helppokäyttöisenä ja hyödyl-
lisenä. Lisäksi kiiteltiin tiedon löytymisen nopeutta. 
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Mikkeliläinen Joonas Nuutilainen otti OmaMet-
son käyttöön heti. 

– Kun kännykässä on OmaMetso ja OmaRiista, 
niin kaikki tarpeellinen löytyy nopeasti. Vielä kun 
aseluvatkin saisi tähän, niin tarvittava materiaali olisi 
aina kätevästi mukana. 

– Kokonaisuutena hyvä palvelu, jonka tavoitta-
vuutta saattaisi parantaa sen kehittäminen kohti tie-
dotusportaalia, toteaa Ristiinan Metsästysseurassa 
verkkosivuvastaavana toimiva Nuutilainen.

Muutama vastanneista koki OmaMetsoon kirjau-
tumisen haastavaksi. Vastaajien enemmistön mukaan 
käyttö on muutoin selkeää. 

– Tunnusten kanssa joutuu alussa pelaamaan, 
mutta muuten käyttöönotto oli mielestäni helppoa. 
Teknisesti OmaMetso toimii hyvin. Palvelu tuli itsel-
läni heti tarpeeseen, kun etsin vanhoista Jahti-leh-
distä artikkelia riistapelloista, kertoo Nuutilainen.

Jahti-lehden arkisto nähtiinkin vastauksissa tär-
keänä osana palvelua. Muutama vastaaja kaipasi 
OmaMetsosta applikaatioversiota. Samaa toivoo Janne 
Koivuniemi, joka on Kolarin alueella toimivan Nie-
san Jahdin jäsen. 

– Applikaatio olisi vaivaton käyttää puhelimella, 
ilman salasanojen muistamisen vaivaa. Mutta toki 
olen tyytyväinen tähän uudistukseen. Olen innokas 
tilaamaan tuotteita verkosta, joten tartuin avajais-
kampanjana olleeseen riistakameratilaukseen oitis. 

Tärkeistä henkilökohtaisista tiedoista muun 
muassa jäsenmaksujen tila näkyy OmaMetsosta suo-
raan.

– Se palvelee useampaan seuraan kuuluvaa 
jäsentä, pysyy selvillä mitkä maksut on hoidettu, Koi-
vuniemi kiittelee. 

OMAMETSO ON JÄSENEN  
OMA PALVELUKANAVA

 → Metsästäjäliiton jäseniä monipuolisesti 
 palveleva jäsenpalvelu. 

 → Sen kautta voit pitää omat jäsentietosi ajan 
tasalla, seurata Metsästäjäliiton ajankoh-
taista tiedotusta, hyödyntää jäsentarjouksia, 
maksaa jäsenmaksun ja lukea Jahti-lehteä 
suomeksi sekä ruotsiksi.

 → Kirjautumiseen tarvitset jäsenrekisteriin ilmoi-
tettua sähköpostiosoitetta. Sen puuttuessa 
pyydä oman metsästysseurasi sihteeriä 
 lisäämään sähköpostiosoitteesi rekisteriin.

 → Jäsenpalvelu löytyy osoitteesta omametso.
metsastajaliitto.fi

 → Lisätietoja osoitteesta: metsastajaliitto.fi/ 
omametso/ohjeet 

METSOREKISTERI ON 
 METSÄSTYSSEURAN 
 SIHTEERIN TYÖKALU

 → Metsästäjäliiton tarjoama nykyaikainen ja 
helppokäyttöinen jäsenrekisteri metsästys-
seurojen käyttöön. Toimiva keino ylläpitää 
jäsenlistaa ja käsitellä seuran jäsenten 
 henkilötietoja.

 → Käytetään pääasiallisesti tietokoneen selai-
mella, toimii myös mobiililaitteilla.

 → Palvelussa on useita toiminnallisia ominai-
suuksia, kuten viestintä- ja raportointitoi-
minnot, laskutus, mahdollisuus ilmoittautua 
tapahtumiin ja koulutuksiin sekä lukea 
 Jahti-lehden sähköistä versiota.

 → Lisätietoja osoitteesta: metsastajaliitto.fi/ 
metsorekisteri/ohjeet
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TEKSTI JYRKI PUUPPONEN

Riistanhoidolla varmistetaan riistan hyvinvointi ja mahdollistetaan 
metsästyselämykset. Jahti kokosi riistanhoitajan vinkit oikein 
toteutettuun ruokintaan ja ruokinnalta verottamiseen.

Ruoki riistaa oikein

mioitava ruokinnoilta tapahtuvassa met-
sästyksessä, Metsästäjäliiton järjestöpääl-
likkö Teemu Simenius selventää.

Sorsalinnuille elinympäristöjä 
Laiduntava karja on hävinnyt rantanii-
tyiltä, joten useat lintukosteikot ovat 
pusikoituneet. Suositeltavaa riistanhoitoa 
sorsalinnuille on elinympäristöjen kun-
nostaminen, pienpetojen ja haittalintujen 
poistaminen sekä tekopesien tekeminen. 
Näillä toimilla voidaan vaikuttaa suuresti 
sorsalintujen poikastuottoon.

Sorsalintujen ravintotilannetta voi 
edesauttaa vesistön lähelle tehdyllä riis-
tapellolla, jossa on esimerkiksi apilaa ja 
viljaa. Kasvisravinnon lisäksi riistapelto 
kuhisee hyönteisiä ja muita selkärangat-
tomia, joita poikaset syövät.

Sorsien houkuttelu viljaruokinnalla 
puolestaan mahdollistaa jopa liiankin 

tehokkaan metsästyksen. Linnut kerään-
tyvät suurelta alueelta pistemäiselle ruo-
kinnalle, jolloin muiden metsästäjien 
pomppulintumetsästys estyy. Myös taudit 
leviävät pistemäisillä ruokinnoilla.

– Naarassorsat ovat pesäpaikkauskol-
lisia, eli ne palaavat vuodesta toiseen 
samalle paikalle pesimään. Jos yksittäiseltä 
ruokinnalta ammutaan suuri määrä naa-
raita, on sillä huomattava vaikutus paikal-
liseen populaatioon, ja voi kestää vuosia 
ennen kuin sorsakanta toipuu, Simenius 
varoittaa.

Ravinnonsaannin kannalta sorsien 
kesäruokinta ei ole tarpeellista. Poikasten 
kehittymiselle viljaruokinnalla voi olla 
suoranaisia haittavaikutuksia, koska yksi-
puolisesta viljaravinnosta ne eivät saa 
kaikkia tarvitsemiansa ravintoaineita.

Sorsalintuja voi hetken aikaa ruokkia 
keväällä niiden muuttaessa Suomeen, jol-

R
iistanhoidolla parannetaan riistan 
elinolosuhteita ja mahdollisuutta 
selvitä talvesta. Riistanhoitoa on 
esimerkiksi riistapeltojen tekemi-
nen, vahinkolintujen ja pienpetojen 

poistaminen, kosteikkojen kunnostami-
nen, riistaruokinta ja nuolukivien maas-
toon vieminen. Riistanhoitotoimenpiteitä 
tehdään metsästyksen tehostamiseksi 
runsaslukuisillekin lajeille, kuten sepel-
kyyhkylle ja valkohäntäpeuralle.

Metsästäjäliitto korostaa, että riistan-
hoidolla ja erityisesti massiivisella riista-
ruokinnalla ei pidä yksioikoisesti maksi-
moida metsästyksen tehoa. Ruokinnan ja 
metsästyksen ekologiseen – ja myös 
so siaaliseen – kestävyyteen täytyy kiin-
nittää huomiota.

 – Yleisen hyväksyttävyyden näkökul-
masta maltillinen metsästys on tärkeää. 
Ympäröivä asutus ja kesäasutus on huo-

Ruokintapaikalla kannattaa suosia 
ruokintakatoksia ja -automaatteja, 
joissa ruoka pysyy puhtaana. 
Riittävän suurella säiliöllä varustettua 
automaattia ei tarvitse käydä 
täyttämässä kovin usein.

PEKKA
 RO

U
SI
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SORSALINTUJEN RIISTANHOITO
 → Perusta ja kunnosta vesilintukosteikoita.
 → Poista tehostetusti varislintuja, harmaa-
lokkeja sekä pienpetoja, erityisesti mink-
kejä ja supikoiria.

 → Rakenna sorsien tekopesiä.
 → Ravinnonsaannin tehostamiseksi voit 
tehdä riistapellon lähelle kosteikkoa.

 → Sorsalintuja voi ruokkia kohtuudella vil-
joilla, kuten ohralla.

 → Ruoki viljalla matalaan veteen pitkin ran-
taa, jolloin ruokinta ei ole pistemäinen, 
eikä joutsen valtaa ruokintapaikkaa yhtä 
helposti.

 → Viljalla voi ruokkia keväällä muuttoai-
kaan ja syyskesästä lähtien. Pidä kesä-
heinäkuu taukoa ruokinnasta.

 → Metsästä ruokintapaikalta vastuullisesti. 
Suurien saalismäärien ampuminen ruo-
kinnalta ei ole eettistä.

TO
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Sorsalintujen ruokinnassa tulee panostaa 
ruokinnan sijaan elinympäristön hoitoon. 
Oikea elinympäristö tarjoaa sorsalinnuille 
samalla kertaa sekä ruokaa että hyvän 
pesimäpaikan.
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loin lintuja voi yrittää pysäyttää pesimään 
alueella. Kesä- ja heinäkuuksi ruokinta 
keskeytetään, mutta maltillista ruokintaa 
voi jatkaa metsästyskauden kynnyksellä 
elokuussa.

– Luonnonsorsien ruokinnalta ampu-
misen pitää olla todella maltillista. Pie-
nellä syysruokinnalla saadaan alueella 
olevia muuttosorsia kerääntymään ruo-
kinnalle. Muutamien lintujen ampuminen 
silloin tällöin on kestävää. 

– Ruokinnoille kerääntyviä haapanoita 
ja muita taantuneita vesilintuja ei pidä 
ampua, painottaa Simenius.

Kohtuus kyyhkylläkin
Sepelkyyhky on runsaslukuinen riis-
talintu, jonka kanta kestää voimakasta 
verotusta. Kyyhkyjä ruokitaan viljoilla, 
maissilla ja herneellä. Myös suola vetää 
lintuja puoleensa.

– Onnistunut ruokinta on lisännyt 
pesivien kyyhkyjen määrää alueellamme, 
kertoo kokenut kyyhkynpyytäjä Pauli 
Matilainen Keski-Suomesta. 

– Ruokinnalta metsästettäessä on hel-
pompi valikoida nuori lintu saaliiksi, jol-

loin pesivät yksilöt jäävät rauhaan, Mati-
lainen pohtii.

Kyyhkyjä on suositeltavaa ruokkia 
puolitoista metriä korkean lavan päältä, 
josta lintu pääsee pakenemaan. Suppealla 
maaruokinnalla kyyhkyt jäävät herkästi 
haukkojen saaliiksi.

Kyyhkyruokinta kannattaa tehdä syr-
jäiselle paikalle. Alkukesällä aloitettu ruo-
kinta kerää suuren määrän pesiviä lintu-
ja alueelle. Ruokinnan voi aloittaa myös 
vähän ennen jahtia, koska linnut löytävät 
ruokinnat nopeasti.

Kyyhkyt käyvät ruokinnoilla hyvin vil-
jojen kypsymiseen asti, minkä jälkeen ne 
hajaantuvat ruokailemaan pelloilla.

– Toiminnassa kannattaa huomioi da 
sosiaaliset vaikutukset, koska suuret ruo-
kinnat ja laukausmäärät voivat aiheuttaa 
sivullisissa pahennusta. Kohtuus on hy-
väksi kyyhkyjahdissakin, Teemu Sime nius 
muistuttaa.

Riistapeltoja valkohäntäpeuralle 
ja metsäkauriille
Pienille hirvieläimille riistapellot ovat 
luonnonmukaisin riistanhoitomenetelmä. 

SEPELKYYHKYN RUOKINTA
 → Ruoki sepelkyyhkyjä 1,5 metriä 
korkean lavan päältä tai riittä-
vän avoimella paikalla, jotta 
 linnut eivät jää haukkojen saa-
liiksi.

 → Tarjoa ruokinnalla viljaa, mais-
sia ja hernettä. Myös suola 
vetää kyyhkyjä puoleensa.

 → Tee ruokintapaikka mielellään 
syrjäiselle paikalle, jossa voit 
metsästää aiheuttamatta liian 
suurta häiriötä.

 → Ruokinnat houkuttavat kyyhkyjä 
alkukaudesta viljojen kypsymi-
seen asti, jonka jälkeen ne 
hajaantuvat viljapelloille.

 → Valikoi alkukaudesta saaliiksi 
nuoria lintuja. Saman kesän 
poikasella ei ole valkeaa 
sepeltä kaulalla.

 → Sepelkyyhkykanta kestää 
 voimakasta verotusta. Muista 
kuitenkin kohtuus.

Yleisen hyväksyttävyyden vuoksi 
maltti on tärkeää.

Sepelkyyhkyt voivat kerääntyä suurin joukoin alkusyksyn ruokintapaikoille. Paikan on 
hyvä olla hieman syrjempänä, jotta ruokinta ja metsästys eivät aiheuta häiriötä 
lähiympäristöön.
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Laaja-alaiset riistapellot pienentävät tau-
tiriskiä ja vähentävät petoriskiä. Riista-
pellot tarjoavat ravintoa ja suojaa laajalle 
joukolle muitakin eläimiä.

– Monipuolinen riistapelto houkutte-
lee peuroja ja kauriita alueellemme. Ne 
ruokailevat riistapelloilla ja viihtyvät nii-
den läheisyydessä, kertoo nuori metsäs-
täjä Eetu Siikaniemi Päijät-Hämeestä.

– Riistapeltoon kylvetään meillä riis-
tapeltosiemenseoksia, kauraa ja vehnää. 
Metsästämme peuroja ja kauriita riista-
peltojen läheisyydestä kyttäämällä.

Aina riistapeltoja ei ole mahdollista 
tehdä, joten hirvieläimiä ruokitaan myös 
ruokintapaikoilla. Tiheän kannan alueella 
ruokintapaikat mahdollistavat tehokkaan 
metsästyksen. Harvan kannan alueella 
riistanhoito on kannanhoidollista tuki-
ruokintaa.

Pienille hirvieläimille tulee tarjota 
samaa perusravintoa koko talven ajan, 
koska niiden ruuansulatus perustuu 
mahan mikrobeihin. Jos ruokintaraaka-
aineita vaihtelee rajusti kesken ruokinta-
kauden, eläinten ruuansulatus menee 
sekaisin, eikä ravintoaineiden imeytymi-
nen ole tehokasta. Eläin voi jopa nääntyä 
ruokintapaikan läheisyyteen.

Perusravinnon lisäksi ruokinnalla voi 
tarjota muita lisukkeita, jolloin mahan 
mikrobikanta säilyy monipuolisena. Heinä 
on hyvä perusravintoaine. Iso kuivaheinä-
paali kestää jopa kuukausia. Juureksia käy-
tetään yleisesti hirvieläinten ruokinnassa.

Viljaa käytettäessä lähistöllä olisi hyvä 
olla virtavesipaikka, jossa eläimet voivat 
juoda talvipakkasillakin. Vilja on valkuais-
ainepitoisina voimakasta ravintoa, eikä se 
sisällä kosteutta. Käytettävä vilja kannat-
taa hankkia lähiviljelijältä, ja sen pitää olla 
hukkakauravapaata.

– Isohko säiliöllä varustettu ruokinta-
automaatti vähentää riistanhoitajalta ruo-
kinnalla käymisen tarvetta, jolloin sulan 
maan rikkoutuminen vähenee, Simenius 
kertoo.

VALKOHÄNTÄPEURAN JA 
METSÄKAURIIN RUOKINTA

 → Tee pienille hirvieläimille riista-
peltoja. Pelto on eläimille luon-
nonmukainen ruokintamene-
telmä, jolla tauti- ja petoriski on 
vähäinen.

 → Kylvä riistapeltoon siemenseok-
sia, joissa on viljaa, juureksia ja 
apilaa.

 → Tarjoa ruokintapaikoilla läpi tal-
ven samaa perusravintoa, 
koska pienten hirvieläinten ruu-
ansulatusmikrobit tottuvat sulat-
tamaan vain jatkuvasti saata-
villa olevaa ravintoa. Lisuk-
keena voi tarjota muutakin.

 → Hyvää ravintoa ovat kuivaheinä 
tai lievästi hapotettua heinä, 
juurekset ja vilja.

 → Ruoka olisi hyvä tarjota metrin 
korkuiselta ruokintakatokselta, 
jotta siihen pääsevät käsiksi 
vain hirvieläimet.

 → Isohkolla säiliöllä varustettu ruo-
kinta-automaatti harventaa täyt-
tökäyntejä.

 → Jatka ruokintaa läpi talven 
kevääseen. 

Pienille hirvieläimille, kuten valkohäntäpeuroille, 
sopivat hyvin riistapellot. Pelto on niille 
luontainen ruokailupaikka, jossa peto- ja 
tautiriski on ruokintapistettä vähäisempi.
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Ruokinta perustetaan avoimelle pai-
kalle, jossa petoeläimet ovat riistan 
havaittavissa. Ruokintapaikan sijoittelulla 
voidaan ohjata eläimet pois vahinko- ja 
kolaririskipaikoilta.

Huomioi tautiriskit villisialla
Villisian ruokkiminen mahdollistaa 
tehokkaan pyynnin. Ruokinnalla käyte-
tään yleensä juureksia ja viljaa. Trikiini-
vaaran vuoksi eläinperäisiä haaskoja ei 
kannata käyttää.

– Ruokinnan sijoittelussa ja ruuan tar-
joamistavassa on huomioitava afrikkalai-
nen sikarutto. Alueella pitää olla useita 
pieniä ruokintapisteitä. Mikäli kaikki siat 
käyvät samalla kaukalolla, kasvaa tauti-
riski huomattavasti, Simenius kertoo. 

– Ruoka tarjoillaan alustoilta, joille 
siat voivat hajaantua syömään.

Tautiriskin vuoksi villisian ruokinta-
paikkojen perustamisessa tulee huomioida 
sikaloiden sijainti. Metsästysruokinnan 
voi perustaa sikalan läheisyyteen vain 
sikalan omistajan pyynnöstä.

Metsästäjäliitto kannustaa villisikojen 
metsästykseen, mutta riistaeläimenä 

villi sikakantaa ei ole tarpeen metsästää 
sukupuuttoon.

Muut riistaeläimet
Metsäjäniksiä ruokitaan perinteisesti haa-
poja kaatamalla. Jäniksiä voi ruokkia myös 
heinällä ja viljalla.

Kanalintuja taas ei kannata ruokkia, 
koska linnut ovat helppo saalis petoeläi-
mille.

Karhun metsästäminen ruokinnan 
avulla on kielletty. Alueilla, joilla karhua 
metsästetään, ei kannata metsästysaikaan 
pitää mitään ruokintoja. 

VILLISIAN RUOKINTA
 → Ruokintapaikat mahdollistavat 
villisian metsästyksen.

 → Huomioi villisian ruokinnassa 
afrikkalaisen sikaruton riski, 
vältä sikaloiden läheisyyttä. 

 → Vältä yhtä kaukaloa, jossa 
kaikki villisiat ruokailevat. 
Rakenna alueelle useita erillisiä 
ruokintapisteitä.

 → Ruoki villisikoja viljalla ja juurek-
silla. Älä käytä eläinperäisiä 
haaskoja trikiinivaaran vuoksi.

 → Metsästäjäliitto kannustaa villi-
sikojen metsästykseen. Lajia ei 
kuitenkaan ole tarpeen metsäs-
tää sukupuuttoon.

Villisian ruokinnassa on huomioi-
tava eläintautien leviämisriskin 
minimointi. Ravinto kannattaa 
esimerkiksi jakaa useaan 
pisteeseen, jotta kaikki siat eivät 
nuohoa samalla kaukalolla.

Kanalinnuille ei 
suositella ruokintaa, 
sillä ne ovat 
ruokintapaikoilla 
helppo saalis 
esimerkiksi 
haukoille.
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KATSELUKIIKARIT BUSHNELL H20 8X42

149,-
NORM. 199,00

Laadukkaat vedenpitävät kiikarit niin lintu-
bongarille kuin metsästäjällekin. Erikois-

pinnoitetut BaK-4 prismat ja korkealuokkainen 
optiikka takaavat erinomaisen kuvanlaadun. 

-50€

KUULONSUOJAIN BURRELL ACTIVE HUNTER

4990
Metsästäjän aktiivikuulonsuojain vahvistaa 

alle 85 dB ääniä ja sulkee pois kuuloa vaurioittavan 
yli 85 dB melun, mm. aseiden laukausäänet. 
3,5 mm liitäntä esim. VHF-puhelinta varten. 

Matalapro  ilinen muotoilu.

TARJOUKSET VOIMASSA 31.8.2020 SAAKKA. 
TUOTTEET SAATAVILLA MYÖS VERKKOKAUPASTA hankkĳ a.fi

NAAMIOVERKKO LIVE DECOYS GEAR 1,5X3 M

1990
Kevyt ja kestävä naamioverkko, joka 

pakkautuu kuljetettaessa pieneen tilaan. 
Kolmiulotteinen Natural Blind -metsä-

kuvio maastouttaa erittäin hyvin.

JAHTI&VAHTI LIHA-ATERIA 1 KG

260
NORM. 3,00 | (2,60 €/KG)

Kotimainen täysravinto, joka sisältää naudan-
 ja sianlihaa. Monen koiran luottotuote!

JAHTI&VAHTI LIHA-ATERIA 1 KG

260
NORM. 3,00 | (2,60 €/KG)

Kotimainen täysravinto, joka sisältää naudan-
 ja sianlihaa. Monen koiran luottotuote!

JAHTI&VAHTI VILJATON 10 KG

3650
(3,65 €/KG)

Nimensä mukaisesti viljaton uutuus! Sopii hyvin normaa-
liaktiivisille, hieman aktiivisemmille ja herkille koirille.

JAHTI&VAHTI VILJATON 10 KGJAHTI&VAHTI VILJATON 10 KG

3650

UUTUUS!

 RIISTAKAMERA BURREL EDGE HD3G

249,-
NORM. 299,00 

Lähettää nopealla 3G-yhteydellä jopa 12 Mpx:n kuvia ja 20 
Mt:n HD-videoita. Toimii myös 2G-verkossa. Etäohjaus 

puhelimella. Tarkat  päivä- ja yökuvat, parannettu valkota-
sapaino. Reagointiaika 0,6 s. Sarjakuvaus 1-10 kuvaa.

-50€

RIISTAKAMERA BURREL EDGE HD+4G

299,-
NORM. 329,00

Nopealla 4G-yhteydellä jopa 12 Mpx:n kuvia ja 20 Mt:n 
HD-videoita. Toimii myös 2G ja 3G -verkoissa. Etäohjaus 

puhelimella. Tarkat päivä- ja yökuvat, parannettu valkotasa-
paino. Reagointi-aika 0,6 sekuntia. Sarjakuvaus 1-10 kuvaa. 

BURREL 3G / 4G 
RIISTAKAMERAN 

OSTAJALLE 
TURVAKOTELO

KAUPAN PÄÄLLE!
RAJOITETTU ERÄ!

(ARVO 39,90€)

Hankkija_Jahti3_220x280.indd   1 17.6.2020   8.25





Koronakevään 
tunnelmia

Heidi Krüger
Projektipäällikkö,  
Maa- ja metsätalousministeriö

TÄNÄ keväänä koettiin jotain, jota ei olisi uskonut tapah-
tuvan 2000-luvulla. Vaikka itse koronavirustauti jäi 
useimmille vain uutisten otsikoiksi, rajoitusten vaikutuk-
sista jäi harva paitsi. Kaikki tapahtumat peruttiin, osalta 
loppuivat työt ja osa pääsi taiteilemaan etätyön ja koti-
opetuksen yhteen sovittamisessa. 

METSÄSTYKSEEN sattui onneksi hiljaisempi vuodenaika, 
vaikka toki seurojen toiminnassa on taatusti takkuiltu. 
Vuosikokousten pitäminen Skypellä, Meetsillä tai mitä 
näitä nyt onkaan, ei suju kaikilta nuoremmiltakaan, jos 
sellaista ei ole aiemmin käyttänyt, eikä ohjausta ole tar-
jolla. 

POSITIIVISENA puolena havaittiin ihmisten innostuminen 
ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen. Kun liikunta sisäti-
loissa loppui, eikä ohjattua toimintaa enää voinut harras-
taa, piti keksiä jotain muuta. Eli ulos luontoon vei monen 
tie. Tämä näkyi muun muassa kalastuslupien myynnin 
kasvussa.

KALASTUKSEN suosion kasvu sai pohtimaan, kuinka help-
poa sen aloittaminen on verrattuna metsästykseen. Meillä 
on julkisuudessa hyviä esimerkkejä uusista metsästäjistä, 
joille aloittamisen syitä ovat olleet eettinen ruoka ja luon-
nossa liikkuminen. Potentiaalisia tulokkaita olisi varmasti 
lisää. Mutta kuinka madaltaa aloituskynnystä?

VAIKKA nyt kesän saavuttua korona-aalto on laimennut, 
on syytä vielä huolehtia turvaväleistä ja hoitaa asioita 
etänä. EtäErämessut toivottavasti innostivat ihmisiä pod-
castien pariin. Netissä on hurjasti asiaa jahdista ja riis-
tasta, ja minusta on mukava kuunnella ihan vain jutus-
teluakin aiheesta. Podcast-maailman verhoa kannattaa 
raottaa myös ikänäköisille tovereille, etenkin niille, joi-
den kontakteja ulkomaailmaan rajoitetaan. Ei se sen kum-
mempaa ole, kuin radiokuunnelmien kuuntelu. Näitä vain 
voi kuunnella juuri silloin kuin itselle sopii. 

Kuuntele
 Metsästäjäliiton podcasteja

soundcloud.com/metsastajaliitto

Metsästäjäliiton podcastit  
soundcloud.com/metsastajaliitto
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JAHTIPOHDINTOJA

VILLAPAITA
98€

Vanhanajan

FLANELLIPAITA
Mukavin paita juhlaan ja arkeen.

MUSTARAITA, koot 50-58   29€

VIHREÄRAITA, koot 50-58   29€
koot 60-66   39€

tilaa netistä tai puhelimitse

www.obelia.�
0400 235 155Parkano

koot 60-66   39€

Kajanuksenk 12, 00250 Helsinki 
Puh. (09) 449 801

Avoinna: Ke 17-19, La 10-14.   
www.aviationshop.fi

SUOMEN 
ILMAVOIMAT 
1939-45 t-paita
Meleerattu vaalean harmaa, 100%
puuvillaa. Kuviossa lentomerkki,
Fokker, Brewster ja Messerschmitt. 
4-värinen silkkipainatus. 
Koot: S, M, L, XL, XXL ja XXXL
Tilausnumero:  65-242 Hinta 20,-



Ainakin 83 000 koiraa 
lähtee metsälle

TEKSTI IRA HONKONEN  

S
uomessa on yli sata metsästyskoirarotua. Nii-
den pentuja on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana rekisteröity yhteensä noin 184 300. 
Metsästyskäytössä niistä on Jahti-lehden 
selvityksen mukaan reilut 83 000 koiraa. 

Laskelma on tehty pyytämällä metsästyskoirien 
rotujärjestöiltä arvio siitä, kuinka suuri osuus heidän 
rotunsa koirista on metsästyskäytössä.

Laskelmasta puuttuvat kaikkein vähälukuisim-
pien rotujen metsästyskäytössä olevat koirat sekä se-
karotuiset ja rekisteröimättömät koirat, joiden osuu-
den Kennelliitto arvioi olevan noin 25 prosenttia re-
kisteröityjen määrästä. Kennelliiton arvio vuosittain 
metsästyksessä käytettävistä koirista onkin 80 000–
120 000 koiraa.

Beaglet tiedossa
Suomen Beaglejärjestö on yksi niistä harvoista rotu-
yhdistyksistä, joka selvittää säännöllisesti koiriensa 
käyttöastetta.

– Teimme valtakunnallisen beaglekyselyn bea-
glein omistajille viimeksi vuonna 2018. Se oli kolmas 
kysely, edelliset on tehty reilun kymmenen vuoden 
välein. Kyselyjen mukaan beaglein metsästyskäyttö 
on pysynyt hyvin tarkkaan samalla tasolla, Suomen 
Beaglejärjestön puheenjohtaja Toivo Kangas kertoo.

Perinteisimpien metsästyskoirarotujen käyttöas-
te on 80–90 prosentin luokkaa, kun taas osa alkujaan 
metsästyskoiriksi tarkoitetuista roduista on päätynyt 
lähinnä seurakoirauralle, ja niiden metsästyskäyttö-
aste on enää muutamia prosentteja. Toki kaikille, ku-
ten kaniinimäyräkoirille, ei ole Suomessa sopivaa riis-
talajia tarjolla.

Käyttöön vai näyttöön?
Muutamien metsästyskoirarotujen kohtalona on ol-
lut jakautua erilliseen näyttely- ja käyttölinjaan. Näin 
on käynyt esimerkiksi labradorinnoutajalle. Toki 
näyttelylinjaisillakin koirilla on vietit olemassa, ja 
myös niitä nähdään metsästystilanteissa. 

Suomalainen metsästäjä tykkää lähteä kaverin kanssa metsälle – ja usein  
tuo kaveri on koira. Jahti selvitti, kuinka paljon metsästyskoiria on lähdössä 
maastoon syksyllä.

Terrierit ovat siitä mielenkiintoinen roturyhmä, 
että niiden joukossa on viime vuosien suosituimpia 
seurakoirarotuja, mutta myös kovimpia metsästyskoi-
ria. Saksanmetsästysterrieriä innokkaampaa metsäs-
tyskoiraa saa etsiä, ja rodun metsästyskäyttö hipookin 
rotuyhdistyksen puheenjohtajan mukaan lähes sataa.

Joskus rodun kiinnostavuus on vain senteistä 
kiinni. Kun sorkkaeläinten ajoon pääsevien koirien 
säkäkorkeutta nostettiin viime syksynä 39 senttiin, 
lisäsi se oitis dreeverien kysyntää.

Hirveä jahdataan pääasiassa koirien kanssa, ja se 
näkyy pystykorvaisten roturyhmässä. Jämpti on jo 
ottanut pitkän kaulan muiden edelle, mutta harmaa 
norjanhirvikoira ja karjalankarhukoira pitävät yhä 
vahvasti asemiaan laikoilta ja muutamilta uudem-
milta roduilta.

Paljon uusia rotuja
Suomalaiset ovat viime vuosina tuoneet myös paljon 
uusia rotuja. Näyttävimmän tulemisen ovat ehkä teh-
neet plotit, jotka ovat ottaneet jalansijansa suurpe-
tojen metsästyksessä. Aina uudet rodut eivät kuiten-
kaan nouse suureen suosioon, mikä ei toisaalta ole 
rodun kehityksen kannalta huono asia. 

Esimerkiksi fieldspanielien ensimmäiset yksilöt 
tulivat Suomeen jo 1970-lu-
vulla, mutta rodun rekisteröin-
nit ovat olleet varsin pieniä. Se 
voi johtua koiran luonteesta ja 
metsästystavasta.

– Fieldspanielin metsästys 
on hiipivää ja hiljaista, mutta 
tehokasta. Se pysyttelee mel-
ko lähellä isäntäänsä. Ne ovat 
herkkiä, yhden metsästäjän 
koiria, joita on alkujaan käy-
tetty salametsästykseen Eng-
lannissa, Fieldspanielit ry:n 
puheenjohtaja Jaana Kemp-
painen kertoo.

ONKO KOIRASI 
HARVINAINEN?
Onko metsästyskaverinasi 
harvinainen koirarotu, 
jota ei monella ole? Vai 
metsästätkö koiralla, joka 
ei oikeastaan ole metsäs-
tysrotuinen, tai on erikoi-
nen sekoitus eri rotuja? 

Lähetä meille kuva 
jahti@metsastajaliitto.fi
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Rekiste-
röinnit *

Metsästys-
käytössä**

Osuus 
%***

Pystykorvat ja alkukantaiset rodut
jämtlanninpystykorva 14 220 11 376 80 %
harmaa norjanhirvikoira 8 886 7 109 80 %
karjalankarhukoira 7 106 6 754 95 %
suomenpystykorva 6 484 5 511 85 %
pohjanpystykorva 3 472 2 777 80 %
itäsiperianlaika 2 768 2 490 90 %
länsisiperianlaika 548 411 75 %
valkoinen ruotsinhirvikoira 395 316 80 %
venäläis-eurooppalainen laika 349 314 90 %
hälleforsinkoira 44 35 80 %

Ajavat ja jäljestävät koirat
suomenajokoira 14 670 13 203 90 %
beagle 5 051 4 394 87 %
dreeveri 2 195 1 750 80 %
amerikankettukoira 1 249 1 124 90 %
venäjänajokoira 1 100 990 90 %
plottinajokoira 447 447 100 %
bretagnenbassetti 432 194 45 %
petit basset griffon vendéen 396 59 15 %
basset hound 543 10 2 %
eestinajokoira 327 294 90 %
grand basset griffon vendéen 199 20 10 %
karkeakarvainen bosnianajokoira/ 
barak 41 8 20 %

basset artésien normand 83 7 8 %
baijerinvuoristovihikoira 56 3 5 %
istrianajokoira, karkeakarvainen 83 66 80 %
italianajokoira, karkeakarvainen 59 47 80 %
englantilais-venäläinen ajokoira 22 17 77 %
sveitsinajokoira, berninajokoira 23 23 100 %
smoolanninajokoira 45 36 80 %
pieni gascognenajokoira 25 20 80 %
alppienajokoira 22 17 77 %
dunkerinajokoira 4 3 75 %
posavinanajokoira 96 77 80 %
sveitsinajokoira, luzerninajokoira 9 7 78 %
italianajokoira, lyhytkarvainen 23 18 78 %
saukkokoira 25 20 80 %
schillerinajokoira 10 8 80 %
sveitsinajokoira, schwyzinajokoira 2 1 50 %

Kanakoirat
saksanseisoja, lyhytkarvainen 2 519 2 267 90 %
punainen irlanninsetteri 2 119 636 30 %
saksanseisoja, karkeakarvainen 2 772 2 495 90 %
bretoni 1 116 949 85 %
stabijhoun 590 88 15 %
gordoninsetteri 895 626 70 %
englanninsetteri 703 492 70 %

Rekiste-
röinnit *

Metsästys-
käytössä**

Osuus 
%***

unkarinvizsla, lyhytkarvainen 318 159 50 %
weimarinseisojat 365 182 50 %
pointteri 331 298 90 %
punavalkoinen irlanninsetteri 151 45 30 %
italianseisoja 162 24 15 %
pienimünsterinseisoja 425 297 70 %
saksanseisoja, pitkäkarvainen 190 171 90 %
isomünsterinseisoja 108 102 94 %
spinone 151 75 50 %
unkarinvizsla, karkeakarvainen 92 46 50 %
bourbonnais’nseisoja 90 45 50 %

Noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
labradorinnoutaja 20 049 3 509 18 %
kultainennoutaja 12 981 973 7 %
cockerspanieli 6 863 343 5 %
espanjanvesikoira 4 350 10 0,2 %
englanninspringerspanieli 2 811 1 546 55 %
sileäkarvainen noutaja 2 449 612 25 %
novascotiannoutaja 3 050 305 10 %
walesinspringerspanieli 2 136 534 25 %
portugalinvesikoira 1 291 5 0,4 %
barbet 548 110 20 %
kooikerhondje 900 18 2 %
viiriäiskoira 303 273 90 %
kiharakarvainen noutaja 357 89 25 %
fieldspanieli 539 80 15 %
irlanninvesispanieli 130 5 4 %
clumberinspanieli 184 10 5 %
chesapeakelahdennoutaja 83 54 65 %
venäjänspanieli 9 5 56 %
sussexinspanieli 15 2 13 %
amerikanvesispanieli 47 4 9 %

Terrierit
jackrussellinterrieri     8 983 50 1 %
parsonrussellinterrieri 3 236 100 3 %
borderterrieri 2 343 30 1 %
kettuterrieri, sileäkarvainen 1 389 555 40 %
saksanmetsästysterrieri 1 441 1 369 95 %
kettuterrieri, karkeakarvainen 946 378 40 %

Mäyräkoirat
karkeakarvainen mäyräkoira 6 986 2 445 35 %
lyhytkarvainen mäyräkoira 3 044 600 20 %
pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira 2 105 15 1 %
pitkäkarvainen mäyräkoira 2 031 150 7 %
lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira 1 557 15 1 %
karkeakarvainen kääpiömäyräkoira 1 600 15 1 %

Yhteensä 184 283 83 162

Taulukossa ovat mukana vain puhdasrotuiset, Kennelliiton rekisteröimät koirat.
Taulukosta puuttuvat ne harvinaisemmat metsästyskoirarodut, joiden metsästyskäytössä olevien määrästä ei saatu arviota rotuyhdistyksiltä.

Koiria metsästyskäytössä 2020

* Rekisteröityjä pentuja 2010–2019 ** Rotuyhdistyksen arvio metsästyskäytössä olevista koirista 2020 *** Metsästävien osuus rekisteröidyistä
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SAALIIN KÄSITTELY

Eläintä ei tarvitse aina täytättää perinteisellä tavalla 
– metsoa soimaan oksalle tai peuraa taustalevylle 
katselemaan hieman vinosti. Kannattaa esittää 
toiveita, käyttää mielikuvitusta ja pyytää vaihtoehtoja 
hintoineen. 

Monipuoliset 
metsästysmuistot

TEKSTI TEEMU SIMENIUS  KUVAT NETTA LEMPIÄINEN

 Kun täytökseen otetaan mukaan maastoa ja eläimen asentoon luo-
vuutta, tulee lopputulokseen aivan uutta eloa. Se nostaa työn hintaa, 
sillä myös alustojen rakennus ja taustatarpeiden keruu ja käsittely 
 vievät aikaa. Lepäävän ketun on toteuttanut Netta Lempiäinen.

 Simppeli alusta ja yksinkertainen valmiskropan 
asento on täyttäjältä nopein ja halvin toteutus, 
mutta pienelläkin luovuudella saa vaihtelua 
 perinteisten poseeraavien eläinten riviin. Netta 
Lempiäisen valmistama koppelo lennossa.
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 Hirvieläimiä ei tarvitse 
aina asettaa taustalevyyn 
seinälle. Metsästysmuis-
toja voi tehdä myös jalus-
talle pöytä- tai lattiaver-
siona, ja niihin voi lisätä 
yksityiskohtia. Täyttäjä 
Aleksandr Andriichuckin 
metsäkaurispedestaali 
eläintentäytön EM-kilpai-
luissa Salzburgissa 2018.

 Irvistelevät pedot ovat 
jäämässä pois. Netta 
Lempiäinen on täyttänyt 
ketun roikkuvaan asen-
toon.

 Aiempaa useammin 
monta eläintä täyte-
tään johonkin tilantee-
seen kokonaisuudeksi. 
Tämä nostaa hintaa, 
mutta lopputulos voi 
olla todellinen kat-
seenvangitsija. Jagu-
aari ja vihersiipiarat 
Salzburgissa eläinten-
täytön euroopanmes-
taruuskilpailuissa.

 Metsästysmuistossa 
voi olla myös vauhtia 
ja liikettä. Täyttäjä 
Janis Granatsin ilves 
ja metsäjänis palkittiin 
vuoden 2018 eläinten-
täytön euroopanmes-
taruuskilpailuissa kah-
dessa sarjassa.
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 Taitavalta täyttäjältä onnistuvat myös 
vesi, jää ja lumi. Aurinkoahven ui pärs-
keissä eläintentäytön euroopanmestaruus-
kilpailuissa 2018, täyttäjänä Zoltán Soós.

 Alustalle tai taustalle voi rakentaa 
oksan sijaan ympäristön. Hilleri ja 
metsähiiri eläintentäytön EM-kilpai-
luissa Salzburgissa, täyttäjä Chris-
tian Blumenstein.

Vain luovuus 
rajana
Saaliista voi valmistut-
taa muutakin kuin täytetyn 
 eläimen:

 → Taljan voi tehdä täyttö-
laadulla, jossa korvat, 
kirsu ja tassut ovat alku-
peräisen näköiset. 

 → Sarvitrofeissa on yleisty-
nyt kokokallo. 

 → Alaleuan tai hampaat voi 
lisätä levyyn ikälukeman 
kanssa. 

 → Hajalle ammutusta maja-
van kallosta voi pelastaa 
hampaat korvakoruiksi. 

 → Kallon voi laittaa pöytä- 
tai seinäversioksi erilai-
sille alustaratkaisuille.

LÄHETÄ KUVA
jahti@metsastaja-

liitto.fi 
Löytyykö sinulta 

vastaavaa?

 Kansainvälisissä täyttökilpailuissa vieraillut eläinkonservaattori Netta Lempiäinen Studio 
Naturaliasta kannustaa asiakasta tekemään taustatyötä ja miettimään luovasti toiveita.  
Hän itse tekisi mielellään enemmän näyttäviä kokonaisuuksia.

Metsästysmuistoissa  
voi olla vauhtia ja liikettä.
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UUSI SUBARU XV 

SE MIKÄ MUILLA ON LISÄVARUSTEENA, ON MEILLÄ VAKIONA

Emme koskaan tingi turvallisuudesta, etenemiskyvystä tai mukavuudesta. 
Tarjoamme aina parasta mitä meillä on vakiovarusteina kaikissa autoissamme, 
myös uudessa Subaru XV:ssä. Siksi meidän ja asiakkaidemme suhde on 
muodostunut ainutlaatuiseksi ja siitä olemme hyvin ylpeitä.

Subaru XV Active-varustetasolla esittelyhintaan 36.565,87 €  
(alkuperäinen hinta 41.566,17 €) (sis. toimituskulut 600 €).

 
Kulutus 7,9 l/100 km (Eu-yhd.) CO2-päästöt 180 g/km (WLTP).  
Kampanja on voimassa 31.7.2020 asti ja koskee uusia asiakastilauksia. Tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 
Kuvan auto erikoisvarustein. Subaru tehdastakuu: 3 vuotta/100.000 km.  
Subaru lisäpalvelut: Subaru Vakuutus ja Subaru Assistance.

Yhteistyössä Subaru ja  
Suomen Metsästäjäliitto.



METSÄSTYSALUEIDEN  HALLINTAJÄRJESTELMÄ

0600 192 192 (1,98 €/min + pvm tai mpm)
reviiri@reviiri.org

Reviirin tehtävänä on auttaa metsästysseurojen  
toimihenkilöitä pitämään seuran metsästysalueiden 
vuokrasopimukset tallessa ja järjestyksessä. 

Kun koko vuokrasopimuskanta on Reviirissä,  
näette yhdellä silmäyksellä esimerkiksi lähiaikoina 
umpeutuvat sopimukset, ja aina ajan tasalla oleva 
metsästysalueet sisältävä kartta on helposti  
saatavilla. 

Oletko siirtymässä Reviiriin jostakin  
toisesta järjestelmästä? Mikäli sopimus- 
kanta on jo olemassa sähköisenä, se  
voidaan mahdollisesti siirtää Reviiriin  
sellaisenaan. Lisätietoja reviiri@reviiri.org.

Luo tunnukset Reviiriin 
ja kokeile ilmaiseksi 
30 päivän ajan. 

www.reviiri.org

Yhteensopiva



Burgeribuumin 
huipentuma 
ja klassinen 
karhuruukku

Ravintola Nokan 
keittiömestari Ari Ruoho 

paljastaa tällä kertaa 
burgereiden kiistattoman 

kuninkaan, karhuburgerin 
reseptin. Vaihtoehtona 

modernille hampurilaiselle 
on perinteinen taikinoitu 

karhuruukku.TEKSTI EIJA VALLINHEIMO KUVAT VILLE RANTALAINEN RESEPTIT ARI RUOHO
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S
uomessa jyllää burge-
ribuumi. Metsän ku-
ninkaasta, karhusta, 
tehty hampurilainen 
onkin kaikkien burge-

reiden kingi, joka vie kielen 
mennessään. Vaihtoehtoisena 
reseptinä on tarjolla karhu-
ruokien klassikko, taikinoitu 
karhuruukku, eli suvorov. Oh-
je on peräisin 1700-luvun Ve-
näjältä. 

Ari Ruoholla on takatas-
kussaan herkullisia reseptejä, 
mutta karhunlihaa ei kuiten-
kaan löydy Ravintola Nokan 
listoilta, miksi ei? 

– Nykypäivänä karhua 
metsästetään paljon, koska 
karhukanta on kasvanut. Itsel-
leni ei kuitenkaan ole tullut 
vielä hinku lähteä karhumet-
sälle. Toisaalta karhun lihaa on 

nykyään saatavilla hyvin met-
sästysaikaan, joten ehkä sitä 
näkyy vielä joskus Nokan me-
nussa, Ari pohdiskelee salape-
räisenä. 

Se, päätyykö ravintolan lis-
toille joskus moderni karhu-
burger vai klassinen karhu-
ruukku, jää nähtäväksi.

Trikiinit pidettävä 
mielessä
Karhulla on ollut aina erityi-
nen rooli suomalaisessa met-
sästyksessä. Karhunmetsästys 
on viime vuosina kokenut uu-
den tulemisen, sillä karhukan-
nan vahvistumisen myötä yhä 
useammalla metsästäjällä on 
mahdollisuus osallistua kar-
hujahtiin. Keittiömestarilla on 
kuitenkin yksi varoituksen sa-
na metsästäjille.

– Trikiini on muistettava 
karhunlihan valmistuksessa, 
eli on tiedettävä, mitä tekee. 
Ihminen voi saada trikiinitar-
tunnan, jos syö huonosti kyp-
sennettyä karhunlihaa, hän 
muistuttaa. 

Trikiini on sukkulamato, 
joka voi loisia kaikissa lihaa 
syövissä eläimissä, myös ihmi-
sessä. Vaikka edellinen ihmi-
sen trikinoositapaus on todet-
tu Suomessa 1970-luvulla, on 
mikroskooppisen pieni trikiini 
edelleen uhka, sillä trikinellaa 
on havaittu muun muassa vil-
lisioissa ja karhuissa. 

Suomessa on kuitenkin 
toimiva testausjärjestelmä, ja 
trikiini kuolee kypsennettäes-
sä. Tutkittua ja läpikypsäksi 
paistettua karhunlihaa on siis 
turvallista käyttää. 

Karhuburger 
4 kpl salottisipulia 
1 pkt  pekonia 
 varhaiskaalia 
1 prk  pikkelöityjä chilejä 
400 g  karhun jauhelihaa
 suolaa
 mustapippuria
 katajanmarjaa 
4 kpl laadukasta sämpylää 
4 kpl savujuuston viipaletta 
 barbeque-kastiketta

Kuori salottisipulit ja halkaise 
ne puoliksi pitkittäin. Kypsennä 
180-asteisessa uunissa 25–30 
minuuttia. Paista samalla 
uunissa myös pekonit rapeiksi.

Leikkaa varhaiskaali ohuiksi 
suikaleiksi. Mausta kaali chili-
purkista tulevalla pikkelilie-
mellä. Voit sekoittaa leikattuun 
chilin kaalin kanssa tai tarjoilla 
chilit kokonaisina grillattuina. 

Mausta jauheliha suolalla, 
murskatulla mustapippurilla  
ja katajanmarjalla. Muotoile 
sämpylöihin nähden sopivan 
kokoisia pihvejä. Kypsennä 
karhupihvit grillissä huolellisesti 
läpikypsiksi. Grillaa myös chi-
lit,  jos tarjoilet ne kokonaisina.

Lämmitä sämpylät uunissa ja 
kasaa kaikki aineet kerrok-
sittain niiden väliin. Mausta 
barbeque-kastikkeella.
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KATSO  
lisää herkullisia 
riistareseptejä 
jahtimedia.fi

Kuutioi karhunliha ja ruskista kuutiot voissa 
kattilassa. Lisää vettä niin paljon, että lihat 
peittyvät. Mausta pippurilla ja suolalla. 
Hauduta karhu kannen alla kypsäksi hiljal-
leen kiehuen noin 45 minuutista tuntiin. 
Lihan on oltava täysin kypsää, eli ainakin 
70-asteista.

Anna hieman jäähtyä ja nosta sitten liha 
pois liemestä. Siivilöi liemi ja keitä sitä 
kasaan niin, että maku alkaa tiivistyä  
ja lientä on jäljellä noin 2 desilitraa.  
Ota liemi talteen.

Pilko sipulit pieniksi ja kuullota voissa 
 kattilan pohjalla. Lisää kattilaan vedessä 
liotetut kuivasienet. Kaada liemi takaisin 
kattilaan, lisää kermaa ja anna kiehua 
hetki kasaan. Laita kypsennetty karhunliha 
takaisin kattilaan. 

Paloittele maksa tarvittaessa, linnun mak-
sat voi käyttää kokonaisina. Paista mak-

saa voissa pannulla sen verran, että se on 
vielä hiukan raakaa sisältä. Laita liesituule-
tin pois päältä ja lisää Jaloviinaa niin, että 
se leviää koko pannun alueelle. Pannu ei 
saa olla räiskyvän kuuma. Liekitä maksa 
sytyttämällä Jaloviina rauhallisesti tuliti-
kulla tai sytyttimellä.

Halkaise viinirypäleet. Lisää kattilaan rypä-
leet ja liekitetty maksa. Tarkista maku. 
Kaada seos uuninkestävään astiaan. Paras 
astia on muodoltaan pyöreä, mutta ei liian 
laakea, mieluiten kahvaton. 

Kauli voitaikinaa niin, että se riittää reilusti 
vuoan reunojen yli. Kiinnitä taikina astian 
reunoille kananmunalla ja voitele taikinan 
pinta munalla. Laita kuumaan, 250-astei-
seen uuniin, jotta voitaikina lähtee heti 
kypsymään. Kypsennä 15 minuuttia ja 
laske sitten lämpötilaa 200 asteeseen. 
Kypsennä vielä 10 minuuttia.

500 g   karhun lihaa (paistia tai 
filettä)

100 g voita
 vettä 
 suolaa
 mustapippuria
2 kpl  sipulia 
2 dl   kuivattuja sieniä 

vedessä liotettuna
2 dl  kermaa 
100 g   riistaeläimen maksaa, 

esimerkiksi sorsan 
1/2 dl Jaloviinaa
150 g  viinirypäleitä 
1 pkt  voitaikinaa 
1 kpl kananmunaa

Karhua suvorov
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Maan valkohäntäpeurarikkaimmalla alueella Varsinais-
Suomessa sijaitsevan Alastaron metsästysseuran jäsenille 
peuralupia riittää kymmenkunta pyytäjää kohden. Etenkin 
nuoret ovat innostuneet peuranmetsästyksestä. 

Ykkösasiana 
peuranmetsästys

TEKSTI JOHANNA KOSKIAHDE  KUVAT JARI SALONEN

A
lastaron metsästysseura on noin 
300 jäsenen aktiivinen seura, 
joka on valkohäntäpeuran met-
sästyksessä maan huippua sekä 
saalismäärän että toiminnan 

tehokkuuden mukaan arvioituna. Peuran-
metsästys on ollut seuran toiminnan kes-
kiössä jo parikymmentä vuotta. 

– Alueen peurakanta on räjähtä-
nyt käsiin. Kanta on kasvanut salakava-
lasti, siitä varoitus muillekin. Kun peu-
rakolareiden määrä ja eläinten maatalou-
delle aiheuttama tuhot ovat lisääntyneet, 
paine kannan leikkaamiseksi on kasva-
nut. Se työllistää meitä melkoisesti, mutta 

kannan huippu lienee nyt nähty, toteaa 
puheenjohtaja Reijo Lehto. 

Talviruokinta on tukenut peurakannan 
kasvua. Alastarossa siitä onkin luovuttu, 
sillä peurat pärjäävät hyvin ilmankin. 

– Ennen kaksosvasat olivat harvinai-
suus, nykyään näkee kolmosiakin. Ruo-
kinta on parasta lopettaa etenkin vähälu-
misilla seuduilla ja rajata se jahtikauteen, 
neuvoo Lehto. 

Pääpaino alkukaudessa
Seuran hyvä henki välittyy yhteistyöstä, 
joka mahdollistaa vaativiin mittoihin laa-
jenneen peuranpyynnin. Tietoa eläinten 

Reijo Lehto (vas.), Ville Tattinen, 
Kari Laaksonen, Matti Anttila, 
Mikko Anttila, Tuomas 
Jääskeläinen ja Mika Tattinen 
Alastaron metsästysseuran 
kodassa. Oman kyläyhteisön 
hyväksi ahkeroitu mm. 
rakentamalla laavuja. 

96    JAHTI  3/2020

MEIDÄN SEURA



liikkeistä jaetaan aktiivisesti ja kyttäysko-
pit ovat kaikkien vapaassa käytössä. Mäy-
räkoiria saadaan tarvittaessa avuksi haa-
vakon jäljestykseen. 

Peuraporukkaan kuuluu lähes 150 
metsästäjää, joista innokkaimmat ampu-
vat useita kymmeniä peuroja kaudessa.

– Innokkaille niitä lupia on juuri hyvä 
antaa. Lupien panttaaminen alkukaudesta 
on virhe, sanoo jahtivouti Mika Tattinen.

– Meillä aloitetaan syyskuussa täydellä 
voimalla, peuranmetsästykseen panos-
tetaan nimenomaan alkukaudesta. Näin 
saadaan eläimet pois tienvarsilta ja teke-
mästä tuhoja viljelyksille. Jahtikauden 
pitkittäminen helmikuussa ei mielestäni 
tuonut positiivista lisää. 

Peuraa metsästetään Alastarolla pää-
asiassa kyttäämismetsästyksenä peltojen 
reunoilla. Ajojahdissa käytetään mäyrä-
koiria, joita jäsenistöllä on yli 20. 

Alkusyksyllä kannan kasvua leikkaa-
vaan aktiiviseen naaraiden ja vasojen 
metsästämiseen on kannustettu edulli-
sin lisäluvin. 

– Kustannukset eivät saa nousta kenel-
lekään peuranmetsästyksen esteeksi. Yli-
päänsä seuran toimesta harjoitettu liial-
linen säännöstely ja rajaaminen on taka-
pajuista touhua nykypäivänä. Siinä katoaa 
toiminnasta rentous ja vapaus, Tattinen 
lataa. 

Peuranmetsästyksen vapauttamista 
lupakäytännöstä hän ei kuitenkaan kan-
nata. 

– On hyvä, että metsästys on seu-
ran hallinnassa. Se selkeyttää metsäs-
tystä myös turvallisuus- ja vastuunäkö-
kohdista.

Peurajahti toteutetaan viiden apulais-
jahtivoudin johdolla. Kullakin voudilla on 

 Eero Rautala passitornissa. Avoin 
maasto on paras paikka passittaa 
peuraa. Kohteen ja laukauksen 
varmistamiseen jää tilaa ja aikaa.

 Tuomas Jääskeläinen (edessä),  
Matti Anttila ja Mikko Anttila matkalla 
passipaikalle. Peurajahtiin panostetaan 
aktiivisesti heti kauden alusta. 
Hirvenmetsästys aloitetaan Alastaron 
metsästysseurassa loka-marraskuun 
vaihteessa.

 → Perustettu 1934.
 → Jäsenmäärä noin 300.
 → Metsästysalueita 16 800 
hehtaaria, josta puolet 
avointa maastoa.

 → Metsästyksen pääpaino 
valkohäntäpeuroissa, lisäksi 
muun muassa hirveä, 
rusakkoa ja kyyhkystä.

Alastaron 
Metsästysseura

Alastaron metsästysseura urakoi, jotta saadut 
peuraluvat saadaan käytetyksi. Apuna on 
parikymmentä mäyräkoiraa, kertoo 
puheenjohtaja Reijo Lehto.
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MITÄ VAATII ONNISTUNUT PEURAJAHTI?
Eero Rantanen
– Eläinten liikkeiden ja jahtikäy-
täntöjen tuntemus on tärkeää. 
Itse aloitin ajomiehenä, siinä ne 
tulivat tutuiksi. Peurapassi on rau-
hoittumisen ja hiljentymisen 
paikka, on osattava olla mölise-
mättä. Tärkeä varuste on kunnon 
kiikari, joka on tarpeen hämä-
rässä riistan tunnistuksessa. 

Tuomas Jääskeläinen 
– Tärkeää on valita oikeanlainen 
passipaikka; aukea maasto, 
jossa jää aikaa varmistua eläi-
men tunnistuksesta ja varautua 
laukaukseen. Ajava ja jäljestävä 
koira on tärkeä apu jahdissa, 
oman mäyräkoiran työskentelyä 
on mukava seurata. Riittävän 
tehokas ase on myös tarpeen. 
Käytän .308 tai 30-06 -kaliiperin 
patruunoita, jotka lataan itse.

Ville Tattinen
– Kokemuksen myötä jahdista 
tulee sujuvaa. Varmuutta laukauk-
seen tuo kilpa-ammuntaharras-
tus. Ammun peuroja myös van-
hoille metsästäjille, jotka eivät 
enää itse pääse jahtiin. Kyttäys-
jahti on mukava tapa viettää ilta 
kavereiden kesken.

Mikko Anttila (vas.) 
ja Matti Anttila ovat 
osa Alastaron 
metsästysseuran 
aktiivista 150 
hengen peura
porukaa.

– Peurakanta  
on kasvanut 
alueellamme 
räjähdysmäisesti. 
Talviruokintaan ei 
enää vähälumisten 
talvien myötä ole 
tarvetta, toteaa 
puheenjohtaja  
Reijo Lehto.

Mäyräkoira on toimiva kumppani peuran ajojahdissa ja 
korvaamaton apu jäljestämisessä. Alastarolla mäyräkoirien kanssa 
on kerrytetty metsästyskokemusta jo parikymmentä vuotta. 
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oma alueensa ja passipaikka ilmoitetaan 
aina etukäteen voudille. Paikan voi kui-
tenkin valita vapaasti. 

– Tämä melko vapaa malli, jossa byro-
kratia on saatu minimiin, on toiminut 
meillä oikein hyvin, Tattinen vinkkaa. 

Paistia vieraillekin
Alastarolaiset järjestävät vuosittain muu-
tamia jahteja myös ulkopuolisille. Vieraili-
jat ovat tervetulleita, mutta seuran ulko-
puolisille järjestettyjen jahtien jarruksi 
muodostuu resurssipula. Ne vaativat pal-
jon työtä, aikaa ja tekijöitä. Pääosa vie-
railijoista tuleekin jäsenten kautta vaih-
tojahdin muodossa. 

– Muualta päin saapuu kaveri jahtiin 
tänne ja sitten pääsee itse kokeilemaan 
toisaalle eri jahtimuotoja, selvittää apu-
laisjahtivouti Kari Laaksonen. 

Myyntiin peuranlihaa ei ole laitettu, 
mutta seura jakaa sitä vuosittain run-
saita määriä maanomistajille ja yhteis-
työkumppaneilleen. 

Mäyräkoira on  
oiva kumppani
Alastaron metsästysseuran peuranmet-
sästäjillä on apunaan yli 20 mäyräkoiraa. 

– Meillä on jo parikymmentä vuotta 
harrastettu mäyräkoirien kanssa. Koi-
ran työskentelyn seuraaminen on muka-
vaa terapiaa ja sosiaalista kanssakäymistä, 
Mika Tattinen kehuu. 

Valkohäntäpeura etenee nopean alku-
pyrähdyksen jälkeen mäyräkoiran edessä 
rauhallisesti, pysähtelee seuraamaan 
tilannetta ja liikkuu rauhallisesti. Maltil-
liselle passimiehelle tarjoutuu hyviä tilai-
suuksia, kunhan ei hätäile. 

– Mäyräkoirat tuovat ampujille myös 
taustatukea. Epävarmempikin ampuja 
uskaltaa vetää liipaisimesta, kun tietää, 
että jäljestysapu on tarvittaessa lähellä, 
Kari Laaksonen toteaa. 

Mäyräkoirajahdissa 5–15 henkilön 
ryhmä passittaa peuraa kuten hirvijah-
dissa. Erona hirvijahtiin on se, että ajo 
pidetään lyhyempänä. 

Tuomas Jääskeläinen (vas.) kuuluu aktiivisiin 
nuoremman polven metsästäjiin. Mika 
Tattinen puolestaan on toiminut jahtivoutina 
toistakymmentä vuotta. 

Näin peurakanta 
pidetään kurissa

 → Metsästyksessä panostetaan 
alkukauteen.

 → Lupia ei pantata, vaan jae-
taan innokkaille.

 → Seura ei ole toiminnan jarru, 
säätely minimiin.

 → Turvallisuusnäkökulma aina 
mukana.

 → Naarasvoittoisella jahdilla lei-
kataan kannan kasvua.

 → Ruokintaa vain jahtikaudella, 
ja silloin vain passipaikoilla.

6 vinkkiä
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– Peuran käytös muuttuu varovai-
semmaksi, kun ajo pitkittyy. Puolen tun-
nin ajo on maksimi ja tempo pitää pysyä 
yllä. Rusakkojahtityylisesti on hyvä edetä, 
Tattinen vertaa. 

Mäyräkoirilla peuroja saadaan pois-
tettua myös keskustan läheisyydestä, kun 
ne ajetaan kauempana odottavaan pas-
siin. Etuna on myös se, että jahti voidaan 
toteuttaa iltahämärän sijaan päivällä, jol-
loin saaliin nylkemistyö ei jää yöhön. 

Nuoria ampumaharrastuksesta
Alastarossa on toiminnan jatkuvuuden 
nimissä panostettu nuoriin ja tuettu hei-
dän harrastustaipaleensa alkua pitkäjän-
teisesti. Seuraan liittymisestä on tehty 
helppoa ja nuorille edullista. 

Naapuriseuran Virttaan kanssa teh-
dään yhteistyötä yhteisen, komeissa Virt-
taanharjun maisemissa sijaitsevan ampu-
maradan ylläpidon ja kilpailutoiminnan 
muodossa. Yhteistyönä on pidetty myös 
nuorten eräkerhoa ja järjestetty kahdesti 
suosittu MetsästysMetso-leiri. 

– Leirillä nuoret pääsevät metsästä-
mään peuraa kyttäys- ja ajojahtina, ker-
too Laaksonen. 

Nuoria jäseniä on saatu metsästysseu-
raan mukaan aktiivisen ampumakilpailu-
toiminnan kautta. Ammunnasta on tullut 
Alastarossa koko kylän laji.

– Vapaamuotoisia harjoituksia on kesä-
kaudella yli 50 ja ampumarata on kyläläis-
ten vapaassa käytössä, Tattinen kertoo. 

Ampumaharrastukseen panostaminen 
on tuonut seuralle myös menestystä muun 
muassa hirvenhiihdon SM-tasolla. Hyvää 
ampumataitoa korostetaan seurassa ylei-
sesti ja käytössä on ammuntavelvoite. 

– Kesän aikana on käytävä kolmesti 
radalla harjoittelemassa, jos mielii sorkka-
eläinjahtiin mukaan, Tattinen selvittää.  

Kilpa-ammuntaa SM-tasolla 
harrastava Ville Tattinen (vas.) ja 
varajahtivoutina toimiva Kari 
Laaksonen ovat molemmat 
kokeneita, vaikkakin eri 
sukupolven peuranmetsästäjiä.

Seuraan liittymisestä on tehty  
helppoa ja nuorille edullista.
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2-3 kg pussi
kaupan päälle!

Etutuotteen arvo
12,90-15,90.

Tarhapaketit alk.
(4 x 4 m)

849,-
Rahti 69,-

Tarhapaketit alk.
(4 x 4 m)

819,-
Rahti 69,-

JÄMPTI PRO MEDI
Sinkitty + maalattu
(korkeus 185 cm)

JÄMPTI PRO MEDI
Kuumasinkitty
(korkeus 175 cm)

220 cm MAXI-korkeus, 
alk. 939 € (4 x 4 m).

KUUSI PERUSVÄRIÄ:

KAUPAN PÄÄLLE!
Jämpti Kääntyvä kuppiteline

Sisältää 2,8-litraiset metallikupit. Etutuotteen arvo 49,00-59,00 €.

+

Verkkokaupasta ja useimmilta VIPstore-jälleenmyyjiltä ympäri Suomen.

Puhelinmyynti: 03-475 3474 | Verkkokauppa: www.vipstore.fi | VIPstore-jälleenmyyjät (vipstore.fi/vipmap)
Tarjoukset ovat voimassa 30.8.2020 saakka (ellei toisin mainita) tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Osta nyt -
maksa myöhemmin!

Kotimainen. Täyseristetty.
Helppo puhdistaa.
Ei lahoa!

KAUPAN PÄÄLLE!

Jämpti Lämpöeristetyn kopin ostajalle

8 kg PehMusti
-koirankopinkuivike

Etutuotteen arvo 24,90 €.

+

KOIRATARHAT JA KOPIT MARKKINAJOHTAJALTA.

Jämpti
Koirankoppi

729,-
Rahti 40,-

Katso koko tarhavalikoima verkkokaupasta.
Kaikkiin 12-15 kg ProBooster-säkkeihin 2-3 kg pussi
samaa täysravintoa KAUPAN PÄÄLLE 31.7. asti!

Ainutlaatuinen, kotimainen
Tapio Kyttäyspaali
Kestävä, rotaatiovalettu kyttäyskoppi
polyeteenistä. Ei lahoa eikä ruostu.
Vie metsästäjän lähemmäs eläimiä
niin metsässä kuin pellolla.

TARJOUS! Kyttäyspaali ampumatuella, istuin-
 & lattiapehmusteilla sekä kotiinkuljetuksella:

550,-
Säästä 168,90 €

Väh. 3 x 3 m koiratarhapaketin ostajalle

vipstore_jahti-3-20_220x280mm_17-06-2020_vipstore.indd   1 15.6.2020   14.35.23



PIIRIEN PORINAA

Terveiset 
varsinaisesta 
Suomesta
METSÄSTYS on yksi eniten säädellyistä harrastuksista 
maassamme. Elämme monien eri lakien ja asetusten 
ohjauksessa, eikä sosiaalinen mediakaan päästä 
meitä helpolla. 

VUOSIEN myötä metsästys on muuttunut. ”Uusiksi” 
metsästettäviksi lajeiksi ovat tulleet muun muassa 
hylje, kauris, villisika ja ilves. Supikoiran ja minkin 
metsästys on helpottunut. Ase- ja metsästyslait ovat 
uudistuneet moneen kertaan. Paljon on tullut paran-
nuksia matkan aikana, mutta paljosta olemme myös 
joutuneet luopumaan. Kun keskustellaan sudesta, 
hylkeestä, merimetsosta tai valkoposkihanhesta, 
meitä metsästäjiä ei kuunnella tarpeeksi, eikä tar-
peeksi ajoissa. Kantojen säätelyssä vedotaan siihen, 
että tutkimuksen mukaan... Metsästäjien pitkäaikai-
siin kokemuksiin ei luoteta riittävästi. 

ESIMERKKINÄ supikoira, meille levittäytyessään se 
ensin rauhoitettiin ja todettiin sen olevan harmiton 
lisä luontoomme. Kun se levittäytyi tänne länteen 
70-luvulla, Mynämäen-Mietoisten-alueen metsäs-
täjät kertoivat Mynälahden runsaan vesilintukannan 
poikastuoton romahtaneen, eikä se sen jälkeen ole 
noussut entiselleen. Merimetsosta on tehty tutki-
musta, jossa sen todetaan syövän ainoastaan roska-
kalaa, mutta Skotlannissa sen on todettu syövän run-
saasti kuhaa ja siikaa. Tuntuu siltä, että tutkijat 
antavat ideologisen ajatusmaailmansa vaikuttaa 
informaationsa sisältöön, joko tahallisesti tai tiedos-
tamattaan.

TOISET eläimet ovat hyötyneet ihmisestä, toiset taas 
taantuneet toimintamme takia. Tärkeää on tunnistaa 

ajoissa taantuvat lajit ja syyt niiden kantojen vähene-
miseen. Kantojen vahvistuessa tulee uusia riistalajeja 
ottaa myös metsästettäviksi. Toivon aikaa, jolloin 
kansallisella tasolla päästään toteuttamaan valko-
poskihanhen, merimetson ja suden riistakantojen 
säätelyä. Suden ihmispelkoa tulisi nopealla aikatau-
lulla vahvistaa esimerkiksi siten, että pihoille tulevat 
sudet poistetaan.

TARJOTKAA kesän aikana ainakin yhden kerran met-
sästystä harrastamattomille ystäville maukas riista-
lounas, jotta he ymmärtävät paremmin harrastus-
tamme. Pitäkää ampumataitoa yllä ja osallistukaa 
piirien koulutuksiin. 

METSÄSTÄJÄLIITON PIIRIN EDUSTAJA 
OTTAA KANTAA.

Metsästäjien pitkäaikaisiin kokemuksiin ei luoteta riittävästi.

Veli Seikola
Puheenjohtaja, Varsinais-Suomen piiri

EIJA
 SEIKO

LA
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POHJOIS-SAVO

MetsästysMetso-leiri
18.–20.9. Rautavaaralla
Leiri on tarkoitettu 13–17 -vuotiaille nuo-
rille. Ohjelmassa pienriistan metsästystä 
kokeneiden metsästäjien mukana. Majoi-
tus ja ruokailut Metsäkartanolla. Hinta 
200 € / henkilö. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen: pohjoissavo@metsastajaliitto.fi tai 
045 173 5857.

Koulutuksia tilauksesta
Toivoisitko metsästykseen liittyvää koulu-
tusta omalle kylälle? Metsästäjäliiton Poh-
jois-Savon piiri järjestää koulutuksia tar-
peen mukaan. Tarjolla muun muassa seu-
ratoimintakoulutusta, ABC-ampumakoulu-
tusta, metsästysampumatuomarikursseja, 
jälleenlataus-, suolanahka-, äänihoukut-
telu-, sorsanpesien tai pienpetoloukkujen 
tekemisen koulutusta. Ilmoitathan alueesi 
koulutustarpeesta piiriin: pohjoissavo@
metsastajaliitto.fi tai 045 173 5857.

POHJOIS-KARJALA

MiniMetso-leiri, Joensuu
Aika: 15.8.
Paikka: Joensuu, Iiksenvaara
Kohderyhmä: 9–12-vuotiaat, osallistujia 
8–12 hlö
Hinta: 10 €
Aiheet: erätaidot, riistanhoito, ilma-ase- 
ja jousiammunta.
Ilmoittautumiset: heinäkuun loppuun 
 mennessä Iiksenvaaran Riistamiehet ry, 
Antero Pasanen, puh. 040 566 5534 tai 
kariantero.pasanen@gmail.com

SATAKUNTA

Metso-leiri, Säkylä
Satakunnan piiri järjestää 10–13 -vuo-
tiaille tarkoitetun leirin 14.–16.8. Säky-
lässä. Keskuspaikkana on Pyhäpirtti.

Leirin ohjelmaan kuuluu muun muassa 
 tutustumista pienoiskivääri- ja haulikkoam-
muntaan, jousiaseisiin sekä ilma-aseisiin. 
Harjoitellaan trofeiden valmistusta, tutustu-
taan pienpetopyyntiin ja saaliin käsitte-
lyyn sekä tutustutaan useisiin metsästys-
koirarotuihin. Iltaohjelmaan kuuluu simu-
laattoriammmuntaa, saunomista ja uimista. 

Leirille voidaan ottaa noin 20 osallistu-
jaa. Leirimaksu on 50 €/ osallistuja. 
Osallistujat saavat leirin päätteeksi leiri-
diplomin. Mahdollisesti leirin päätteeksi 
on mahdollista suorittaa metsästäjätutkin-
to erillistä maksua vastaan. Leirin johtaja-
na toimii nuorisotoimen puheenjohtaja 
Mikko Koivisto

Leirille voi ilmoittautua 1.–31.7. toimin-
nanjohtajalle helena.manninen@metsas-
tajaliitto.fi Lisätietoja asioiden tarken-
tuessa koronarajoitteiden vuoksi puh. 
050 550 2806 Helena Manninen.

Seuraa piirin sivuja ajankohtaisista 
asioista.

UUSIMAA 

Koppelokurssi 16.–18.10.
Salusjärven Leirikeskus Orimattilassa
Kurssi on tarkoitettu metsästysharrastukses-
ta kiinnostuneille naisille. (Kurssin järjestä-
minen tehdään koronaohjeistuksen mu-
kaan ja varauksella, jos tulee peruutus.)

Kurssilla tapahtuu mm:
• Elämyksiä luonnon keskellä. Tutustumis-

ta riistankäsittelyyn.
• Herkullinen riistaillallinen.
• Ampumaratapäivä, asekäsittelyä, -huol-

toa ja ammuntaa sekä jousiammuntaa.  
• Yhdessä olemista ja rentoa tunnelmaa.
• Sunnuntai-aamupäivä hirvenmetsästyk-

sen parissa.

Kurssin aikana voi suorittaa metsästyskor-
tin ja ampumakokeen.
 

Kurssimaksu on 200 € + metsästäjätutkin-
to 20 € + ampumakoe 20 €. Kurssimak-
su sisältää majoituksen leirikeskuksella, 
ateriat, eväät, ratamaksut ja panokset 
 sekä vakuutuksen.

Ilmoittautumiset: pertti.oksanen@phnet.fi 
Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä 25 osanottajaa. Ilmoittautumisesi 
on sitova, kun olet maksanut varausmak-
sun 30 € Orimattilan Eränkävijät ry:n tilil-
le FI 16 4210  2020 0038 97. Peruutta-
essasi osallistumisen varausmaksua ei 
 palauteta. Loput 170 € maksettava 8.10. 
kurssikirjeen postituksen jälkeen.

Tiedustelut:  
Leea Lehelmä, puh. 0400 716 276, 
leea.lehelma@phnet.fi
Tarja Nihtilä, puh. 050 5699 160,  
tarja.nihtila@gmail.com

Koppelokurssin toteuttaja Orimattilan 
Eränkävijät ry, mukana Orimattilan 
 Riistanhoitoyhdistys, Orimattilan Seudun 
Urheiluampujat ry, Asekorjaamo Klaus 
Götsch, sekä paikallisia metsästysseuroja 
ja riistanhoitoalueita.

VARSINAIS-SUOMI

Varsinais-Suomen tapahtumia
Nuorisotoiminnan koulutus
5.8. klo 18 
Vaskion Eränkäviöiden majalla, Heinä-
suontie 230 (mutkasta suoraan 600 m), 
Vaskio. Kouluttajana Metsästäjäliiton nuo-
risovastaava Elina Mäkelä. Tiedustelut: 
Mari-Anna Hovi puh. 040 551 6266.
 
Riistamakkarakurssi
13.8. klo 18–22
Vetäjänä Janita Kylänpää. Koski TL Erän-
kävijöiden majalla, Ruonantie 176, Koski 
TL. Hinta: 25 €, hinta sisältää kotiinviemi-
siä! Ilmoittautumiset Seppo Heinonen 
puh. 040 582 7939, seppo.heinonen@
seutuposti.fi

Seuraa viranomaisten antamia koronaohjeita. Mikäli syksyllä tulee uusia kokoontumisrajoituksia, tarkista 
tapahtumajärjestäjältä kunkin tapahtuman ajankohtainen tilanne ja toimintaohjeet.

!
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MetsästysMetso-leiri Pöytyällä 
11.–13.9.
Valkohäntäpeuran metsästykseen keskitty-
vä leiri Pöytyällä. Suunnattu metsästyskor-
tin suorittaneille 18–29-vuotiaille. Osallis-
tujia voidaan ottaa enintään 15, etusijal-
la ovat ne, joilla ei ole muuten mahdolli-
suutta peuranmetsästykseen. Osallistumis-
maksu: 75 €. Ilmoittautuminen osoittee-
seen vsmetso@gmail.com, lisätietoja  
joko sähköpostilla tai Henri Haakana 
puh. 0400 950 641.

MiniMetso-leiri Pöytyällä
22.8. klo 10–17
Pöytyän Haukkavuoren ulkoliikuntakes-
kuksessa, Haukkavuorentie 43, Riihikoski. 
Leirille ovat tervetulleita kaikki riista- ja 
metsästysasioista kiinnostuneet 7–12 
-vuotiaat tytöt ja pojat. Mukaan mahtuu 
maksimissaan 40 osallistujaa. Osallistu-
mismaksu 10 €. Ilmoittautuminen osoittee-
seen vsminimetso@gmail.com, lisätietoja 
joko sähköpostilla tai Henri Haakana 
puh. 0400 950 641.
 
Sorkkaeläinten valikoiva metsästys
31.8. klo 18
Kuusjoen koululla, Ylikulmantie 317 b, 
Kuusjoki. Kouluttajana Antti Rinne. Ilmoit-
tautumiset Seppo Heinonen puh. 040 
582 7939, seppo.heinonen@seutuposti.fi

Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus  
21.-22.8.
Heikkilän kasarmi sotilaskoti, Rykmentintie 
15, Turku. Kouluttaja Mikaela Sauvala.
Aikataulu: perjantaina klo 18–21 ja lau-
antaina 9–16.
Hinta: Jäseniltä 110 € (Hinta sisältää 
kurssimaksun 100 € + pe kahvin ja pul-
lan + la lounaan 10 €), ei-jäseniltä 160 
€ (Hinta sisältää kurssimaksun 150€ + 
pe kahvin ja pullan + la lounaan 10 €). 
Sotilaskodissa ei ole mahdollista ostaa 
erikseen syötävää!
Osallistumismaksu maksetaan tilille: FI98 
5211 0320 0240 07, maksun saaja 
SML Varsinais-Suomen piiri, viestiksi 
 Terveys ja hygieniakoulutus. Jos maksat 
useamman henkilön, niin nimet myös 
viestiin!
Ilmoittautumiset 10.8. mennessä Mari-An-
na Hoville mari-anna.hovi@metsastajaliit-
to.fi 

Tilaa Riista
jäsenetuhintaan 

6 numeroa 45 euroa 
 
Summasta lahjoitetaan 
25 euroa Metsästäjäliiton
nuorisotyöhön.

RIISTALEHTI.FI/TILAA-RIISTA
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Metsästäjäliitolle verkkokoulutusalusta 
Metsästäjäliitto on avannut jäsenilleen uuden 
verkkokoulutusalustan, MetsoKoulutuksen. 

KORONAPANDEMIA toi poikkeukselliset 
olosuhteet ja pakotti perumaan myös 
Metsästäjäliiton tapahtumia, kuten nuor-
ten Metso-leirejä. Metsästäjäliitto haluaa 
kuitenkin tarjota mahdollisuuden osallis-
tua ja oppia metsästyksestä ja metsäs-
tysammunnasta myös poikkeusaikoina. 

Uusi verkko-oppimisalusta Metso-
Koulutus mahdollistaa kursseille osallis-
tumisen maantieteellisestä sijainnista 
riippumatta. Ensimmäisenä MetsoKoulu-
tuksessa avautuu nuorisotoiminnan kurs-
sikokonaisuus. Alustalle on viety Metso-

leirien sisältöjä, joita jokainen nuori voi 
suorittaa ja oppia näin lisää metsästyk-
sestä ja luonnosta. 

Juuri käyttöön otettua verkko-oppi-
misalustaa kehitetään jatkuvassa yhteis-
työssä kentän ja käyttäjien kanssa. Verk-
koalustalle luodaan lisää kurssikokonai-
suuksia toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Seuraavaksi valikoimaan on tulossa met-
sästäjän terveys- ja hygieniakoulutus.

Tutustu verkkokoulutustarjontaan osoit-
teessa metsastajaliitto.fi/metsokoulutus

OPTISIA ampumalaitteita valmistava Eko-
Aims lahjoitti Metsästäjäliiton nuoriso-
työtä varten luodikkopaketin. Pakettiin 
kuuluu kivääri, näyttölaite ja elektroninen 
taulu. Järjestelmä on langaton, luoditon, 
turvallinen ja helppokäyttöinen, ja se an-
taa mahdollisuuden suuriin harjoittelu-
määriin pienillä kustannuksilla.

Metsästäjäliiton piirit ja jäsenseurat 
voivat lainata luodikkopakettia veloituk-

setta omaan nuorisotyöhönsä. Metsästä-
jäliitto ja Eko-Aims ovat sopineet myös 
elokuun loppuun asti kestävästä kampan-
jasta Metsästäjäliiton jäsenille.
Kampanjahinnat ja -koodit:
• Luodikkopaketti 1978,00 €, koodi LU20
• Hirviratapaketit 2978,00 €, 5m rata 

koodi HI520, 10m rata koodi HI1020
Yhteydenotot Saku Miikki 0400 279 229, 
saku.miikki@biathlontargets.com

Eko-Aims-radat kampanjahintaan 
Metsästäjäliiton jäsenille

METSÄSTÄJÄLIITON 
TOIMISTO PALVELEE

METSÄSTÄJÄLIITON toimisto siir-
tyi koronapandemian alkaessa 
muun Suomen lailla etätöihin. 
Liiton toimisto palvelee poikke-
ustilanteesta huolimatta nor-
maalisti puhelimitse ja sähkö-
postitse.

Ota yhteyttä Metsästäjäliit-
toon 010 841 0050 (vaihde) 
tai suomen@metsastajaliitto.fi

OMAMETSO on palvelu 
 Metsästäjäliiton jäsenille:

 → ylläpidä jäsentietojasi
 → seuraa Metsästäjäliiton 
 viestintää

 → hyödynnä jäsenalennukset 
ja -edut

 → lue Jahti-lehti suomeksi ja 
ruotsiksi

Kirjaudu omametso.metsastaja-
liitto.fi
Katso ohjeet metsastajaliitto.fi/
omametso/ohjeet

JOKO TUTUSTUIT 
OMAMETSOON?
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8 200
seuraajaa Metsästäjäliiton  
Instagram-tilillä. Liity sinäkin! 
@metsastajaliitto1921
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VELI-MATTI PEKKARINEN on aloittanut 
heinäkuun alussa työnsä Metsästäjä-
liitossa kaksivuotisen SOTKA-hank-
keen lintuvesiasiantuntijana. Maa- ja 
metsätalousministeriön rahoittamas-
sa hankkeessa on tavoitteena kehittää 
vapaaehtoista vesilintujen levähdys-
alueverkostoa.

Mikkeliläinen ”Vellu” Pekkarinen 
on pitkän linjan riista-alan ammatti-
lainen. Hän on tehnyt monipuolisesti 
työtä elinympäristöjen kehittämisen 
parissa erityisesti vesiriistan hyväksi 
ja luonnon monimuotoisuuden edis-
tämiseksi. Metsästäjäliiton aluekou-
luttajataustan lisäksi Pekkarisella on 
muun muassa viidentoista vuoden 
kokemus riistanhoidonneuvojana 
riistakeskus Etelä-Savon aluetoimis-
tossa. 

Hänet tunnetaan myös Sorsanpe-
säntekijät-nimisen Facebook-ryh-

män perustajana ja sorsien putkimal-
listen keinopesien lanseeraajana ja 
rakentamisen kouluttajana Suomessa.

Veli-Matti Pekkarinen 
lintuvesiasiantuntijaksi 
Metsästäjäliittoon

METSÄSTÄJÄLIITON ja sen piirien omistama 
erätarvikeliike Eräkontti siirtyy vähitellen 
kokonaan verkkokauppaan. Riihimäellä 
sijaitseva Eräkontin kivijalkamyymälä tul-
laan sulkemaan viimeistään vuoden 2020 
loppuun mennessä.

Eräkontti keskittyy jatkossa ydinosaami-
seensa, eli toimii Metsästäjäliittoon kuulu-
vien metsästäjien ja metsästysseurojen 
jäsentuotteiden kauppana. Tarjonta keskit-
tyy seuratoiminnassa tarvittaviin tuottei-
siin, kuten seura- ja metsästäjäkoulutuksen 
materiaaleihin, ammunnan harjoittelun 
tarvikkeisiin ja kilpailupalkintoihin sekä 
suorajakeluun soveltuviin tuotteisiin, kuten 
riistasiemeniin, suolakiviin ja metsästyskoi-
rien ruokaan. 

Jäsentarjouksia kysytyimmistä tuoteryh-
mistä löytää jatkossa paitsi verkkokau-
pasta myös Metsästäjäliiton OmaMetso-
palvelusta.

Eräkontin kivijalkamyymälässä järjeste-
tään tyhjennysmyynti 7.8.

ERÄKONTTI KESKITTYY 
VERKKOKAUPPAAN

LUE
LISÄÄ

artikkeleita verkossa
jahtimedia.fi

Metsästäjäliitto hakee 
kenttäpäällikköä
vakituiseen työsuhteeseen vastaamaan kenttäkou-
lutustoiminnan kehittämisestä, organisoinnista ja 
hankerahoituksen hausta. Toimit ainakin kahden 
ensimmäisen vuoden ajan pilottiluontoisesti myös 
kahden Metsästäjäliiton piirin toiminnanjohtajana.

Odotamme sinulta laajaa ja syvällistä osaamista 
ja kokemusta metsästyksestä, riistanhoidosta ja 
metsästysseuratoiminnasta.

Laita vapaamuotoinen hakemuksesi ansio-
luettelon ja palkkatoiveesi kera osoitteeseen 
rekry@metsastajaliitto.fi 10.8.2020 kello 12.00 
mennessä. 

Lue tarkempi hakuilmoitus  
metsastajaliitto.fi/kenttapaallikkohaku

Lisätietoja: Järjestöpäällikkö Teemu Simenius 
p.050 331 5330,  
teemu.simenius@metsastajaliitto.fi 3.8. lähtien.

Veli-Matti Pekkarinen
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Metsästäjäliiton 
jäsenyydestä on 
paljon hyötyä

Metsästäjäliiton jäsenenä 
olet oikeutettu liiton 
tarjoamiin palveluihin ja 
etuihin.

Edunvalvontaa Suomessa  
ja EU-tasolla

 → Jäsenenä mahdollistat metsästäjien 
edunvalvontatyön kotimaisessa ja kan-
sainvälisessä politiikassa. Vaikutetaan 
yhdessä suomalaisen metsästyksen tule-
vaisuuteen! 

Jahti-lehti viisi  
kertaa vuodessa

 → Postiluukustasi kolahtaa viidesti vuo-
dessa yksi metsästysalan arvostetuim-
mista lehdistä, Jahti. Lehden voi tilata 
myös liittoon kuulumattomana. 

Ilmaista vakuutusturvaa
 → Jäsenseurat saavat lisämaksuttoman 
seuratoiminnan vastuuvakuutuksen, tal-
koovakuutuksen sekä nuorisotoiminnan 
tapaturmavakuutuksen. Jäsenenä saat 
myös alennusta liiton yhteistyökumppani 
If:iltä myös omista vakuutuksistasi. 

Neuvontaa puhelimitse,  
sähköpostitse ja facebookissa

 → Jäsenenä saat neuvontaa metsästyk-
seen, riistaan ja seuratoimintaan liitty-
vissä asioissa. Kysymyksiä käsitellään 
myös Jahti-lehdessä, muun muassa Kysy 
meiltä -palstalla. 

Monipuolista koulutusta
 → Metsästäjäliitto tarjoaa koulutusta 
niin metsästyksessä ja riistanhoi-
dossa kuin seuran pyörittämisessä. 
Järjestämme myös suositut nuorten 
Metso-leirit. 

Runsaasti etuja yhteistyö-
kumppaneilta

 → jäsenenä saat edullisemmin muun 
muassa polttoainetta, vakuutuksia,  
risteilyjä, hotelliöitä ja kotisivu-
palveluita. 

Mahdollisuus kilpailla 
metsästysammunnassa

 → Metsästäjäliiton jäsenenä voit 
päästä kilpailemaan metsästysam-
munnassa aina SM-, PM- ja EM-
tasoilla asti. Metsästysammunnasta 
löydät kaikkiin metsästysmuotoihin 
sopivia harjoituslajeja. 

Yhdistys- ja jäsen-
rekisteripalvelut

 → Jäsenseurat saavat käyttöönsä nettijä-
senrekisterin, josta jäsenten osoitteet 
päivittyvät samalla Jahti-lehden osoi-
tetiedoiksi. Liitto tarjoaa jäsenseuroil-
leen myös keskitetyn jäsenmaksujen 
laskutuspalvelun ja seuratoiminnan 
vastuuvakuutuksen.

METSO-kumppanit

 → Katso kaikki jäsenkumppaniemme 
 tarjoamat edut ja alennukset  
metsastajaliitto.fi/jasenedut

TUTUSTU  
JÄSENETUIHIN JA 

-ALENNUKSIIN
metsastajaliitto.fi/

jasenedut
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Lappi

Pohjois-
Häme

Svenska 
Österbotten

Kainuu

Keskipohja

Pohjois-
Savo Pohjois-

Karjala

Suur-Savo

Keski-
Suomi

Pohjanmaa

Satakunta

Varsinais-
Suomi

Etelä-Häme

Uusimaa

Kymi

Oulu

METSÄSTÄJÄLIITON PIIRIEN YHTEYSTIEDOT

ETELÄ-HÄME
etelahame@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Kimmo Salo
puh. 050 565 1231

KAINUU
toim.joht. Juhani Voutilainen
puh. 050 354 7276
juhani.voutilainen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Harri Käsmä
puh. 040 501 8953

KESKIPOHJA
toim.joht. Leena Kangas-Järviluoma
puh. 040 736 0833
leena.kangas-jarviluoma@ 
metsastajaliitto.fi
puh.joht. Juho Prittinen
puh. 0400 166 932

KESKI-SUOMI
toim.joht. Heikki Taskinen
puh. 040 574 1813
heikki.taskinen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Jani Nuijanmaa
puh. 045 153 2003

KYMI
toim.joht. Erkki Pentinniemi
puh. 0400 636 611
sml.kymenpiiri@co.inet.fi
puh.joht. Simo Vertanen
puh. 050 561 4944

LAPPI
toim.joht. Juha Haapamäki
puh. 040 537 2162
juha.haapamaki@pp.inet.fi
puh.joht. Veikko Piuva
puh. 0400 297 504

OULU
toim.joht. Kari Hyytiäinen
puh. 0500 281 874
kari.hyytiainen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Mikko Äijälä
puh. 044 511 8335

POHJANMAA
toim.joht. Veli Kujala
puh. 0400 515 406
veli.kujala@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Jukka Hautala
puh. 040 530 7107

POHJOIS-HÄME
toim.joht. Petri Passila
puh. 0400 411 110
petri.passila@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Hannu Wäre
puh. 040 861 3696

POHJOIS-KARJALA
toim.joht. Sirpa Niiranen
puh. 040 196 5953
sirpa.niiranen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Juha Hiltunen
puh. 0400 169 504

POHJOIS-SAVO
toim.joht. Katja Partanen
puh. 045 173 5857
pohjoissavo@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Pekka Julkunen
puh. 0400 960 107

SATAKUNTA
toim.joht. Helena Manninen
puh. 050 550 2806
helena.manninen@metsastajaliitto.fi
Va pj. Timo Mäkelä
puh. 0500 627 938

SUUR-SAVO
toim.joht. Markku Hyytiäinen
puh. 045 120 9113
suursavon.piiri@gmail.com
puh.joht. Petteri Lampinen
puh. 0400 555 790

SVENSKA ÖSTERBOTTEN
toim.joht. Mats Tuomela
puh. 050 525 9872
jagarforbundet@gmail.com
puh.joht. Ola Sandqvist
puh. 050 431 5338

UUSIMAA
uusimaa@metsastajaliitto.fi
toim.joht. Mikael Eskelinen
puh. 0400 456 392
mikael.eskelinen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Bo-Krister Lindholm
puh. 0500 821 492

VARSINAIS-SUOMI
varsinaissuomi@metsastajaliitto.fi
toim.joht. Mari-Anna Hovi
puh. 040 551 6266
mari-anna.hovi@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Veli Seikola
puh. 0400 525 177

Suomen Metsästäjäliitto
Kinturinkuja 4, PL 91, 11101 Riihimäki
suomen@metsastajaliitto.fi
metsastajaliitto.fi
puh. 010 841 0050
Puheenjohtaja: Tuomas Hallenberg
Toiminnanjohtaja: Jaakko Silpola

Suomen Metsästäjäliitto on metsästyksen 
 edunvalvontajärjestö. Meihin kuuluu noin  
2 700 metsästysseuraa ja niiden noin  
160 000 jäsentä. Liitto koostuu 16 piiristä.
Jahti on Metsästäjäliiton jäsenlehti.

Teemu Simenius  Järjestöpäällikkö 
Jaana Aalto  Talouspäällikkö 
Eija Vallinheimo Viestintäpäällikkö
Ere Grenfors  Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö 
Jussi Partanen  Metsästysampumapäällikkö
Jaska Salonen  Yhteyspäällikkö 
Jari Ruohotie  ICT-palvelupäällikkö
Petteri Pentti  ICT-suunnittelija 
Kirsi Färm Viestinnän asiantuntija
Anna Grenfors  Sisältöasiantuntija 
Katariina Korpua  Järjestöassistentti 
Suvi Honkavaara  Järjestökoordinaattori
Elina Mäkelä  Nuorisovastaava
Veli-Matti Pekkarinen  lintuvesiasiantuntija, SOTKA-hanke 

sähköposti: etunimi.sukunimi@metsastajaliitto.fi

Veli-Pekka Seppänen Myymäläpäällikkö
Sanna Visto Myyntiassistentti

sähköposti: etunimi.sukunimi@erakontti.fi

PIIRIEN YHTEYSTIEDOT JA TAPAHTUMAT metsastajaliitto.fi/piirit

Oy Eräkontti Ab
Avoinna ark 10–17, la 10–14
Kinturinkuja 4, 11101 Riihimäki
puh. 010 440 9410

Verkkokauppa: erakontti.fi
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TEKSTI ANNA GRENFORS  KUVAT NINA MÖNKKÖNEN

Koronaepidemian laannuttua osa 
Metso-leireistä päästiin järjestämään, 
vaikka keväällä ennuste näyttikin 
huonolta. Jahti vieraili Uudenmaan 
piirin ruotsinkielisellä leirillä Hangossa.

Leirille 
päästiin 
sittenkin

 Leirillä harjoiteltiin tulen tekoa  
ja puukon sekä kirveen käyttöä. 
Vuolemassa Albert Collin (vas.), 
Alexander Kevin, Magnus Silén ja 
Melker Amper.

 Jousiammunta oli leiriläisille mieleen. 
Ampumavuorossa Alexander Kevin ja 
Robin Nyström.

LUE LISÄÄ 
Metso-

leirijuttuja
jahtimedia.fi

Alvin Weckström odottaa ampumavuoroaan. Uimaan on päästävä, oli keli mikä hyvänsä. Oscar Wikström, Ville Ekebom,  
Sasha Elenius ja Max Knape näyttävät mallia.
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JaloVERKKO
Matala, kuumasinkitty

Kaikki koirille kotimaisesta verkkokaupasta.
Rekisteröityneet asiakkaat saavat 5 % alennuksen 
kaikista normaalihintaisista tuotteista!

JÄMPTI
Kääntyvä kuppiteline

kaikkiin
koiratarhapaketteihin!

ILMAINEN KOTIINTOIMITUS KAIKKIIN YLI 49 € TILAUKSIIN 31.8.2020 ASTI!

Sinkitty & jauhe-
polttomaalattu.

Pyöreä kehysputki.
Kaksi väriä.

Etu koskee kaikkia väh. 3 x 3 m Jalo ja Jämpti -koiratarhapaketteja.
Kuppitelineen runko on ruostumatonta, sinkittyä terästä. Varustettu

2,8-litraisilla metallikupeilla. Etutuotteen arvo 49,00-59,00 €. Korkeus 184 cm. Elementtien leveys 1,47 m ja 2,0 m.

Korkeus 184 cm. Elementtien leveys 2,0 m.

Korkeus 175 cm. Elementtien leveys 2,0 m.

Korkeus 120 cm. Elementtien leveys 1,0 m ja 2,0 m.

Kalteritarha
kiipeilyyn taipu-
vaisille koirille.

Neliökehysputki.

Matala tarha
rauhallisille ja
pienille koirille.
Neliökehysputki.

Kuvan tarha 3 x 4,5 m

Kuvan tarha 4 x 5 m

Jalo
MAALATTU
Harmaa | Vihreä

JaloVERKKO
Kuumasinkitty

Jalo KALTERI
Kuumasinkitty

(3 x 3 m)

(4 x 4 m)

Koiranruokia laatumerkeiltä PARI- & LAVATARJOUSHINTAAN!

Asiakaspalvelu & puhelinmyynti: Ark. klo 8-16 p. 010 406 9844 | myynti@petnap.fi  
Tarjoukset voimassa 31.8. saakka. Katso kaikki tarjoukset nettikaupasta tai tiedustele puhelimitse.

(4 x 4 m)

Kuumasinkitty
teräs kestää

kovaa käyttöä.
Neliökehysputki.

(4 x 3 m)

(Norm. 592 €)

Turvalliset, siistit ja tukevat hä-
kit autoiluun. Runko ja ovi ovat 
alumiiniputkea, seinät kestävää 
aluplast-komposiittia. Useita ko-
koja, yksi- ja kaksiosaisia.

ALUWAY & ALUWAY +plus Autohäkit
- tyylillä tien päällä!

 
(norm. alk. 219,-)

CARLSON
Portit ja aitaukset

Kauko-ohjattava spray-panta 199 €
Täyttöspray, 75 ml 14,90 €

Meiltä CANICOM
koulutus- ja haukunesto-

pannat

(69,80)

Perus
ROKKA

LAVA
24 x 15 kg
691 €
(813,60)

(71,80)

Maxi
ROKKA

LAVA
24 x 15 kg
711 €
(837,60)

(75,80)

Voima
ROKKA

LAVA
24 x 15 kg
752 €
(885,60)

vipstore_jahti-3-20_220x280mm_17-06-2020_petnap.indd   1 16.6.2020   9.00.11



ANTTI OTSAMO
Kirjoittaja on Metsähallitus Metsätalous Oy:n kestävän 
kehityksen päällikkö, metsästäjä ja useamman lajin ampuma
urheilija. Hänelle syksyn kohokohta on kanalintujahdin avaus.

Kolumnissa ja elämässä yleensäkin jalat pidetään maassa, 
vaikka ajatus karkaa välillä korkealle.

Aktiivista 
luonnonhoitoa

kunnostaa satoja hehtaareja kosteikkoalueita. Suun-
nittelu on käynnissä useilla kohteilla, ja uusia koh-
dealueita etsitään. Ennennäkemättömän laaja Helmi-
hanke taas tähtää elinympäristöjen ennallistamiseen, 
mikä osaltaan parantaa myös riistan oloja.

ELINYMPÄRISTÖJÄ kannattaa hoitaa. Suotuisat lisään-
tymisolosuhteet ratkaisevat riistan menestymisen. 
Elinympäristöjen ennallistaminen toimii ja auttaa 
laajasti muitakin kuin riistalajeja. Kannattaa katsoa 
tarkasti omille metsästysmailleen ja miettiä, mitä 
itse, tai etenkin oman seuran tai muun yhteistyö-
porukan yhteistyöllä, voisi saada aikaiseksi. Toteu-
tukseen löytyy nykypäivänä esimerkkejä, neuvoja ja 
tukea! 

IHMINEN on muuttanut luontoa koko olemassaolonsa 
ajan. Ilmiö on tuttu Suomessakin, vaikka maailman-
laajuisesti tarkastellen luontomme on varsin hyvässä 
kunnossa. Ylettömään tyytyväisyyteen ei kuitenkaan 
ole varaa, sillä Suomenkin lajisto muuttuu rivakasti, 
eikä riistakaan ole muutokselta turvassa. Kukaan ei 
tiedä tarkasti, miksi monien lajien kannat taantu-
vat toisten kasvaessa. Elinympäristöjen muuttumi-
nen ja lisääntymisolosuhteiden heikentyminen ovat 
varmasti päätekijöitä, mutta vaikutussuhteet eivät 
ole yksinkertaisia. Voimme pohtia, miten suuri osuus 
muutoksesta menee ihmisen suoran toiminnan piik-
kiin ja moniko asia on ”korkeemmas käres”.

LÄHIHISTORIAA tarkastellessa me metsäammattilaiset 
emme voi ylpeillä kaikilla metsäsektorin tekemisillä. 
Osa soiden ojituksista oli pahoja huteja, eikä metsä 
koskaan lähtenyt kasvuun. Suoekosysteemi sen sijaan 
muuttui. Ojituksen vaikutuksesta vesistöihin käydään 
edelleen köydenvetoa tutkijoidenkin kesken, mutta on 
helppo päätellä, ettei ojituksilla vesien laatu paran-
tunut. Metsien rakenteen muuttaminen on epäile-
mättä muuttanut maisemaa monin paikoin kanalin-
nuille epäystävällisemmäksi, ja hirvi taas on kiittänyt.

METSÄSTÄJÄN kannalta luonnon muutoksessa on ikä-
vää, että monet aiemmin yleiset lajit ovat taantu-
neet huolestuttavasti. Joidenkin vesilintujen metsäs-
tys on jouduttu kieltämään, mikä on toki järkevä pää-
tös. Metsästys ei sinänsä niiden kantaan juuri vaikuta, 
mikäli lisääntyminen onnistuu ja elinympäristöt ovat 
kunnossa. Voimme parantaa riistan elinoloja aktiivi-
sella luonnonhoidolla, eli muokkaamalla elinympä-
ristöjä suotuisammiksi.

ELINYMPÄRISTÖJEN kunnostaminen on nyt hyvässä 
nosteessa. Valtion mailla on käynnistymässä mitta-
via ennallistamishankkeita sekä suojelu- että metsä-
talousalueilla. Riistakeskuksen vetämä, keväällä alka-
nut SOTKA-hanke on suursatsaus vesilintujen lisään-
tymismenestyksen parantamiseen. Tavoitteena on 

Lisääntymisolosuhteet ratkaisevat riistan menestymisen.
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SEURAAVASSA NUMEROSSA
JAHTI 4/2020 ILMESTYY 30.9.

HIRVIJAHTIA KAIRASSA
Pohjoisen hirvenpyynnissä 
seurana on vain koira ja ase.

60 vuotta hirvipäällikkönä
Presidentti Kekkostakin isännöinyt  
Eino Eskonen on edelleen jahtipäällikkö.

Paineet testissä
Asiaa lyijyttömien haulikonpatruunoiden 
paineista.

Sanaristikon ratkaisu julkaistaan Metsästäjäliiton verkkosivuilla osoitteessa metsastajaliitto.fi/metsastajalle/jasenpalvelut/jahti-lehti

PEKKA
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HORNADY® LOCK-N-LOAD® 

CLASSIC™ KIT EU
on täydellinen paketti jälleenlataajalle. Säästät kun ostat koko 

paketin kerralla. Hornadyn ainutlaatuinen Lock-N-Load -

järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa lataustyöskentelyä. 

Tarjoushinta  519 € 
Muista myös Hornadyn laadukkaat luodit ja hylsyt sekä muut 

jälleenlataustarvikkeet. 

CLASSIC™ 
LNL EU:

Kaliiperikohtaiset Hornady® 
jälleenlatausholkit on valmistet-
tu korkeimpien laatustandardien 
mukaan, helposti ja tarkasti 
säädettäviksi.

•  Lock-N-Load® Classic™ 
latauspuristin

• Lock-N-Load® ruutimitta

• Digitaalinen ruutivaaka EU

• Hornady latauskäsikirja

• Nallijärjestelmä

• Käsinallitin

• Universal latausalusta

• Ruutisuppilo

• Ruudinpudotin

Hornady® Sure Loc™-
lukitusrengas ei vaurioita 
holkin kierteitä ja lukitsee 
säätösi varmasti.

Lock-N-Load® -sovitin 
mahdollistaa holkkien vaihtami-
sen nopeasti ja helposti ilman että 
holkin säädöt muuttuvat. 

(HUOM! CLASSIC KIT EU ei sisällä 
kaliiperikohtaisia latausholkkeja tai 
hylsynpitimiä.)

PATENTOITU
LOCK-N-LOAD® -
JÄRJESTELMÄ

TÄYDELLISTÄ 
JÄLLEENLATAUSTA

HORNADY.COM

maahantuoja:maahantuoja:
Kysy lisää Hjorth-jälleenmyyjältäsi.
Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta
www.hjorth.fi .
Hinnat voimassa sitoumuksetta 30.9.2020 asti. 
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www.franchi.com    I    Saatavilla Sakon valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. www.sakosuomi.fi

AFFINITY ELITE

FRANCHI AFFINITY sarja on päivitetty uusiin teknisiin  
camo-kuoseihin. Piippu ja kehys ovat Cerakote-pinnoitettuja  

suojaten asetta kovimmissakin olosuhteissa. Optinen kuitujyvä 
auttaa nopeampaan maalinhallintaan ja tarkempiin laukauksiin. 

Aseen mukana toimitetaan kolme supistajaa.

12/76
AFFINITY 3
ELITE BRONZE

HINTA 949 €

AFFINITY 3 
ELITE COBALT 12/76

HINTA 949 €

SUPERMAGNUM
AFFINITY 3,5 
ELITE COBALT 12/89

HINTA 959 €




