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Valitse jahtikumppaniksesi viimeistelty ja käytännöllinen puoliautomaattihaulikko, joka on painoltaan ja kooltaan täydellisesti tasapainossa.
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Vastuullinen
suomalainen
metsästäjä

MAA- ja metsätalousministeriön esityksessä metsä
hanhen metsästystä rajoitetaan edelleen ainakin
pari seuraavaa vuotta. Tällä halutaan turvata
Suomessa pesivän metsähanhen alalajin, taiga
metsähanhen taantuneen kannan elpymistä.
Metsähanhen pyynti olisi kuitenkin sallittua loka
marraskuussa entistä laajemmalla alueella lähinnä
Itä ja KaakkoisSuomessa. Tämän on mahdollista
nut metsähanhisaaliin siipinäyte ja valokuvakerä
ys, joilla on voitu varmistaa, että pääosa lokakuussa
ja sen jälkeen itäisen Suomen yli muuttavista met
sähanhista on nimenomaan Venäjällä pesivää run
saslukuista tundrametsähanhialalajia, jota voidaan
verottaa kestävästi. Metsästäjien keräämä tieto on
arvokasta, ja sitä käytetään suoraan vastuullisen
metsästyksen koordinointiin.
SUOMI on erittäin tärkeä vesilintujen pesintämaa
Euroopassa. Moni etelämpänä Euroopassa metsäs
tetty lintu on saanut alkunsa Suomessa. Kansain
välinen yhteistyö niin hallinnon kuin käytännön
tasolla on tärkeää. Järjestömme on aktiivinen vai
kuttaja. Vesilintuja tulee metsästää vastuullisesti
koko muuttoreitin varrella. On pidettävä huolta,
että emolintuja riittää paluumuutolle lisääntymään
maassamme myös seuraavana keväänä. Olemme
mukana metsästäjien yhteispohjoismaisessa hank
keessa, jossa edistetään erityisesti pesimäalueiden

PEKKA ROUSI

UUSI metsästysvuosi alkaa taas elokuussa. Sepel
kyyhkyjahti avaa perinteisesti metsästysvuoden
10. elokuuta. Merihanhenpyytäjät pääsevät jo toista
vuotta Suomen rannikkoalueen pelloille pyyntiin
samana päivänä. Muun muassa sorsastus ja kar
hunpyynti alkavat elokuun 20. päivä, jota pidetään
varsinaisena metsästysvuoden suurena aloitus
päivänä.

HELI SIITARI

elinympäristöjen hoitoa, metsästyssaaliin rapor
tointia ja muuta aineiston keruuta tutkimuksen
tueksi. Tuemme kansainvälisten hoitosuunnitel
mien tekemistä ja sopeutuvan metsästysverotuksen
käyttöönottoa, jotta metsästys voisi jatkua. Olemme
mukana myös merihanhitutkimuksessa: rahan
keräysvaroistamme on tuettu kymmenen GPSlä
hettimen laittamista merihanhen poikasille kesällä
2019. Lähettimien avulla seurataan hanhien talveh
timismatkaa LänsiEurooppaan.
JULKAISEMME elokuussa Jahtimedia.fisivustolla
riistaeläinten tilannekatsauksen, jossa esittelemme
riistalajiemme kantojen kehitystä vuosien saatossa.
Näin lisäämme metsästäjien ja suuren yleisön tie
toisuutta siitä, miten metsästys vaikuttaa riistakan
toihin. Metsästys voi nimittäin myös edistää riista
kantojen tilaa. Tästä positiivisena esimerkkinä on
muun muassa karhu ja ilveskantojen kehittyminen
Suomessa viime aikoina.

Mukavaa loppukesää ja alkavaa jahtikautta!

Metsähanhen pyynti on esityksen mukaan sallittu
entistä laajemmalla alueella – metsästäjien toimittamien
siipi- ja valokuvanäytteiden ansiosta.
jahtimedia.fi
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Osuvat valinnat metsästyskauteen
Löydä lähin jälleenmyyjäsi osoitteessa: remes.fi/jalleenmyyjat

Sellier&Bellot Parcours 12/70

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

Sellier&Bellot Champion 12/70

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

Sellier&Bellot Fortuna 12/70

Vaativimmallekin käyttäjälle sopiva
metsästyspatruuna. Lataus 36 g.
Haulikoot 2,75; 3; 3,25; 3,5; 3,75; 4 mm.

Sellier&Bellot .308 Win FMJ

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.

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, todella kovalla
lähtönopeudella (460 m/s) varustettu
teräshaulipatruuna. Lataus 34 g.
Haulikoot 3,05; 3,3; 3,81 mm.

RC 40 Semi Magnum HP 12/70

Pidetty metsästyspatruuna. 40g
lataus antaa laajan peiton ja 418m/s
lähtönopeus takaa hyvän iskutehon.
Lataus 40 g. Haulikoot 2,7; 2,9; 3,1;
3,3; 3,5; 3,9 mm.

RC 50 Magnum HP 12/76

Suurella latauksella oleva magnumpatruuna äärimmäistä suorituskykyä
tarvitseville. Antaa laajan ja tiheän
haulikuvion pitkille matkoille. Lataus 50 g.
Haulikoot 2,9; 3,1; 3,3; 3,5; 3,9 mm.

www.remes.fi
remes.fi

aseliikeremes
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Kohta lähtee
Rusakkojahti ajokoiralla on luonteeltaan
sähäkämpää kuin perinteinen metsäjäniksen ajo.
Vauhtia ja vaihtelua ei tästä hommasta puutu.
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Uutissaalis

Ajankohtaiset uutiset metsästyskentältä.

Linssin läpi

Sorsajahti alkaa, kun kello tulee 12.

KOTKANIEMI-SÄÄTIÖ
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Pääkirjoitus

Heli Siitari kääntää katseen
kauden alkuun.

64

Lukijalta

Lukijat äänessä ja riistakamera vireessä.

Kysy meiltä

Vaihtuva asiantuntijapaneeli vastaa
metsästysaiheisiin kysymyksiin.

Puheenjohtajalta

Tuomas Hallenberg odottaa jo
kanalintukautta.

Jahdissa

Rusakkojahdissa vedot ovat nopeita.

Tulilla

Arja Piisilä on pitkän linjan jahtinainen.

Luonnossa

Jahdin seuraama riistapelto on
hyvässä kasvussa.

Jahdissa

ARTO JUVONEN

03

66

Kaakonkulmalla metsähanhijahtiin
pääsee vielä.

Kolumni Saarikko

Nuori Iina Saarikko metsästää
lapinkoirien kanssa.

Edunvalvonta
Metsästäjä on edelleen paras
ammattilainen supikoiran pyynnissä.
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64
66
69
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Jahti testaa

Metsästäjäliitto testaa korvaavia
haulimateriaaleja, sarja jatkuu.

Juuri nyt

5 varustetta kauden alkuun.

Eräpolulla

Presidentti Svinhufvud oli innokas
metsästäjä.

Jahti neuvoo

Kyyhkykaaveiden asettelun parhaat vinkit.

Kolumni Jahtipohdinnat

Ministeri Leppä kertoo erämyönteisestä
hallitusohjelmasta.

Luonnossa

Tästä on mennyt karhu!
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SAMPO KIVINIEMI

54

70

KATSO
kuinka jänis
paloitellaan
s. 80

Kuuma!

78

SANNA KUMPULAINEN

Alkukauden lämpimillä
keleillä koiran kanssa
saa olla tarkkana.

74
78
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Luonnossa

Karhukannan hoidossa on onnistuttu.

Metsästyskoira

Tarkkana alkukauden kuumilla keleillä.

Saaliin käsittely

Jäniksen paloittelu hoituu helposti.

Lautasella

Rusakkoherkkuja grillistä.

Meidän seura

Vihannestila on kiitollinen
metsästysseuralle.

Jahti neuvoo

Ampumatuki on oivallinen apuväline.

Kolumni Piirien porinaa

Hälsningar från Sveska Österbotten.

Piireiltä

Koulutukset ja tapahtumat
Metsästäjäliiton piireissä.

100 Metso-leirit

MiniMetso järjestettiin
Suomen keskipisteessä.

102 Järjestösivut

Ajankohtaiset uutiset
Metsästäjäliitosta ja piireistä.

108 Eräkontti

Erätarvikeliike erottuu hyvällä
palvelulla.

jahtimedia.fi

90

110 På svenska

Ledare och Från ordföranden.

ANNA GRENFORS

Ampumatuki on näppärä
apuväline, joka auttaa
tekemään pyytäjästä saajan.

112 Kolumni Otsamo

Antti Otsamo pitää vanhoista aseista.

114 Jahtiristikko

Voimistuta aivonystyröitäsi.
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UUTISSAALIS

Tanskalaiset edelläkävijöitä
metsästyksen ympäristöasioissa

METSÄSTYSMUSEON UUSI
PERUSNÄYTTELY AVAUTUI
METSÄSTYSMUSEOLLA on avattu uusi
perusnäyttely OTSO. Näyttely esittelee
metsästyshistoriaa alkaen vanhimmista
kerrostumista aina järjestäytyneen metsästyksen alkuun asti. Uudistuneen
ilmeen lisäksi esillä on myös aineistoa,
jota museon perusnäyttelyssä ei aikaisemmin ole nähty. Näyttelyyn kuuluu
muun muassa dioraamoja, asevitriinejä
ja multimedia-aineistoa. Viimeisenä
mainitusta löytyy niin arkistoharvinaisuuksia kuin näyttelyä varten tehtyjä
mallinnuksia vanhojen aseiden, välineiden ja riistatuotteiden käytöstä.
Suomen Metsästysmuseo
Tehtaankatu 23 A, Riihimäki
Avoinna 31.8. asti ti–su 10–17,
1.9.–31.12. ti–su klo 10–16
metsastysmuseo.fi
Vapaa pääsy voimassa olevalla metsästyskortilla.

KANALINTUJEN
LASKENTA-AIKA ALKAA
RIISTAKOLMIOIDEN kesälaskenta on
tänä vuonna 27.7.–11.8. Kolmiolaskennan tulokset kannattaa palauttaa sähköisesti riistakolmiot.fi-sivuston kautta.
Näin ne ennättävät varmimmin metsästysasetuksen päätöksenteon pohjaksi.
Lisätietoja: riistakolmiot.fi
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kaillaan kiristyvien lyijyhaulirajoitusten kanssa, tanskalaiset ovat ampuneet jo yli 20 vuotta pelkillä korvaavilla haulimateriaaleilla. Tanskassa
kiellettiin lyijyhaulien käyttö kokonaan jo vuonna 1996. Heillä on siis
jo metsästäjiä, jotka eivät ole koskaan ampuneet laukaustakaan lyijyhauleilla.
Nyt Tanskassa on kohdistettu katseet haulikonpatruunoiden välitulppien ympäristöystävällisyyteen.
Tanskassa siirtytään kolmen vuoden
sisällä kokonaan maatuviin välitulppiin. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että tarjolle saadaan varmasti
toimivia välitulppamateriaaleja, ja
että kauppiaat ehtivät päivittää tarjontansa.
Markkinoilla on jo tarjolla useita erilaisia
maatuvilla välitulpilla varustettuja patruunoita.
Materiaaleina ovat esimerkiksi alkoholin ja
maissitärkkelyksen seos, paperikuitu ja hevosenkarva.

SEPETEUS ROSENLÖF

SAMAAN aikaan kun Suomessa tus-

Gameboren Game & Wetland
steel paper fsc -teräshaulipatruunassa on sekä pahvinen
hylsy että maatuva, kuitumateriaalista tehty välitulppa.

Suomalaiselle sudenmetsästykselle
alustavasti vihreää valoa
EU-TUOMIOISTUIMEN julkisasiamiehen

antaman ratkaisuehdotuksen mukaan
suden kannanhoidolliset poikkeusluvat
Suomessa eivät ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa. Julkisasiamies vastasi toukokuussa Suomen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkokysymyksiin, jotka koskivat suden kannanhoidollisen metsästyksen oikeutusta. Julkisasiamiehen mukaan poikkeuslupa
voidaan myöntää, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, eikä kannan suotuisan suojelun taso tai sen ennalleen
saattaminen vaarannu.
EU:n tuomioistuimen odotetaan antavan lopullisen ratkaisun Suomen korkeimman hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön tämän vuoden aikana. Ratkaisu voi olla myös julkisasiamiehen

näkemyksestä poikkeava. Kansallisen
tuomioistuimen tehtävänä on soveltaa
EU-oikeutta EU:n tuomioistuimen osoittamalla tavalla.
Käytännössä ratkaisun odotetaan
ohjaavan kaikkien suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen jatkokäytäntöjä EU-jäsenvaltioissa.

DPA/ LEHTIKUVA

Kannanhoitosuunnitelma avuksi
kasvaneen susikannan hallinnassa
KESÄKUUSSA julkistetun susikanta-arvion mukaan Suomen susikanta kasvoi
edellisvuodesta noin 10 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen mukaan maaliskuussa 2019 Suomessa oli 47 susireviiriä,
joista 24 oli vähintään kolmen suden lauman ja 20 kahden suden asuttamaa. Kolmella reviirillä arvioitiin olevan 2–3 sutta. Osa reviireistä on Suomen ja Venäjän
yhteisiä.
Kanta-arvio kuvaa tilannetta maaliskuussa, jolloin susien lukumäärä on vuosittain pienimmillään. Kanta-arvion yhteydessä julkistetun ennustemallin mukaan heti kevään 2019 pentujen synnyttyä
susien lukumäärän arvioidaan olevan
310–401 yksilöä.
jahtimedia.fi

Susiparin tai kolmen suden asuttamien reviirien lisääntyminen seitsemällä
ennakoi lisää susilaumoja.
– On tärkeää, että ongelmiin pystytään puuttumaan paremmin. Ratkaisuja
tilanteeseen odotetaankin kannanhoitosuunnitelman päivitysluonnoksesta, jonka maa- ja metsätalousministeriö julkaisi kesäkuun lopulla. Hoitosuunnitelma on
keskeinen väline Suomen susipolitiikan
toteuttamisessa. Sen avulla pyritään vastaamaan sekä susiin liittyvien konfliktien
aiheuttamiin kansallisiin haasteisiin että
kansainvälisiin suojeluvelvoitteisiin.
Suunnitelman lausuntoaika jatkuu 6.9.
saakka, kertoo luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Metsästäjäliitto on ollut tiiviisti mukana hoitosuunnitelman päivityshankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmässä. Liiton kannalta merkittävimpiä kokonaisuuksia ovat susivahinkojen ennaltaehkäisy ja toimenpiteet erityisesti koiravahinkojen hallitsemiseksi, avoimen vuoropuhelun edistäminen ja mahdollisuus
kannanhoidolliseen metsästykseen.
Kannanhoidollinen metsästys voidaan
sisällyttää suunnitelmaan sillä edellytyksellä, että EU:n tuomioistuin ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut mahdollistavat sen. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteet, toteutustapa ja reunaehdot suunnitellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
3/2019 JAHTI
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UUTISSAALIS

TÄNÄ keväänä käynnistyneessä tutki-

MINISTERIÖ ESITTÄÄ
METSÄHANHEN
METSÄSTYKSEEN LISÄÄ ALUEITA
MAA - ja metsätalousministeriö on lähet-

tänyt lausunnolle asetusluonnokset,
jotka koskevat metsähanhen ja merihanhen metsästyksen rajoittamista.
Merihanhen pyynti voi alkaa edellisvuoden tapaan jo 10.8. rannikkoalueen pelloilla, mutta sisämaahan esitetään metsästyskieltoa jatkettavaksi vielä
ainakin kolmeksi seuraavaksi vuodeksi.
Metsähanhen metsästysalue laajenee, sillä metsästäjien keräämästä
siipi- ja valokuva-aineistoista on osoitettu, että suuri osa lokakuussa ja sen
jälkeen Kaakkois-Suomessa saaliiksi
päätyneistä metsähanhista on metsästyksen kestävää, Venäjällä runsaslukuisena pesivää metsähanhen tundrametsähanhi-alalajia (Anser fabalis
rossicus).
Tutkimusaineoston kerääminen jatkuu tälläkin kaudella. Jos saat metsähanhen saaliiksi, pakasta pää kaulan
tyvestä saakka talteen tutkimustavarten.

mushankkeessa selvitetään suomalaisen merihanhen muuttoa ja talvehtimisalueita GPS-lähettimien avulla. Tavoitteena on määrittää ajanjakso, jolloin
Suomessa pesivät merihanhet on huomioitava Länsi-Euroopan kannanrajoitustoimissa. Näin voidaan säästää
suomalaisia lintuja liialliselta metsästykseltä.
– Jotta Suomessa pesivät merihanhet voitaisiin huomioida kansainvälisessä kannanhoidossa, tutkimushankkeessa selvitetään GPS-lähettimiä
käyttäen suomalaisten merihanhien
muuttoreitit, muuton ajoittuminen, talvehtimisalueet ja muutonaikaiset
levähdysalueet. Merihanhia on 2019
merkitty liki 30 kappaletta eri puolilla
rannikkoamme, kertoo tutkimushankkeen vetäjä Antti Piironen.
Metsästäjäliitto on mukana useamman vuoden kestävässä hankkeessa
lahjoitusvaroista rahoitetulla kymmenellä lähettimellä. Syksyn aikana avataan verkkosivusto, jossa hanhien liikkeitä voi seurata. Muita rahoittajia
hankkeessa ovat Suomen riistakeskus,
Raaseporin kaupunki, Swarovski
Optik ja Uittokalusto.
Merihanhi on suosittu metsästyksen
kohde Suomessa lähes koko rannikkoalueella. Merihanhi pesii koko rannikkoalueellamme Suomenlahden itä-

Kyyhkysten ja sorsien ruokinta on automaatin avulla helppoa ja luotettavaa!
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
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LUE
verkkoartikkeli
merihanhitutkimuksesta
jahtimedia.fi

ANTTI SAARENMAA

Metsästäjäliitto mukana
merihanhitutkimuksessa

Tutkija Antti Piironen laskee GPS-lähettimellä
pannoitetun merihanhen vapaaksi.

osista Perämeren pohjukkaan asti. Laji
on alkanut hiljalleen levittäytyä myös
sisämaahan, ja pesintöjä tunnetaan jo
usealta sisämaan järveltä ja kosteikolta. Metsästäjäliitto on myös tukenut
siirtoistuksia Maaningalle ja Jämsään.

KALENTERISSA

Kisakentiltä
SUOMALAISET keräsivät yhteensä yhdeksän mitalia

Eurooppalaisen metsästysammunnan EM-kilpailuista.
Kilpailut järjestettiin Viron Männikussa kesäkuun
lopussa. Kotiinviemisiksi tuli yksi kulta, neljä hopeaa
ja neljä pronssia.
Tulossa:
25.–28.7. Metsästysammunnat, Ikaalinen
(Huom! Paikanpäälle voi tulla myös
testaamaan uutta LuotiCompak-lajia.)
2.–4.8. Hirvenjuoksu ja hirvikävely, Ilomantsi
2.–3.8. Pohjoismainen metsästysammunta,
PM-kilpailut, Göteborg, Ruotsi
Metsästysammunnan sääntöihin on tehty muutoksia.
Ne koskevat SM-arvoon vaadittavien kilpailijoiden määrää sekä hirvenhiihto- ja hirvenjuoksuviestien sakkokierrosten ajanlaskukaavaa kilpailun jälkeisissä epäselvissä
tapauksissa. Säännöt ovat nähtävillä: smlkilpailut.fi/fi/
info/saannot

31.7.–4.8.
MegaMetso-leiri
Mikkelissä

1.8.
Uusi metsästysvuosi
alkaa

10.8.
Kyyhkyjahti alkaa

20.8.
Sorsa- ja karhujahti
alkavat

1.9.
Jänisjahti alkaa

10.9.
Kanalintujahti alkaa

ANTTI SAARENMAA

Kettujahti alkaa 1.8.

jahtimedia.fi
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Hallitusohjelmassa luvataan
edistää metsästysmahdollisuuksia

LIEDON Vanhalinnaan on
avattu uusi asehistoriallinen
näyttely. Yhteistyössä Turun
asehistoriallisen yhdistyksen
Arma Aboan kanssa tehty
näyttely esittelee ampumaurheilun eri lajeja ja aseita aina
1800-luvulta 1970-luvulle.
Näyttely kertoo suomalaisten
ampujien menestyksestä ja
ampumaurheilusta harrastuksena.
Esillä on runsaasti esineistöä Arma Aboan jäsenten
kokoelmista sekä Suomen
Metsästysmuseon ja Urheilumuseon kokoelmista.
Näyttely on avoinna
museon aukioloaikoina (talvikaudella sunnuntaisin klo
13–16, kesällä tiistaista sunnuntaihin klo 11–18) ja ryhmille ennakkotilauksesta myös
muina aikoina.
Näyttely on esillä vuoden
2019 loppuun.

Vanhalinna
Vanha Härkätie 111, Lieto
vanhalinna.fi
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JARI NISKANEN

NÄYTTELY LIEDON
VANHALINNASSA –
AMPUMAURHEILUN
HISTORIAA SUOMESSA

Hallitus lupaa paljon muun muassa elintärkeiden kosteikkoympäristöjen hyväksi.
PÄÄMINISTERI Rinteen hallituksen ohjelmassa

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, huomioidaan laajasti metsästys ja luonnon monimuotoisuus.
Metsästäjäliitto näkee tärkeänä, että metsästys nähdään myönteisesti ja metsästäjien
tekemä yhteiskunnallinen työ tunnustetaan.
– Olemme tyytyväisiä, että hallitusohjelmassa metsästys ja metsästäjät nähdään tärkeänä osana yhteiskuntaa, kommentoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
Ohjelmassa on huomioitu metsästyksen
merkitys luonnon- ja riistanhoidossa sekä vieraslajien torjunnassa.
– Metsästäjät tekevät mittavan määrän
luonnon- ja riistahoitotyötä luonnon moni-

muotoisuuden eteen. On hienoa, että tämän
työn jatkaminen on osana hallituksen ohjelmaa, Siitari toteaa.
Ohjelmassa luvataan tehostaa vieraslajien
torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä. Suunnitteilla on myös kosteikkohanke vesilintukantojen vahvistamiseksi.
Ohjelmaan on kirjattu myös tavoite edistää uusien harrastajien tuloa lajin pariin.
– On merkittävää, että ohjelmaan on nostettu metsästyksen kehittäminen myös luontoharrastuksena. Luotamme, että varoja ohjautuu näihin toimiin, joilla voimme kouluttaa
uusia vastuullisia metsästäjiä sekä edistää
metsästysmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, toteaa Siitari.

UUTISSAALIS

HIRVIELÄINTÄ ajavan koiran säkäkorkeusrajoitusta
korotettiin kesäkuun alussa metsästysasetuksessa
28 senttimetristä 39 senttimetriin. Muutos tarkoittaa, että hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa,
jonka säkäkorkeus on yli 39 senttimetriä. Maa- ja
metsätalousministeriön mukaan kookkaampien
koirien käyttäminen tehostaa pyyntiä ja tuo uusia
koiraharrastajia mukaan hirvieläinten metsästykseen. Muutoksella on tarkoitus tehostaa erityisesti
kasvaneen valkohäntäpeurakannan hallintaa.
Metsästäjäliitto esitti lausunnossaan, että
rajan tulisi olla 41 sentissä. Silloin se olisi sisältänyt kaikki Pohjoismaissa yleisesti hirvieläinjahdeissa käytetyt pienet ajokoirarodut ja siten
vähentänyt tulkinnanvaraisuutta käytännön metsästystilanteissa.

PERINTEISTÄ
TARKKUUTTA

PEKKA MOMMO

Hirvieläintä ajavan
koiran säkäkorkeusraja
nyt 39 senttiä

Nyt dreeverikin pääsee valkohäntäpeura- ja kaurisjahtiin.

K i lpa i lul a atua ny t
har joi tuspatruunan
h i nnall a ja muK a an
l a aduK a s me tall i nen
m 60 nato - l a at i K Ko
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!
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m
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geco targe t, n i i n r adalle
Ku i n l i nnustuK seenK i n

299€

279€

400 K pl . + NATO BOX

240 K pl . + NATO BOX

MATCH .308

TARGET .308

•
•
•
•

•
•
•

Kaliiperi: .308 Win
HPBT luoti, Sierra Matchking
10,9g / 168gr.
V0 830 m/s

Kaliiperi: .308Win
FMJ luoti, 9,56g / 146 gr.
V0 865 m/s

Katso lähin jälleenmyyjäsi:

www.ruag-ammotec.fi

LINSSIN LÄPI

12.00

PIEKSÄMÄKI

Tuuli havisuttaa kaislikkoa. Kellon viisarit tuntuvat
matelevan. Odotus on kihelmöivä.
Nyt! Kello on kaksitoista! Ensimmäinen laukaus kajahtaa.
Heinäsorsan lento katkeaa, ja lintu putoaa loiskahtaen
veteen.
– Nouda!
Jahtikausi on alkanut!
KUVA: SPORTTIRAKKI/ HARRI SAARI
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LUKIJALTA
LUKIJAN RIISTAKAMERASTA

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

Nythän se tuli selväksi, miksi ”jotkut” syövät
majavaa (Jahti 2/2019). Tämän jälkeen ei
tarvitse kainostellen tunnustaa syövänsä
majavaa. Muutkin majavajutut lehdessä
olivat kiinnostavia. Olipa hienoa olla
lapsitoipilaan seurana ja lukea isäntäväen
Jahtilehteä.
Aino Estamo
Selkeämpi kuin aikaisempi lehti. Ajankoh
taisia juttuja.
Ville Tirkkonen
Tuore ja raikas uusi ilme! Iso peukku!
Anu Orava
Riistapelto on ehtojen mukaan perustettava
joka vuosi ja kasvuston ruiskutuskin kiel
letty? Mitä tarkastaja sanoo? Vai olenko
väärässä tietoineni… Toivottavasti.
Leena
Kirjoittaja vastaa: Olette aivan oikeassa,
jos puhutaan EU:n maataloustukien piirissä
olevista peltolohkoista. Jos perustettavat riistapellot ovat tukikelpoisia ja niille haetaan
tukia monimuotoisuuspelto, riista -nimikkeellä, asia on juuri niin. Ennen kylvöä teh-

Sudet peurojen eväillä

Viime numerossa julkaistiin kuva, jossa
karhu söi peuranruokintapaikalla ome
noita. Jyrki Haapaniemi lähetti kuvan,
jossa Kauhajoella sijaitsevalla peuran
ruokintapaikalla oli astetta petomaisem
pia ruokavieraita. Susilauma, josta näkyi
riistakameran kuvissa ja videolla enim
millään kuusi yksilöä, leiriytyi omena

tävä ruiskutus on sallittua silloinkin ja tietyt
monivuotiset kasvustotkin voidaan perustamisvuotenaan ilmoittaa riistapelloksi.
Suuri osa suomalaisista riistapelloista on
tukikelvottomia, esimerkiksi sähkölinjojen
alle tehtyjä lohkoja tai vanhoja, avattuja
pakettipeltoja. Niiden osalta riittää, että
noudatetaan lakia ja asetuksia. EU-pelloillakin voi tehokkaasti viljellä riistapeltoja,
mutta lannoittamista ja kasvinsuojelua

PARAS JUTTU

kasan tuntumaan muutamaksi päiväksi.
– Omenia syötiin niin että videolla kuu
luu vain maiskutus, Haapaniemi kertoo.
Jahti julkaisee lukijoiden riistakamerakuvia.
Lähetä kuvasi
jahti@metsastajaliitto.fi

käsittelevä ajantasainen ohjeistus on aina
tarkistettava esimerkiksi kunnan maaseutuasiamieheltä.
Mikko Koho
Riistasiemen Oy
Ulkoasu on moderni ja itse lehti hyvin mie
lenkiintoinen luettava! Jatkakaa samaan
malliin.
Mikko Sahlman

JAHDISSA

LÄHETÄ
palautetta, ehdota
juttua tai äänestä
parasta. Arvomme
palkintoja!

Jahdin 2/2019 parhaaksi jutuksi lukijat äänestivät
Tuomo Turusen majavanpyynnistä kertovan artikkelin
Kevätsulassa mulahtaa.
TURUNEN
TEKSTI JA KUVAT TUOMO

Kevätsulassa
mulahtaa

Äänestä Jahdin parasta juttua
Tekstiviestitse: 050 526 7170
Verkossa: metsastajaliitto.fi/parasjuttu

on majavajahdin aika.
ääreltä.
Kun jäät alkavat lähteä,
on varrelta, sulan veden
Passipaikka löytyi majavapur

selvästi.
hämärtyvässä illassa
Hännän läiskäytys kuuluu
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Kiitos uudesta lehden
jutuista ja kokoonpanosta.
Olisi hyvä saada juttu hir
ven papanoiden uudelleen
käytöstä. Siitä oli TV 2:ssa
Norjan TVohjelma. Siinä
niistä tehtiin koruja. Moni
ei uskonut sitä kun kerroin
siitä.
Risto Nissinen

Hyvä on, tulloo luettua.
Pekka Kettunen

Toimitus kiittää juttuvinkistä!

Oli hyvä lehti ja hyvät
sisällöt.
Emil Kimmo

Laadukas ja asiapitoinen
lehti.
Harri Korhonen
Hyvä ulkoasu.

Esa Yrttiaho

Paras luokassaan
BC 0,615

Selkeä, hyviä aiheita, hyvä
layout. Tykkään nykyisestä.
Kristiina Parkkila

Jutussa ”Kaikkea maja
vasta” teillä oli ihania tuot
teita majavasta. Kysyitte
kuitenkin, että puuttuuko
jotain? Turkishatun ja lapa
sien lisäksi valmistan myös
laukkuja. Valokuva ohessa.
Ellu Bondar

Aerodynaaminen polymeerikärki,
erinomainen BC ja
nopea laajeneminen
Vaipan ohuempi etuosa parempaan
laajenemiseen kaikille etäisyyksille

Toimitus kiittää tuotelistan
täydentämisestä ja kuvasta!

Power bonding teknologia takaa
korkean jäämäpainon ja läpäisyn
ELLUNHUOPA.COM

Layout raikas ja juttujen
pariin innostava! Hyvä
muutos.
Katja Kuusela

TEHOKAS
KAIKILLE
ETÄISYYKSILLE

Hyvät jutut, selkeästi luetta
vissa.
Ville Vatjus-Anttila

Viime numerossa pyydettiin lukijoita vinkkaamaan
majavatuotteista. Kuvassa Ellu Bondarin majavannahkalaukku.

Match boat tail, erinomainen
ballistinen kerroin (BC)
ja tarkkuus pitkille matkoille

+

=

VOITA ARVONTAPALKINTOJA

Arvomme kaikkien parasta juttua äänestäneiden ja palau
tetta tai riistakamerakuvia lähettäneiden kesken palkintoja.
Tällä kertaa arvottiin linnustajan laukku ja kaksi metsästäjän
ensiapupakkausta.
Linnustajan laukun voitti Mikko Sahlman ja ensiapupak
kaukset Risto Nissinen ja Aino Estamo. Onnittelut voittajille!
Lähetä palautetta:
jahti@metsastajaliitto.fi
Metsästäjäliiton Facebooksivuilla
Tekstiviestillä 050 526 7170
Verkkolomakkeella metsastajaliitto.fi/parasjuttu
jahtimedia.fi

Ostamalla Bondstrike rasian + Eco tai
Tipstrike rasian saat Victorinox
linkkuveitsen kaupan päälle!

Katso lähin jälleenmyyjäsi:

www.ruag-ammotec.fi

KYSY MEILTÄ
TÄSSÄ NUMEROSSA VASTAAJINA
JUKKA BLOMBERG
Asianajaja, Magnusson Helsinki
Asianajotoimisto

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

Pakollinen kalustomaksu
Onko oikein, että seura asettaa hirvijaoston jäseneksi
pääsyn ehdoksi kalustomaksun? Majan ja lahtivajan
varusteineen omistaa seura, ei hirvijaosto.

Yhdistyslakiasiat

VASTAUS Yhdistyslain mukaan yhdistyksen säännöissä on

HANNU HUTTU

ERE GRENFORS
Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö,
Metsästäjäliitto

Luonnon- ja riistanhoidon kysymykset

PASI JUSSILA
Asianajaja,
Asianajotoimisto
Kari Kantakoski

Metsästykseen liittyvät lakiasiat

HANNU LUKKARILA
Asianajaja,
Asianajotoimisto
Lukkarila & Ahola

mainittava jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja. Säännöissä on
määrättävä myös maksuvelvollisuuden perusteista.
Maksun tai maksuperusteen ei tarvitse olla sama kaikille
jäsenille. Jos maksujen halutaan olevan erisuuruisia,
asiasta on määrättävä säännöissä. Siten kalustomaksusta on määrättävä seuran säännöissä. Säännöissä on
myös määrättävä maksuvelvollisuuden perusteista, jotka
tässä tapauksessa voisivat olla esimerkiksi hirvijaoston
toiminnan aiheuttamat lisäkulut seuralle.

Jahtipäällikkö huolehtii, että pyyntilupapäätöksen
määräyksiä noudatetaan. Tämä koskee myös
saalistavoitetta.
Alle 15-vuotias
metsästämässä

Hirvijahdin
keskeyttäminen

Miten käytännössä tulee toimia, jotta
alle 15-vuotias pääsee metsästämään
ampuma-aseella? Hänellä on metsästyskortti, mutta ikänsä vuoksi ei tietenkään
vielä aseenkantolupaa.

Ylittikö metsästysseuramme jahtivouti
toimivaltansa keskeytettyään hirvijahdin,
vaikka lupia oli vielä käyttämättä, aikaa
oli jäljellä ja halukkuutta hirvenmetsästyksen jatkamiseen olisi ollut? Kyseisellä hirvitalousalueella on pyrkimys vähentää
hirvikantaa, ja seuramme alueella on
runsaasti hirviä.

VASTAUS Kun metsästyskortti on hankittuna

Metsästykseen liittyvät lakiasiat

TEEMU SIMENIUS
Järjestöpäällikkö,
Metsästäjäliitto

Metsästysseuratoiminnan
kysymykset

ja metsästyslupa alueelle saatu, voi aseen
hallussapitolupaa omistamaton – ikään
katsomatta – ampua ampuma-aseella
välittömän valvonnan alaisena. Ampumaaselain 88 § toteaa, että ”Joka on 18
vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus
ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa
ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen
käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä
aiheudu vaaraa.” Käytännössä välitön valvonta tarkoittaa, että valvottava on käden
ulottuvilla, eikä valvoja puuhaa sillä aikaa
muuta, kuin valvoo aseen käyttöä.

Teemu Simenius
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Jukka Blomberg

VASTAUS Näin tapahtui. Jahtipäällikön

asia on nimenomaan huolehtia, että pyyntilupapäätöksen määräyksiä noudatetaan.
Tämä koskee myös saalistavoitetta. Pyyntilupien määrä on mitoitettu hirvitalousalueittain – ei missään tapauksessa seurakohtaisesti. Pyyntilupien määrä perustuu alueellisiin hirvitiheystavoitteisiin. Pyrkimys on
noudattaa kestävää verotusta ja pitää
hirvikanta alueellisesti sovitussa tasossa.
Muutoinkaan pyynnin keskeyttäminen ei
kuulu jahtipäällikön toimivaltaan.
Hannu Lukkarila

Kiintiöiden ylittäminen
Meillä metsästysseurassa on ollut jo vuosikymmeniä kanalintujen metsästyksessä
yhteisesti sovitut kiintiöt. Muutamat seuramme jäsenet ovat jo vuosien ajan olleet
noudattamatta kiintiöitä. Mitä keinoja seurallamme on panna heidät ruotuun?

ESKO INBERG

VASTAUS Jäsen on velvollinen noudatta-

KESTÄVÄ VEROTUS
Kauriskanta on seuramme alueella
vielä suhteellisen alhainen (alle 5 yksilöä tuhannella hehtaarilla). Perusteita
kannan vähentämiseen ei ole. Sääntöjen mukaan ”seura harjoittaa järkiperäistä metsästystä kestävän käytön
periaatteita noudattaen”. Oletetaan,
että hallitus tekee seuran kokoukseen
asiantuntijoiden suosittelemaan 10–15
prosentin verotukseen perustuvan
ehdotuksen kokonaiskiintiöstä. Entä
jos seuran kokous hylkää esityksen ja
päättää kestävän verotuksen selvästi
ylittävästä kokonaiskiintiöstä, joka
johtaa todennäköisesti kauriskantojen
taantumiseen. Eikö tällainen päätös
ole seuran sääntöjen ja metsästyslain
20 § vastainen? Miten tilanteessa tulisi
toimia?

Riistakannan
vaarantava
metsästys on
metsästyslain
vastaista.

jahtimedia.fi

VASTAUS Mikäli kauriskannasta on esitettävissä luotettava arvio ja seuran
päätös ylittää asiantuntijoiden suosituksen kestävästä verotuksesta, voi
seuran päätös olla moitekanteella kumottavissa. Riistakannan vaarantava
metsästys on metsästyslain 20 §:n
vastaista. Seuran sääntö järkiperäisestä metsästyksestä kestävän käytön
periaatteita noudattaen vastaa metsästyslain 20 §:ää.
Yhdistyslain 32 §:n mukaan jäsen,
hallitus ja hallituksen jäsen saavat
moittia yhdistyksen päätöstä yhdistystä vastaan ajettavalla kanteella, jos
päätös on yhdistyslain tai yhdistyksen
sääntöjen vastainen. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka
on kokouksessa myötävaikuttanut
päätöksen tekemiseen.
Kanne on pantava vireille kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Kanteen yhteydessä voi myös
vaatia yhdistyslain 34 §:n mukaista
täytäntöönpanokieltoa yhdistyksen
päätökselle esimerkiksi asiantuntijoiden suositteleman verotuksen ylittävältä osin. Vaatimus täytäntöönpanokiellosta on perusteltavissa sillä, että
kauriskannan vaarantavan päätöksen
vaikutukset eivät ole jälkikäteen helposti korjattavissa.
Pasi Jussila

maan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Kuvattu toiminta on mielestäni myös selvästi hyvien metsästäjätapojen ja metsästysseuran tarkoitusperien vastaista sekä
seuran toimintaa vahingoittavaa. Käytettävissä olevat kurinpitorangaistukset ilmenevät seuran säännöistä. Määräaikainen
metsästyskielto on tehokas kurinpitokeino
kuvattuun tilanteeseen, mutta sitä voi käyttää vain, jos se on säännöissä mainittu.
Rangaistusmenettelyssä on muistettava
kohtuullisuus. Sen vuoksi säännöissä olisi
hyvä olla myös erottamista lievempiä
kurinpitokeinoja. Voi siis olla, että tilanteeseen tehokkaasti ja kohtuullisesti puuttuminen edellyttää ensin seuran sääntöjen
päivittämisen.

Pasi Jussila

Kadonnut kauriinraato
Metsästämme ilvestä yhteisluvalla.
Saimme motitettua ja kaadettua ilveksen,
joka oli edellisenä yönä saanut kaadettua
kauriin. Jahdin jälkeen kyselimme kauriin
perään ja selvisi, että toisen seuran jäsen
oli vienyt kauriin mukanaan meidän metsästysseuramme alueelta. Oliko toiminta
oikeutettua?
VASTAUS Kuolleena löytynyt riistaeläin kuu-

luu metsästyslain 83 §:n mukaan alueen
metsästysoikeuden haltijalle, jos tällä on
oikeus metsästää kyseistä eläintä tapahtuma-aikana. Muutoin eläin kuuluu valtiolle. Eli jos ilvesjahtinne aikana oli vielä
oikeus pyytää metsäkaurista, kauris olisi
kuulunut seurallenne – muussa tapauksessa valtiolle. Naapuriseuralla ei ollut
oikeutta ottaa eläintä.

Hannu Lukkarila
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Supikoiraa keväällä
Saako pystykorvaisella koiralla pyytää
supikoiraa maalis-huhtikuussa?
men riistakeskus on määritellyt, että supikoiran niin sanotussa pintapyynnissä yleisesti käytettyjen metsästyspystykorvarotujen käyttö on luonteeltaan pysäyttävällä
koiralla tapahtuvaa pyyntiä. Riistakeskuksen mukaan myös eräät muut rodut voivat
tulla kyseeseen. Supikoirien siirtymät koiralla tapahtuvassa pintapyynnssä ovat tyypillisesti varsin lyhyitä. Pintapyynti on siten
tulkittu säännösten mukaiseksi maalis-huhtikuussa ennen varsinaista lisääntymisaikaa.
Riistakeskuksen mukaan vapaana kulkevan metsästyskoiran (ei kuitenkaan
ajava koira) hyödyntäminen lisääntymisaikaan vaatii aina nimenomaan kohdelajin metsästykseen koulutetun koiran ja
erityistä tapauskohtaista harkintaa, jotta
häiriötä tai vahinkoa muille lajeille ei
aiheudu. Metsästyslain rauhoitussäännösten tarkoitus on, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä häiritä niiden lisääntymisaikana.
Supikoiran pyyntiin erikoistunut koira
voidaan ohjata tuoreelle jäljelle esimerkiksi näköhavainnolla tai tuoreella riistakamerahavainnolla. Suomen riistakeskus
kehottaa metsästäjiä vastuullisuuteen
myös vieraslajien pyynnissä ja hyödyntämään vapaana kulkevia metsästyskoiria
supikoiran ja minkin pyynnissä pääsääntöisesti lisääntymisajan ulkopuolella
(1.8.–30.4).
Lisätietoja riistainfo.fi/haitalliset-vieraslajit

Ere Grenfors

Yötähtäin
valkohäntäpeurajahdissa
Saako valkohäntäpeuraa metsästää
yötähtäimellä, koska se on vieraslaji
Suomessa?
VASTAUS Ei saa. Yötähtäimen, eli niin

sanotun valonvahvistajan, käyttö sallittiin
vieraslajilain ja metsästyslain muutoksella
vain haitallisiksi määritellyille vieraslajeille,
joita ovat minkki, supikoira, pesukarhu, piisami ja rämemajava.

Ere Grenfors
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VASTAUS Kyllä, tietyin edellytyksin. Suo-

KOIRA NAAPURIN PUOLELLE
Eräs naapuriseuran koiramies laskee
koiransa juoksemaan meidän seuramme puolelle, ja vetoaa niin
sanottuun puolen tunnin sääntöön.
Voiko hän todella toimia näin?
VASTAUS Niin sanottua puolen tunnin
sääntöä on välillä tulkittu tahallisesti
väärin. Metsästyslain 53 § toteaa yksiselitteisesti, että ”ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan
lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen
alueella”. Tämä tarkoittaa, että koiraa
ei saa laskea vapaaksi alueella, jonne
ei ole metsästysoikeutta, tai saatua lupaa koiran irti pitämiseksi, oli alue
sitten naapuriseuralla tai vuokraamatta kenellekään.
Puolen tunnin sääntö löytyy samasta pykälästä: ”Jos koiran avulla metsästettäessä ajo tai haukku poikkeaa vieraalle alueelle, alueen omistajan tai
metsästysoikeuden haltijan on kuitenkin annettava ajon tai haukun jatkua
häiriintymättä puolen tunnin ajan. Jollei koiran omistaja tämän ajan kuluessa
hae koiraa pois, alueen omistajalla tai
metsästysoikeuden haltijalla on oikeus
keskeyttää ajo tai haukku sekä poistaa
alueelta koira tai ottaa se talteen.”

Säännöksen tarkoituksena on
mahdollistaa kauemmas ohjaajasta
kulkevan koiran käyttö. Kun koiraa todella pyritään käyttämään omalla alueella, ei jahtia tarvitse heti keskeyttää
koiran harhautuessa pois alueelta.
Hetken voi seurata, josko koira palaisi takaisin alueelle, mutta metsästäjän
on silti pyrittävä siihen, että koira tulisi tai se haettaisiin pois vieraalta alueelta puolen tunnin sisällä.
Säädöksen tarkoitus ei ole antaa
lupaa käyttää koiraa tarkoituksellisesti vieraalla alueella. Lakia voidaan tulkita rikottavan myös tapauksessa, jossa koira lasketaan omalta puolelta rajaa, mutta tarkoituksella, että se hakee
riistan vieraalta alueelta omalle puolelle. Tällaista tarkoitusta on toki vaikea todistaa, joten säädöksen ja hyvien metsästäjätapojen noudattamisen
tulee tapahtua omien ja kanssametsästäjien korvien välissä.
Monilla alueilla puolen tunnin
sääntö on useimpien koirien metsästyskäytölle elinehto. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sääntöä ei tahallaan väärinkäytetä, ja siten vaaranneta sen olemassaoloa.
Teemu Simenius

Tahallinen väärinkäyttö voi vaarantaa
koko säännön olemassaolon.

Supikoiran lopettaminen

Hetkeksi kannatusjäseneksi
Seuramme soveltaa kahdenlaisia vuosittaisia jäsenmaksuja. On korkeampi
metsästävän jäsenen jäsenmaksu ja
halvempi kannatusjäsenen maksu. Jos
metsästävä jäsen ei halua tai on muuten estynyt jonain vuonna metsästämästä, säilyttääkö hän seuran jäsenyyden maksamalla vain kannatusjäsenen
maksun kyseiseltä vuodelta?
VASTAUS Jäsenmaksuista määrätään

yhdistyslain mukaan yhdistyksen säännöissä. Samoin maksujen perusteista
tulee määrätä säännöissä. Riippuu siis
seuran säännöistä, minkä jäsenmaksun
kukin jäsen on velvollinen maksamaan,
jotta jäsenyys pysyy voimassa – vai
vaaditaanko jäsenyyden voimassapysymiseen ylipäätään mitään maksua.

Jos säännöissä esimerkiksi määrätään, että seura valitsee kannatusjäsenet, ei jäsen itse voi päättää maksavansa kannatusjäsenen jäsenmaksua
ilman seuran tekemää valintaa. Tällöin
jäsenen on tavallisesti maksettava muu
seuran säännöissä määrätty jäsenmaksu, kuten kalliimpi metsästävän
jäsenen jäsenmaksu, säilyttääkseen
jäsenyytensä. Seuran säännöissä voidaan myös määrätä, ettei jäsenyys
vaadi lainkaan jäsenmaksun maksamista.
Halutessaan jäsen voi anoa pääsyä
kannatusjäseneksi seuran sääntöjen
mukaisesti ja päästä valituksi tullessaan
halvemman kannatusjäsenen jäsenmaksun piiriin.

Jukka Blomberg

Supikoira poistettiin riistalajien listalta.
Saako sen nyt lopettaa vaikkapa hukuttamalla?
VASTAUS Ei saa. Supikoiraa, eikä muita-

kaan eläimiä, ei saa lopettaa hukuttamalla, vaan lopettaminen tulee tehdä
huomioiden eläinsuojelulain velvoitteet.
Eläinsuojelulaki määrittelee, että eläin on
lopetettava mahdollisimman nopeasti ja
kivuttomasti. Lopetuksen saa tehdä vain
se, jolla on riittävät tiedot kyseessä olevan lajin lopetusmenetelmästä ja -tekniikasta sekä riittävä taito lopettamiseen.
Käytännössä nämä edellytykset täyttää
parhaiten metsästäjä. Esimerkiksi supikoiran osalta käytännössä ainoa suositeltava lopetusmenetelmä on ampuminen.

Ere Grenfors

Tilaa Riista
jäsenetuhintaan

6 numeroa 45 euroa
Summasta lahjoitetaan
25 euroa Metsästäjäliiton
nuorisotyöhön.

RIISTALEHTI.FI/TILAA-RIISTA
jahtimedia.fi
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NELIVETO
LISÄVARUSTEENA?
EI IKINÄ

Toisin kuin kilpailijamme Subarut on tehty jo alun perin nelivetoisiksi.
Se yhdistettynä riittävään maavaraan, X-Mode-tekniikkaan ja alamäkihidastimeen takaavat, että auto vie metsästäjän perille asti. Tämän lisäksi
Subaru Outback on mukava matkakumppani myös maantiellä. Korkein
mahdollinen arvosana Euro NCAP -kolaritestissä sekä markkinoiden johtava
kuljettajan kamera-avustinjärjestelmä, EyeSight, takaavat, että Subaru on yksi
kaikkein turvallisimmista autoista.
Subaru Outback alk. 41.716,76 €
(sis. toimituskulut 600 €).

Kulutus 8,6 l/100 km (Eu-yhd.) CO2 -päästöt 193 g/km (WLTP). Kuvan auto erikoisvarustein.
Subaru tehdastakuu: 3 vuotta/100.000 km. Subaru lisäpalvelut: Subaru Vakuutus ja Subaru Assistance.

Yhteistyössä Subaru ja
Suomen Metsästäjäliitto.

PUHEENJOHTAJALTA

SUSIKANNAN hoitosuunnitelmaa on päivitetty
aktiivisesti, ja viime vuonna alkanut työ on tätä
kirjoittaessani lausuntovaiheessa. Metsästäjäliitto
ajoi ja sai mukaan kannanhoidollisen metsästyksen
osaksi laajaa kokonaisuutta. Luxembourgin EUtuomioistuin ottaa lähikuukausina kantaa siihen,
onko kannanhoidollinen metsästyksemme ollut
direktiivin mukaista. EU-tuomioistuimen julkisasiamies antoi jo ratkaisuesityksensä asiaan, ja se
oli kannaltamme myönteinen. Mikäli tuomioistuin
päätyy samaan, Suomella on mahdollisuus saada
kannanhoidollinen metsästys vahvasti osaksi
susikannan hoitosuunnitelmaa.
TULEVAAN susikannan hoitosuunnitelmaan kuuluu
osana myös metsästys, mutta mallia ei ole vielä
kuvattu. On varmaa, että toteutus on tarpeen tehdä
jatkossa erityisen huolellisesti. Olemme valmiit
kantamaan vastuuta asiassa – kestävästi. Oikeuden
ratkaisua ja suunnitelman hyväksyntää odotellessa
asetamme liittona tavoitteeksi mahdollistaa suunnitelman mukainen sudenmetsästys ensi talvena.
PEURAKANTA on monin paikoin todella tiheä. Tilanteen hallitsemiseksi viranomainen on myöntänyt
lisää lupia viime vuoteen verrattuna. Tässä jäsenillämme ja jäsenseuroillamme on taas näytön paikka.
Viime kauden kaatotilastot olivat varsin hyvät lupamääriin nähden. Nyt myönnettyjen lupien mukaisen
peuramäärän kaatamiseksi metsästys on syytä
aloittaa kyllin ajoissa. Seuroissa kannattaa sopia

SILJA HALLENBERG

Kestävää vastuuta
ja näytön paikkoja

TUOMAS HALLENBERG

saatujen lupien jakamisesta kaatajien ja kaatoporukoiden kesken siten, että kaikki luvat saadaan varmasti käytettyä. Vastuullisuus on arvossaan, ja
metsästäjät hoitavat asian taas kerran, uskon. Syyskuussa jo torniin...
ALKUKESÄ on hellinyt lämmöllään metsiä ja notkoja.
Metsäkanalintujen lisääntymisen kannalta lämpimät keväät ovat usein olleet erinomaisia. Innolla
odotamme elokuisia riistakolmiolaskentojen tuloksia – tyypillisesti seurojemme jäsenten tekemiä.
Kotonani kasvaa pieni karkeakarvaisen saksanseisojan pentu Karelia, jonka kanssa aloitetaan syksyllä tutustuminen ”työympäristöihin”. Toivottavasti
siipi vilkkaa taas tiuhaan!

Hyviä päätöksiä kesäkokouksiin ja virkistävää jahtisyksyä kaikille!

Oikeuden ratkaisua ja suunnitelman hyväksyntää odotellessa
asetamme liittona tavoitteeksi mahdollistaa suunnitelman
mukainen sudenmetsästys ensi talvena.

jahtimedia.fi
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JAHDISSA

Rusakkojahdissa
on vauhtia ja
vaihtuvia
tilanteita
Rusakon metsästäminen ajokoiralla on mukava ja tapahtumarikas
jahtimuoto. Se vaatii metsästäjiltä ja koiralta hieman ripeämpiä
liikkeitä, kuin perinteisessä jänisjahdissa.
TEKSTI HENRI MUTANEN KUVAT ANTTI SAARENMAA/ DSG
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Jänisspesialisti Saara vauhdissa etelähämäläisessä rusakkojahdissa.

jahtimedia.fi
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Rusakkojahdissa passit laitetaan aina paikalleen ennen koiran irti laskemista,
jotta rusakko ei ehtisi juosta vilkkaasti liikennöidyille teille. Henri Mutanen ja
Pertti Kantelus siirtymässä pelipaikoille.

A

amu yrittää sarastaa ajokoiraharrastuksen
alkulähteillä eteläisessä Hämeessä juuri
niin synkkänä, kuin marraskuinen aamu
voi. Lämpömittari näyttää viitisen astetta
ja sade piiskaa auton ikkunaa. Vaikuttaa
siltä, ettei hämärä jaksa taittua millään. Lumesta ja
alkutalven kirkkaista päivistä ei ole tietoakaan. Tunnelma on silti korkealla. Tiedossa on nimittäin jahtipäivä. Tänään jahdataan rusakkoa suomenajokoirilla
Etelä-Hämeessä.
Ainoa, joka mietityttää on koko yön jatkunut
rankka sade. Ovatkohan rusakot liikkuneet koko yönä, ja jos ovat, niin haisevatkohan sateen huuhtomat
yöjäljet koiran nokkaan? Kohtapa se nähdään, puhelimen navigaattori näet ilmoittaa määränpään olevan
tässä.
Pihalla odottaa jo sateesta huolimatta hyväntuulinen jahtiporukka ja intoa puhkuva nuori suomenajokoiranarttu Saara. Kuulumisten vaihdon ja pikaisen jahtikuvioiden suunnittelun jälkeen hypätään
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autoihin ja siirrytään kohti metsästysaluetta. Maisema näyttää hyvin perinteiseltä rusakkomaastolta,
kun kiemurtelemme soratietä pitkin metsäsaarekkeiden ja maalaistalojen rikkomaa peltomaisemaa.
– Rusakkojahdissa pitää olla tarkkana asutuksen
kanssa, toteaa koiran omistaja Pertti Kantelus.
– Asukkailta on syytä kysyä lupa, ennen jahtiin
menoa.

Mottitaktiikkaa metsäsaarekkeessa

Ensimmäisenä tarkastetaan pienehkö metsäsaareke,
jonka reunalla rusakkoja on usein nähty.
– Tässä on nähty parhaimmillaan puolenkymmentä yhtä aikaa, Kantelus huikkaa.
Rusakkojahdissa passien tulee olla valmiina, ennen kuin koira lasketaan irti. Rusakko näet pyrkii
usein tielle heti ajon alettua, ja sen jälkeen tie saattaa maistua jopa useita kilometrejä. Silloin ollaan jo
monesti koiran kannalta vaarallisen vilkkaasti liikennöidyillä teillä.

– Rusakkojahdissa
ollaan usein asutussa
maalaismaisemassa.
Asukkailta on syytä
kysyä lupa asutuksen
lähellä metsästämiseen
ennen jahdin alkua,
muistuttaa Henri
Mutanen.

ETELÄSUOMALAISTEN
AJOKOIRIEN PÄÄRIISTA
Varsinkin eteläisessä suomessa rusakko
raivaa itselleen tilaa, samalla kun metsä
jänis toimii kärsivänä osapuolena. Sove
liaat elinympäristöt ja vähälumiset talvet
ovat olleet omiaan vauhdittamaan rusak
kokantojen kasvua.
Toki rusakkoa esiintyy myös pohjoi
sempana, paikoin runsaastikin. Nyrkki
sääntönä voitaisiin pitää: missä pellot ja
pihapiirit, siellä rusakot.
Rusakon riemuvoitto on vaikuttanut ajo
koiraharrastajien painotukseen jäniseläin
ten pyynnissä. Metsäjäniksiä halutaan
säästellä, ja monella seuralla ”valkon”
metsästystä on rajoitettu, tai se on jopa
kokonaan kielletty. Toisaalta rusakko
tarjoaa hauskoja jahtipäiviä, ja vahvasta
kannasta raaskii myös verottaa.

jahtimedia.fi
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04_Kuvatx

Rusakon ajaminen vaatii koiralta taitoa. Rusakkoajo kulkee usein hankalissa paikoissa,
kuten teillä, kynnöspelloilla ja talojen pihoissa.

Niinpä jokainen saapastelee valmiiksi
omille paikoilleen, ja vasta sen jälkeen on
Saaran vuoro. Saarekkeeseen vievä tie ja
otolliset muut kulkureitit on nyt passitettu,
joten rusakon saanti vaikuttaa hyvinkin
mahdolliselta, jos vain koira sellaisen saa
rekkeesta löytää.
Koira tarttuu hajuun heti saarekkeen
laidassa, mutta jälki tuntuu vetävän pelto
aukealle. Kantelus viheltää koiransa takai
sin saarekkeeseen. Passituksen ulkopuolel
le on turha siirtyä. Koira tutkii alueen tark
kaan, mutta jälkeä ei vaikuta olevan. Ru
sakot ovat päättäneet valita maakuupaik
kansa tällä kertaa muualta. Koira kiinni,
passit purkuun ja kohti uutta paikkaa.

Uusi yritys

Pienen siirtymän jälkeen ollaan taas peli
paikoilla, järven rantaan rajoittuvalla, met
säsaarekkeiden, asutuksen ja peltojen täp
28
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littämällä alueella. Edelleen ollaan rusakol
le tyypillisessä maisemassa. Jälleen niin sa
notusti varmat paikat miehitetään ennen
koiran irti laskemista. Kun radioista kuuluu
passien olevan valmiina, on Saaran taas ai
ka lähteä töihin.
Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että tällä alueel
la rusakot ovat olleet liikenteessä rankka
sateesta huolimatta. Muutaman hakulenkin
jälkeen koiran liike alkaa hidastua ja puhe
limen näyttöön alkaa ilmestyä syheröä.
Rusakkoa ei varmasti huvita lähteä reippai
lemaan märkään maastoon, sillä se päästää
koiran aivan lähelle, ennen kuin vaivautuu
pakenemaan. Kiihkeä perslähtö kantautuu
passimiesten korviin ja otteet haulikon tu
kista tiukentuvat.
Rusakon pakomatka suuntautuu välittö
mästi tielle, josta matka jatkuu metsäkan
naksen kautta toiselle tielle. Tämä reitti
valinta osoittautuu rusakon kannalta koh

Koiranohjaaja Pertti Kantelus odottelee,
että passit ovat valmiina ennen koiran
laskua. VHF-radio on hyvä apuväline
myös rusakkojahdissa.

Rusakko käyttää ajossa mielellään teitä.
Tällä kertaa passi pihatiellä osui
kohdalleen. Pertti Kantelus on
tyytyväinen nuoren koiransa
onnistuneeseen työskentelyyn.

jahtimedia.fi
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RUSAKKOJAHDIN ASKELMERKIT

Koira pyritään ohjaamaan suoraan oletetuille
makuupaikoille tai lumikelillä valmiille jäljille.

talokkaaksi, sillä tiellä on vastassa passimies. Kahden laukauksen jälkeen rusakon matka päättyy. Pian
myös koira ehtii paikalle toteamaan tyytyväisenä ajon
tuloksen. Päivän ensimmäinen on repussa.

Kauriita ja karkkokettu

Jänisjahdissa kuuluu aina tulistella, joten niin tehdään nytkin. Eväiden ääressä on mukava kertailla
edellistä tilannetta ja suunnitella juonia seuraavien
rusakoiden pään menoksi. Kun tulistelut on tulisteltu, päätetään jatkaa samalla alueella. Josko reppuun
päätyneen lisäksi alueella olisi muitakin pitkäkorvia.
Koira lähtee taas innokkaasti hakuun. Riistaa alueella vaikuttaa olevan. Rusakolle tyypilliset vaihtelevat peltovoittoiset alueet ovat monelle muullekin
riistaeläimille mieleisiä elinympäristöjä. Radioon
kuuluu viesti useammasta kauriista, joista Saara ei
sen kummemmin välitä. Pieni tuuppaus pois häiritsemästä ja koira jatkaa rusakon jälkien etsimistä.
Passipaikalta kajahtaa laukaus ja toinenkin. Olisiko rusakko karkonnut koiraa ja lähtö jäänyt koiralta huomaamatta? Radio kohahtaa ja tilanne alkaa
selvitä. Laukausten kohde paljastuu puuhkahännäksi.
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→ Rusakkojahti tapahtuu monesti asutussa ympäristössä.
Siksi jahtiin on muistettava aina kysyä lupa lähitaloista.
Rusakot voivat aiheuttaa haittaa maanviljelijöille ja puutarhoille, joten metsästäjät ovat usein toivottuja vieraita
poistamaan omenapuiden syöjiä ja paalien rikkojia.
→ Uuden lumen keli on paras, kun lähdetään tavoittelemaan
rusakkopaistia. Silloin otolliset paikat voi etsiä etukäteen,
ja koiran voi laskea tuoreelle jäljelle. Lumisateen jälkeen
pitkäkorvan makuupaikka löytyy usein hyvin läheltä
syöntijälkiä.
→ Turvallisuudesta on pidettävä erityistä huolta, etenkin jos
alueella on asutusta. Pihapiirit ja muut alueella liikkujat on
huomioitava passipaikkoja ja ampumasuuntia valitessa.
Myös koiran turvallisuus on tärkeää muistaa. Rusakkoa
jahdataan usein tiestön läheisyydessä, joten asian suhteen tulee olla valppaana. Kaikkien jahtiin osallistuvien
tulee olla valmiina kytkemään koira, jos ajo suuntaa kohti
vilkkaasti liikennöityä tietä.
→ Kerää riittävästi metsästäjiä. Rusakkojahti onnistuu yksinkin, mutta porukalla se on tuottoisampaa, kun alueen
tienristeykset saadaan miehitettyä. Rusakkojahti onkin
mukava tapa viettää talvipäivää kaveriporukalla tai
jäähdytellä hirvieläinjahtien jälkeen metsästysseuran
porukalla.
→ Rusakkojahdissa passiin mennään aina ennen koiran irti
laskemista. Useimmiten rusakko suuntaa pakonsa kohti
lähintä tietä, joka maistuu niin kauan kuin tietä riittää.
Rusakkojahdissa nautitaan harvoin pitkistä ajoista.
Ampumatilaisuus käytetään, kun se on mahdollista.

Kettu on todennut päiväuniaan häirityksi
siinä määrin, että se on päättänyt siirtyä
väljemmille vesille. Repolaisen epäonneksi
sen ja passimiehen reitit kohtasivat päätyen
ketun kannalta epätoivottuun lopputulokseen.

Tapio on suosiollinen

Saara-koira jatkaa innokkaasti hakuaan kettuepisodin ajan. Saara on jänisspesialisti, joten kohta kuulukin kauriiden keskeltä iloisia
kiljahduksia rusakkoajon alkamisen merkiksi. Rusakko saa pistää parastaan, ja myös
metsästäjät joutuvat laittamaan jalkoihinsa
vauhtia ehtiäkseen takaisin passiin, ettei rusakko pääse vaihtamaan pitäjää.
Tänään Tapio vaikuttaa olevan suosiollinen. Rusakko juoksee metsäsaarekkeesta
suoraan tielle ja sitä pitkin passiin kopiksi.
Harkittu riistalaukaus vie hauliparven oikeaan paikkaan ja päivän toinen rusakkokaato on tosiasia.
Yhdessä todetaan, että vaikka kello on
vasta puolessa päivässä, riittää jahti tältä
erää. Kaksi rusakkoa ja kettu on enemmän
kuin hyvin yhdelle päivälle.

Saalista on aina syytä kunnioittaa.

SykSyn jahteihin!
BAR MK 3 COMPOSITE
9,3X62

TM

Quality products made in Sweden

1490 €

Browning BAR Composite mk3* nyt POSKETTOMAN
halpaan hintaan 1490€, joka sisältää Kalix poskipakan
aseen mukaan. Tästä markkinoiden paras
puoliautomaatti suurriistajahteihin !!
*rajoitettu erä, tarjous koskee ainoastaan kaliiperia 9,3x62

jahtimedia.fi
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TULILLA

Koirat ovat houkutelleet metsälle
monta naista. Myös Arja Piisilä on
aina tykännyt metsästää koirien
kanssa. Kuopion Erämessuilta hän
bongasi tutun venäjänajokoira
Sylvin.

32

JAHTI 3/2019

SYNTYNYT
METSÄSTÄJÄKSI
Kangasniemeläiselle Arja Piisilälle metsästys on ympärivuotinen
harrastus. Siinä ovat tiiviisti mukana talon viisi koiraa ja isäntäkin.
TEKSTI JA KUVAT IRA HONKONEN

A

rja Piisilän lapsuudessa metsästys oli normaaliarkea.
– Koirat laskettiin metsään omilta rappusilta ja kaikki lapset olivat isän mukana
metsällä. Minä ”pelasin” meistä eniten
koirien kanssa. Isä kävi opettajani kanssa metsällä ja
sain vapautuksia tunnilta, kun siivosin opettajan saaliiksi saamat linnut, Piisilä kertoo leveästi hymyillen.
Metsästys on Piisilälle elämäntapa. Erityisesti hän
tykkää olla metsällä koiran kanssa.
– Koirat ovat opettaneet minulle juttuja. Pystykorvan ja hirvikoiran sekoitus Manta opetti minut
90-luvun lopulla metsästämään pienpetoja. Se oli
ihan älyttömän varma koira.
Piisilän kodissa on aina ollut koiria. Tällä hetkellä
niitä on viisi: kolme norjanharmaata hirvikoiraa, venäjänajokoira ja karkeakarvainen kettuterrieri.
– Pitää olla koira joka lähtöön. Oikeastaan tekisi
mieli vielä ajokoiraa, kun meidän venäläinen Paukku
on petokoira.

Ei panttaa oppejaan

Linnustus oli Piisilän ensimmäinen metsästyslaji,
mutta nykyään se on jo jäänyt ja painotus on hirvenmetsästyksessä. Sen jälkeen, kun hirvet on saatu nurin, panostetaan pienpetoihin.
– Harrastin 80-luvulla hirvenhiihtoa ennen kuin
aloitin hirvenmetsästyksen. Ensimmäistä kertaa lähdin hirvimetsälle vuonna 1985. Olin seurassamme
ensimmäinen naismetsästäjä ja sain hirmu hyvän
vastaanoton, olivathan kaikki oikeastaan tuttuja
miehiä ennestään.
Piisilä kehuu miesten olleen aina kohteliaita nuorelle naismetsästäjälle. He toivoivat aina, että hän
saisi ammuttua hirven. Kuitenkin siinä vierähti viisi
syksyä, kunnes ampumatilaisuus tuli.
jahtimedia.fi

– Olihan se ensimmäinen hirvi ikimuistettava.
Meillä oli lupa ampua naarasta, mutta minun eteeni
tuli kaksi urosta ja päätin ampua niistä pienemmän.
Ajattelin, että jos en ammu, ukot moittivat, etten uskaltanut. Sitten ne moittivatkin siitä, etten ampunut
isompaa! Nyt en edes muista montako hirveä olen
tähän mennessä ampunut. Meidän koirat ovat seuran
ainoat hirvikoirat, joten käytännössä kaikki kaadot
tehdään niille – viime syksynä ammuttiin 11 hirveä.
Piisilä on aina mielellään opastanut muita metsästyksen pariin. Oma ja naapurinkin poika ovat oppineet hänen mukanaan metsästystaidot. Naisten
metsästysseura Akkainjahdissa hän on ollut aina keskeinen henkilö ja hirvijahdissa hän on usein ollut
opettamassa kaatajia hirven suolistuksessa ja passipaikalla käyttäytymisessä.
– Ampujalla on kauhea vastuu ja siksi hänellä on
oltava tilannetajua. Ei ensikertalaista voi jättää yksin
passiin. Sen haluan kaikille opettaa, että porukkametsästyksessä on huomioitava kaikki. Ahneudella ja
minä itse -asenteella ei pötkitä pitkälle.

Tee kunnolla tai jätä tekemättä

Piisilä kiinnostui aikoinaan metsästyksestä kuunneltuaan miesten tarinoita.
– Ajattelin, että jospa minäkin kokeilen. Tunsin
pyssyni ja päätin, että voin tehdä sillä yhtä hyvää jälkeä kuin ompelukoneella!
Naiselliseen tapaan hän päätti tehdä parhaansa ja
olla parempi kuin keskiverto miesmetsästäjä.
– Haluan aina haastaa itseni ja onnistua parhaalla mahdollisella tavalla. Jos et tee kunnolla, jätä sitten
tekemättä, muun muassa pari kertaa lypsyjakkaran
SM-heitonkin voittanut nainen toteaa.
Piisilä päätti tutustua hirviin perin pohjin. Hän
veti hirvilankoja ja tarkisti niitä. Oppi lukemaan hir3/2019 JAHTI
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Arja Piisilän vuodet
metsästäjänä
→ 1970-luvun alussa aloitti isänsä
mukana metsästyksen ja siivosi
opettajansa ampumat metsot.
→ 1980-luvun alussa aloitti ampumahiihdon, joka vaihtui 1984 hirvenhiihdoksi, aluksi laina-aseella.
→ 1985 sai oman hirvikiväärin ja
aloitti hirvenmetsästyksen hirviporukkansa ensimmäisenä naisjäsenenä.
→ 1998 oli mukana perustamassa
Suomen ensimmäistä naisten
metsästysseuraa, Akkainjahtia.
→ 2006 Metsästäjäin Keskusjärjestön riistanhoidon ansiomerkki.
Suomen Metsästäjäliiton riistanhoidon hopeinen ansiomerkki
2010 Keski-Suomen ja 2018
Suur-Savon piiristä.
→ 2010-luvulla ottaa vastaan
ampumakokeita ja on metsästysseuransa petoyhdyshenkilö

vien jälkiä ja käyttäytymistä. Nyt hän on
myös petoyhdyshenkilö. Miehet luottavat
ja pyytävät Piisilää katsomaan jälkiä,
vaikka lähempänä olisi miehiä, jotka hoitavat samaa tehtävää.
Piisilä haluaa päivittää taitojaan. Hän
on muun muassa suorittanut Metsästäjäliiton järjestämän metsästäjän terveys- ja
hygieniakoulutuksen. Hiukan naisellista
oveluutta käyttäen hän on saanut uusia
asioita läpi muun muassa hirviporukan lihankäsittelyhygieniassa.
– Miehille on tuotava uutta asiaa rakentavasti ja pikkuhiljaa. Meidän hirviporukoissa on hyväkäytöksisiä ja keskustelukykyisiä miehiä. He katsovat minut kaltaisekseen, mutta olen huomannut, että
talkoissa minulle joskus annetaan pieniä
helpotuksia ja läsnäollessani he puhuvat
ehkä tavallista nätimmin.

Pienpetojahtia kaikin tavoin

Manta toden totta opetti Piisilän pienpetojahtiin. Hän on vuodesta 2000 lähtien
pitänyt kirjaa saaliiksi saaduista pienpedoista ja tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä niitä oli kertynyt 788
kappaletta.
– Ensimmäisen vuoden saalis oli kahdeksan eläintä, ja saalis on siitä noussut
aika mukavasti.
Paras vuosi on ollut 2003, jolloin Piisilä sai saaliikseen 91 pienpetoa ja oli tu34
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Pienpetometsästäjän kirjanpito on kunnioitusta herättävä. Kapiset eläimet on merkattu
punakeltaisella.

loksellaan ensimmäistä kertaa Kangasniemen riistamestari. Kirjanpitoonsa hän
on merkannut erikseen kapiset yksilöt, ja
niitäkin on ollut aika hurjat määrät. Pahin
kapivuosi oli 2017, jolloin Piisilä lopetti 21
kapista supikoiraa ja yhden ketun kaikkiaan 50 pienpedosta.
Piisilän innostus petojahtiin tiedetään
kylillä, ja tuoreista ketunjäljistä saattaa
tulla viestejä keskellä yötäkin. Naapuri on
joskus pyytänyt Piisilää harventamaan
pienpetoja ja sanonut, että passittaa voi
vaikka talon rappusilta.
– On tärkeää, että pienpetojahdissa
toimitaan maanomistajien ehdolla, niin
kaikki ovat tyytyväisiä. Viime talvena ammuin naapurin navetan takaa 20 supikoiraa ja yhden ketun viikon aikana. Supikoirat tulivat syömään lehmien ruuantähteitä niin innolla, että parhaana iltana ammuin niitä samalta paikalta kymmenen.
Vaikka ammuin haulikolla, tuli seuraava
syönnille jo 15 minuutin päästä.
Erityisen tyytyväinen pienpetopyytäjä
on, jos saa poistettua sairaan, eli useimmiten kapisen eläimen. Aina välillä hän on
lähettänyt saaliseläimiä Eviraan tutkittavaksi. Erityisen mielenkiintoinen tapaus
tuli vastaan vuonna 2012, jolloin tutkitusta supikoirasta selvisi, että se oli syönyt
rabiessyötin. Kyseinen yksilö oli siis tehnyt aika pitkän vaelluksen itärajalta Kangasniemelle.

Arja opastaa mielellään uusia metsästäjiä
mukavan harrastuksen pariin. Naisten
metsästysseura Akkainjahdin toiminnassa hän
on ollut mukana sen perustamisesta lähtien.

Tällä hetkellä supikoirakanta on Piisilän mukaan melko pieni. Saaliiksi tuli viime kaudelle 30 supikoiraa, 5 kettua ja 4
mäyrää.
– Mukava on kuitenkin ollut huomata,
että lintukannat ovat kohentuneet, joten
pienpetopyynti kannattaa ehdottomasti.

METSÄSTÄJÄLIITTO
SUOSITTELEE

KUNNON EVÄÄT METSÄSTYSKOIRALLE

15 KG BOOSTER-PARITARJOUS:

OSTA 2 JA SÄÄSTÄ!

BOOSTER
PUPPY

BOOSTER
BASIC

BOOSTER
POWER

BOOSTER
SALMON

BOOSTER
SENIOR & LIGHT

2 x 15 KG

2 x 15 KG

2 x 15 KG

2 x 15 KG

2 x 15 KG

7990

(norm. yht. 89,80)

6990

(norm. yht. 79,80)

7990

(norm. yht. 87,80)

8990

(norm. yht. 99,80)

7990

(norm. yht. 87,80)

Booster-täysravinnot kehitettiin erityisesti metsästys-, harrastus- ja työkoirien ravitsemustarpeisiin.
Sarja kattaa luotettavat täysravinnot koiran elämänkaaren eri vaiheisiin sekä aktiivisen koiran eri kausiin, joissa vuorottelevat työ ja lepo.

SOIJATON JA VEHNÄTÖN.

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 31.8.2019 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

LUONNOSSA
Riistapellon vuosi

OSA 2

Riistapelto lähti
hyvään kasvuun
Jahti-lehden esimerkkiriistapellolla, Eteläniityllä, on
tehty toukotyöt, ja kasvu on hyvässä vauhdissa.
TEKSTI JA KUVAT MIKKO KOHO

J

ahti-lehti seuraa uusimaalaisen Eteläniitty-nimisen riistapellon kasvua
vuoden ajan. Edellisessä numerossa
käytiin läpi, kuinka riistapelto perustetaan. Nyt on kasvun seurannan ja
ruiskutusten vuoro.
Toukotöihin päästiin alueella hyvin tavanomaiseen aikaan, eli noin viikko ennen vappua. Työt aloitettiin muokkaamalla edellisvuoden riistapeltokasvusto kultivaattorilla noin 5–7 sentin syvyydeltä.
Eteläniitty on lohkona hieman poutiva, eli
helposti kuivuva, joten kevätkyntöä pyritään välttämään liiallisen kuivumisen pelossa.
Muokkaustulos jäi hieman epätasaiseksi, joten muutama päivä kultivoinnin, eli
kevytmuokkauksen jälkeen pelto ajettiin
vielä tasausäkeellä. Lopullinen kylvöalusta luotiin jyrsimellä, joka hienonsi kovimmatkin savipaakut ja loi siten mururakenteeltaan ihanteellisen kylvöalustan.
Jyrsimisen jälkeen Eteläniitty jätettiin
rauhaan noin kuukaudeksi, jotta siemenlevintäiset ja monivuotiset sekä syväjuuriset
rikkakasvit ehtivät tulla pintaan. Tavoitteena oli saada koko peltolohkolle tasainen
vihreä matto rikkakasveja.

Kylvö viisivuotissuunnitelman
mukaisesti

Kuten Jahdin edellisessä numerossa suunniteltiin, Eteläniitty jaettiin viisivuotista
viljelykiertoa varten viiteen suurin piirtein samankokoiseen kasvulohkoon. Jaossa kannattaa varsinkin suuremmilla lohkoilla keskittyä enemmän viljelytöiden
helppouteen, eikä niinkään siihen, että
36
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Kylvö tehtiin Diana Genesis 5 -suorakylvökoneella.

KATSO NELIVUOTISEN
KIERRON PELTO VERKOSTA
Jahti-lehden artikkelissa seurataan viisivuotisella viljelykierrolla
hoidettavaa Eteläniitty-peltolohkoa. Verkkosivuilla jahtimedia.fi
seurataan samaan aikaa nelivuotisella viljelykierrolla hoidettavaa Saviahon peltolohkoa.
Neljävuotisen kierron etuna
on, että kiireisten kevättöiden
aikaan riistapelloista toimenpiteitä tarvitsee vain puolet
lohkoista.
Lue lisää jahtimedia.fi

Vasemmanpuoleinen peltolohko on jyrsitty
ja odottaa rikkakasvien tulemista pintaan,
jonka jälkeen on vuorossa ruiskutus ja
kylvö. Oikeanpuoleiselle lohkolle on
kylvetty edellisvuonna Riistalaidun Dianaa.

jahtimedia.fi
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Viisivuotinen viljelykierto ja Eteläniityn lohkojako.
Kasvukausi
1
2
3
4
5

Riistapeltolohko ”Eteläniitty”
Koko 1,9 ha

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lohko 1

Riistalaidun
Diana

Riistalaidun
Diana

Peura-Kauris
Diana

Kaura-herneseos

Maisema
Diana

Riistalaidun
Diana + v

Lohko 2

Riistalaidun
Diana

Peura-Kauris
Diana

Kaura-herneseos

Maisema
Diana

Riistalaidun
Diana + v

Riistalaidun
Diana

Lohko 3

Peura-Kauris
Diana

Kaura-herneseos

Maisema
Diana

Riistalaidun
Diana + v

Riistalaidun
Diana

Peura kauris
Diana

Lohko 4

Kaura-herneseos

Maisema
Diana

Riistalaidun
Diana + v

Riistalaidun
Diana

Peura-Kauris
Diana

Kaura-herneseos

Lohko 5

Maisema
Diana

Riistalaidun
Diana + v

Riistalaidun
Diana

Peura-Kauris
Diana

Kaura-herneseos

Maisema
Diana

kasvulohkot olisivat juuri saman kokoisia. Linja kannattaa ottaa esimerkiksi pellon nurkasta toisella laidalla näkyvään salaojakaivon kanteen, jolloin se on helposti
tähdättävissä esimerkiksi traktorilla kylvön yhteydessä.
Eteläniityllä viljelykierto saatiin käyntiin heti ensimmäisestä vuodesta suunnitelman mukaisesti, koska kasvulohkoille 1 ja 2 oli jo viime vuonna valmiiksi perustettu monivuotinen Riistalaidun Diana (katso oheinen taulukko ja lohkojaon
karttakuva). Jos Riistalaidunta ei olisi perustettu valmiiksi, se tulisi tehdä nyt tänä vuonna ja kylvää laidunseoksen lisäksi
suojaviljaa noin 70 kiloa hehtaarille.
Kasvulohkolle 3 kylvettiin suunnitelman mukaisesti Peura-Kauris Diana
-seos. Neloselle kylvettiin herne-kaura-seoskasvusto siemensuhteessa herne
80 prosenttia ja kaura 20 prosenttia. Tällä suhteella sadossa molempia kasveja on
noin puolet ja puolet. Tärkeintä on, ettei
kauraa laiteta liikaa, koska se voi vallata
elintilan herneeltä.

Viitoslohkolle kylvettiin Maisema Diana, joka sisältää muun muassa auringonkukkaa. Maisemakasveja ei perinteisesti ole mielletty riistakasveiksi, mutta esimerkiksi auringonkukan siemenkakut maistuvat sorkkaeläimille hyvin.
Maisemaseos tuo lisäksi monimuotoisuutta peltomaisemaan ja hyödyttää metsäkauriita ja pienempiä riistaeläimiä myös
suojakasvustona.

Apuna riistapeltojen
suorakylvökone

Eteläniityn ruiskutus- ja kylvöajankohdaksi valittiin hetki, jolloin pelto oli kauttaaltaan rikkojen peitossa ja tulevalle viikolle oli luvattu sateita. Tarkka päivämäärä ruiskutukselle ja kylvölle oli 24. kesäkuuta. Ensin rikkakasvusto ruiskutettiin glyfosaatilla, ja heti kun kasvusto oli
kuivahtanut, aloitettiin kylväminen Diana Genesis 5 -riistapeltojen suorakylvökoneella. Kone on todella järeätekoinen
ja työleveydeltään 150 senttiä, joten sillä
onnistuu myös kaistojen, pientareiden ja

muiden monimuotoisuuskohteiden kylvö
todella näppärästi.
Eteläniitty oli jyrsinnän jäljiltä sopivan
pehmeä ja kuohkea, mutta Genesiksen
vannaspainatus riittää upottamaan siemenet todella kovaankin maahan. Jyrääminen ei ole tarpeellista Genesiksen jäljiltä, koska koneessa on kylvövantaiden jälkeen jyräpyörät, jotka painavat kylvövaon
sopivan tiukasti kiinni.
Kylvön jälkeen Eteläniitylle levitettiin
starttilannoitus traktorikäyttöisellä apulannanlevittimellä. Lannoitteeksi valittiin
fosfori- ja kalirikas Y2, ja sitä levitettiin
sellainen määrä, että typpeä tuli noin 60
kiloa hehtaarille. Kasvukaudella lannoitetta käydään levittämässä lisää vähintään vastaava määrä.
Seuraavaksi jäimme odottamaan siementen itämistä ja tarkkailemaan kirppojen määrää kasvustossa. Taimettuminen on kirppatuhojen kannalta kriittisintä aikaa, ja kasvustoa kannattaa tarkkailla
tiuhaan. Torjuntakynnys on 1 kirppa/taimi, eikä siitä kannata lipsua.

Edellisvuonna kylvetty Riistalaidun Diana on hyvässä alkukesän kasvussa.

Maisemaseos tuo
monimuotoisuutta
ja toimii
suojakasvustona.
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Hyvä 1/1 ILMO
huomen
kasvaa
puussa
Harvennushakkuut ja taimikonhoito ovat tärkeä osa vastuullista
metsäomaisuuden hoitoa. Metsä kasvaa ja tuottaa kun siitä
huolehditaan, luontoa ja ilmastoa unohtamatta.
Metsänomistajan kesän kauppalista
• Kesäkorjuukelpoiset harvennuspuukaupat
• Taimikonhoitotyöt
• Metsänviljely
Kuinka voimme olla avuksi?
Elämässä mukana – Stora Enso
Metsäpalvelunumero 02046 1478 (ark. klo 8–16)

JAHDISSA

Sekaparven hanhet on helpoin erottaa kiikaroimalla nokan väriä.
Vasemmalla etualalla on oranssi-mustanokkaisia tundrametsähanhia, joihin metsähanhen metsästys pyritään kohdistamaan.
Niiden joukossa seisoo myös nuori, rauhoitettu tundrahanhi, jolla
on erivärinen nokka, mutta otsakilpi puuttuu vielä. Taustalla näkyy
joukko rauhoitettuja aikuisia tundrahanhia, joilla on vaaleanpunertava nokka ja valkoinen otsakilpi.
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ARTO JUVONEN

Hanhijahtia
viimeisellä
kulmalla
Metsähanhi on viime vuosina ollut pääosin rauhoitettu Suomessa. Runsaslukuisempi,
Venäjällä pesivä alalaji on kuitenkin Vaalimaalla yleinen läpimuuttaja, ja siellä pyynti
on ollut sallittua. Muuttoparvien kohdalla lajintunnistuksessa on oltava tarkkana.
TEKSTI KAISA HUTTUNEN

jahtimedia.fi
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KAISA HUTTUNEN

Hyvät kiikarit ovat hanhenmetsästäjän tärkeä apuväline. Antti Venho tarkistaa lajituntomerkkejä.

V

arhaisena lokakuisena aamuna pakkaudun
Vaalimaalla rajavartijana työskentelevän
Antti Venhon autoon. Lähdemme kiertelemään Vaalimaan raja-aseman tuntumassa sijaitsevan metsästysseuran maita, sillä Venho on lähdössä metsähanhijahtiin. Venho jos
joku tuntee hanhien liikkeet, sillä hän pystyy työaikaankin tarkkailemaan talvehtimaan muuttavia
hanhiparvia.

Tavoitteena tundrametsähanhet

Syysmuuttomatkalla Suomessa liikkuu kahta metsähanhen alalajia – Suomessa ja Venäjällä pesivää taigametsähanhea sekä Luoteis-Venäjällä pesivää tundrametsähanhea. Taigametsähanhikanta on taantunut
merkittävästi, ja siksi maa- ja metsätalousministeriö pyrkii ajallisilla ja alueellisilla metsästysrajoituksilla suuntaamaan metsästystä pääasiallisesti tundrametsähanhiin.
Venho itsekin pyrkii valikoimaan saaliikseen nimenomaan tundrametsähanhia. Hän myös aikoo lähettää päät syksyn aikana pyytämistään hanhista
Suomen riistakeskukselle, jotta siellä pystyttäisiin
määrittämään tundrametsähanhien ja taigametsähanhien osuudet vuotuisesta saaliista.
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Pienen ajelukierroksen jälkeen päätämme jäädä hyvänä hanhipaikkana tunnetun pellon keskellä
olevalle saarekkeelle odottamaan, josko hanhia laskeutuisi pellolle ruokailemaan. Sää on vuodenaikaan
nähden poikkeuksellisen lämmin. Iltapäiväksi on luvattu jopa 17 astetta ja tyyntä keliä. Venhon mukaan
ilma ei ole paras mahdollinen metsähanhen metsästykseen.
– Sumu olisi kaikista paras. Silloin hanhet tiputtautuvat pelloille huilaamaan myös keskellä päivää.
Lisäksi kova etelä- tai kaakkoistuuli pysäyttää muuttomatkan.

Hyvä kiikari on A ja O

Tunnin odottelusta huolimatta hanhia ei näy. Sorsat
pitävät meteliä lähistöllä, ja variksia ja kyyhkyjäkin
lentelee puiden oksille. Päätämme jatkaa metsästysmaiden kiertelyä ja pysähdymme aina välillä katselemaan kiikareilla pelloilla ruokailevia ja ohi lentäviä hanhiparvia. Pelloilta löytyy lähinnä valkoposkihanhia. Taivaalla lentelee myös sekaparvia, joissa on
valkoposkihanhien lisäksi tundrahanhia.
– Valkoposkihanhia on vähintäänkin puolet syksyllä muuttavista hanhista. Tundrahanhea liikkuu
nyt toiseksi eniten. Merihanhet ja kanadanhanhet

METSÄHANHEN SUOMESSA PESIVÄ KANTA ON TAANTUNUT
SUOMESSA liikkuu syksyisin kahta met-

sähanhen alalajia: Suomessa ja Venäjällä pesivää taigametsähanhea ja
Venäjällä pesivää tundrametsähanhea. Metsähanhen metsästys oli meillä
kokonaan kielletty vuodesta 2014 vuoteen 2016 saakka. Rauhoituksella pyrittiin elvyttämään viime vuosikymmeninä
merkittävästi taantunutta taigametsähanhikantaa.
Syksystä 2017 lähtien metsähanhen metsästys on ollut loka- ja marraskuun ajan sallittua rajoitetuilla alueella
Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Uudellamaalla. Rajoituksilla metsästys on
pyritty kohdistamaan taigametsähanhikantaa kymmenen kertaa runsaampaan tundrametsähanhikantaan, joka
kulkee muuttomatkalla Kaakkois-Suomen yli Keski-Eurooppaan.
Maa- ja metsätalousministeriö esit-

tää kaudelle 2019–2020, että metsähanhen pyynti olisi sallittua entistä
laajemmalla alueella. Pyyntialueet ja
-rajoitukset tulee tarkistaa riistakeskuksen sivuilta.
Metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi metsästäjillä on velvollisuus
tehdä metsähanhista saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Lisäksi metsästysvuonna 2017–2018 metsästäjiä pyydettiin lähettämään kuva saaliiksi saadusta metsähanhen päistä Luonnonvarakeskukselle. Tavoitteena oli selvittää
taigametsähanhien osuutta vuotuisesta
metsähanhisaaliista. Keräys jatkuu tulevallakin kaudella.
Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Antti Piirosen mukaan metsästäjiä ei voida vaatia tai edes suositella kohdistamaan metsästystä metsästystilanteessa tundrametsähanhiin,

koska alalajien erottaminen toisistaan
on hyvin vaativaa käytännön riistatilanteessa. Siksi riistahallinto on pyrkinyt
ajallisilla ja alueellisilla rajoituksilla varmistamaan, että saaliiksi päätyy pääosin tundrametsähanhia. Tämä näyttää
onnistuneen hyvin, sillä metsästäjien
lähettämien kuvien perusteella metsästysvuonna 2017–2018 taigametsähanhien osuus kokonaissaaliista oli vain 15
prosenttia.
Viime vuonna Suomen riistakeskus
keräsi myös metsähanhien päitä.
– Joistakin yksilöistä on pelkästään kuvien perusteella hankala tunnistaa alalajia. Päistä tehdyllä DNA-tutkimustiedolla tarkennettiin tietoa alalajien tuntomerkeistä, jotta jatkossa valokuvilla voitaisiin entistä tarkemmin seurata saaliin alalajikoostumusta, kertoo
Piironen.

ANTTI VENHO

Tundrametsähanhi on hieno saalis.

jahtimedia.fi
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KAISA HUTTUNEN

Antti Venho palaa tiedustelureissulta.

ovat usein jo suurimmaksi osaksi muuttaneet, kun
metsähanhet lähtevät matkalle, kertoo Venho.
Metsähanhet liikkuvat usein muiden hanhien seas
sa, mikä tekee niiden metsästyksestä haasteellista.
Metsähanhi on helppo erottaa mustavalkeista valko
poskihanhista ja kanadanhanhista värin perusteella.
Sen erottaminen lyhytnokkahanhesta ja tundrahan
hesta on kokemattomalle metsästäjälle paljon vai
keampaa.
– Lyhytnokkahanhen erottaa muista hanhis
ta koon perusteella, sillä se on muita sirompi. Rau
hoitettu tundrahanhi taas sekoittuu malliltaan hel
posti tundrametsähanheen eli tähän metsähanhen
alalajiin, jota pyrimme tänään metsästämään, jat
kaa Venho.
Koska hanhia on vaikea tunnistaa pelkän koon ja
muodon perusteella, jahdin tulee tapahtua riittävän
valoisaan aikaan. Silloin metsästäjä pystyy kunnolla
erottamaan lintujen värityksen. Hyvät kiikarit kan
nattaa olla aina metsällä mukana.
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Hanhia on vaikea
tunnistaa pelkän koon
ja muodon perusteella,
siksi jahdin tulee tapahtua
riittävän valoisaan aikaan.

Venho hiipii tarkastamaan,
ovatko pellolla olevat ruskeat
linnut metsähanhia.

jahtimedia.fi
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Paras tuntomerkki on nokan väritys. Molempien
metsähanhilajien nokassa on sekä oranssia että mustaa. Tundrametsähanhella siinä on enemmän mustaa kuin taigametsähanhella. Aikuisen tundrahanhen nokka on puolestaan vaaleanpunainen, ja otsassa
erottuu valkoinen kilpi. Nuoren tundrahanhen erottaminen metsähanhesta voi olla vaikeampaa, sillä sen
otsasta puuttuu valkoinen kilpi.
Lentäviä hanhia voi yrittää tunnistaa myös vatsan värityksen perusteella. Aikuisen tundrahanhen
vatsassa on mustia poikkijuovia. Nuorelta tundrahanhelta poikkijuovat puuttuvat kuitenkin kokonaan, jolloin ne voivat sekoittua muihin hanhilajeihin. Tummaa raidoitusta voi löytyä myös tundrametsähanhelta, joten tarkkana täytyy olla.

Hanhet pysyvät rajavyöhykkeellä

Yhtäkkiä taivaalla näkyy seitsemän hanhen parvi. Venho tarkastelee lintuja kiikarilla. Kyllä, vihdoinkin metsähanhia! Hanhet katoavat kuitenkin
pian näkyvistä, joten lähdemme kohti niiden menosuuntaa odottamaan, josko ne laskeutuisivat johonkin pellolle.
Pienen ajelukierroksen jälkeen löydämme tundrametsähanhia pellolta joutsenten seasta. Joudumme

Jos nokan väriä ei näy, on vaikea
erottaa, onko kyseessä metsähanhia
vai nuoria tundrahanhia.
46

JAHTI 3/2019

KAISA HUTTUNEN

Metsähanhijahdissa
haastavinta on ajoitus.

kuitenkin tarkkailemaan niitä pelkästään kiikareilla,
koska linnut ovat parin sadan metrin päässä SEISkyltin takana, josta rajavyöhyke alkaa.
– Tämä on hyvin tyypillistä täällä Vaalimaalla.
Ihan kuin eläimet ymmärtäisivät, että ovat tuolla turvassa. Villisikoja näkee myös rajavyöhykkeellä, naurahtaa Venho.
Venho yrittää houkutella lintuja sallitulle puolelle
hanhipillillä. Hanhia ei kuitenkaan tällä kertaa pillin
ääni kiinnosta. Niinpä joudumme jatkamaan matkaa.
Jonkin ajan päästä Venho erottaa pellolta suuren valkoposkihanhiparven takaa ruskeita lintuja.
Matkaa lintuihin on kolmisen sataa metriä, ja linnut
ovat osittain heinikon peitossa. Päätämme, että Venho lähtee hiipimään lähemmäs tarkastamaan tilannetta. Pellolla ryömiminen on hidasta hommaa. Puolisen tuntia myöhemmin hän palaa takaisin. Linnut
olivat tundrahanhia.
– Tämän takia en metsästä metsähanhia koskaan
kuvilta, vaan aina hiipimällä. Tunnistamisessa täytyy
olla tarkkana. Kiväärillä ampumisessa pitää myöskin
olla huolellinen, jotta parvesta saadaan talteen vain
oikeanlainen yksilö, sanoo Venho.
Iltapäivällä menemme uudestaan pellolle, jonne
odotimme hanhien tulevan aamulla ruokailemaan.
Hämärä tulee kuitenkin pian ja joudumme lopettamaan jahdin.
– Metsähanhijahdissa haastavinta on ajoitus. Tänään sää ei ollut kovin suotuisa jahtiin, eikä muuttomatka ole vielä muutenkaan täydessä käynnissä.
Jahtipäivää on vaikea päättää etukäteen, koska paras
muuttoaika vaihtelee vuodesta toiseen. Lisäksi sesonki on hyvin lyhyt. Muutto voi olla ohi parissa viikossa.

VX-FREEDOM
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VX-FREEDOM 4-12x40 TriMOA

419€

VX-FREEDOM
TWILIGHT LINSSIJÄRJESTELMÄ
HYVÄLLÄ VALONLÄPÄISYLLÄ
VETTÄ JA NAARMUJA EHKÄISEVÄ
LINSSINPINNOITUS
HELPOT JA SELKEÄT SÄÄDÖT
TÄYSIN VESITIIVIS
LEUPOLDIN 30 VUODEN TAKUU

#BERELENTLESS

KATSO LISÄTIETOA WWW.ASE.FI

LEUPOLD.COM

• HINNAT VOIMASSA SITOUMUKSETTA 30.10.2019 ASTI • MAAHANTUOJA: HJORTH URHEILUTUKKU OY

IOT
4G

PYSY

EDELLÄ
Uusi Tracker Artemis -koiratutka on varustettu hyväksi todetulla sekä uudella teknologialla. Siinä
on tuki 2G-verkolle, mutta myös NB-IoT / LTE-CAT M1, joka on uusi vähän energiaa kuluttava ja
kuuluvuudeltaan aiempia parempi IoT 4G-teknologia. Tulevaisuudessa vanhat 2G- ja 3G -verkot
tulee korvaamaan IoT 4G, joka takaa huomattavasti paremman kuuluvuuden pienemmällä virrankulutuksella. Tracker Artemis pitää sisällään myös paljon muuta. Lue lisää verkkosivuiltamme
tai kysy jälleenmyyjältä.

ETÄKÄYTETTÄVÄT
LED-VALOT

TARKKA
HAUKKULASKURI

NB-IOT
LTE-CAT M1

GPS/GLONASS

3200 mAh

Nähdään metsällä ja täällä: tracker.fi – facebook.com/tracker.fi

SAARIKKO

Lepokausi
hyötykäyttöön
KESÄHELTEET ovat saapuneet, ja koirilla on lepo
kausi. Meidän metsästyskautemme alkaa elokuus
sa kyyhkysjahdilla. Viime kausi kesti lapinkoirilla
kevääseen supikoirajahdin merkeissä, hirvikoirilla
kausi taas loppui jo vuodenvaihteessa. Erilaisia ak
tiviteettejä on siis saanut keksiä koko kevään ajan.
LAPINKOIRIEN kanssa olemme treenanneet verijälkeä
aivan pennusta saakka. Etenkin nuorempi, Harmi, on
hyvin innokas jäljestäjä, vaikka joskus tuoreet riistan
hajut aiheuttavat päänvaivaa. Jopa tuoreella verijäl
jellä Harmilla tuntuu olevan enemmän vauhtia kuin
järkeä matkassa. Käytännön tilanteissa sitä joutuukin
jarruttelemaan melkoisesti. Koira kuitenkin nauttii
tekemisestä täysin rinnoin. Monella on varmasti en
nakkoluuloja lapinkoirien metsästyskäyttöä kohtaan,
mutta olemme Harmin ja Riemun kanssa yrittäneet
parhaamme mukaan karistaa näitä ihmisten mielistä.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ päätin lähteä kokeilemaan, millaista
on metsästyskoirien jäljestyskokeessa, kun Karvialla
järjestettiin lappalaiskoirien mestaruuskoe. Lauan
taina saavuimme koepaikalle tekemään jälkiä. En
ollut ennen tehnyt koejälkeä, mutta pääsin verettä
mään voittajaluokan jälkeä, jonka jälkeen vielä suun
nistamaan avoimen luokan jälkeä, mikä minun oli
tarkoitus opastaa seuraavana päivänä. Kokeneem
mat jäljentekijät neuvoivat erinomaisesti koko päivän
ajan ja antoivat vinkkejä koesuoritukseen ja omalla
jäljellä oppaana olemiseen.
KOEPÄIVÄN aamuna arvottiin edellispäivänä tehdyt
koejäljet ja tehtiin laukauksensietotesti. Harmi lä
päisi testin puhtaasti, onhan se metsästyskäytös
sä. Tämän jälkeen siirryimme maastoon odottamaan
vuoroamme. Harmi on aina ollut hyvin rauhallinen,
ja sillä on hyvät hermot. Omistaja sen sijaan jännit
ti koirankin puolesta.
HARMI LÄHTI jäljelle yhtä innokkaasti kuin kotona
treenatessa. Jälki oli reilun 21 tuntia vanha, mutta se
ei työskentelyyn vaikuttanut. Koira jäljesti ensim

IINA SAARIKKO on nuori metsästäjä Jämsästä.
Kolumnissaan hän havannoi ja pohtii metsällä
syntyviä elämyksiä ja kokemuksia. Seuraa Iinaa
myös Instagramissa @iina_elisabeth tai
Facebookissa Iina Saarikko–Huntress from Finland

mäisen osuuden jälkitarkasti, selvitti ensimmäisen
kulman pienellä lenkillä ja jatkoi toisen osuuden yhtä
mallikkaasti. Toinen kulma meni erinomaisesti, josta
jatkoimme viimeiselle osuudelle. Kaadolle olisi ollut
enää 200 metriä, kun jäljeltä löytyi melkein lämmin
hirven jätöskasa. Nuorelle ja kokemattomalle koiral
le, jota käytetään myös metsästykseen, se oli liikaa.
Harmi harhautui verijäljeltä niin, että tuomari joutui
palauttamaan sen takaisin. Tämä vaikutti pisteisiin
niin, ettemme saaneet ykköstulosta, mutta lappalais
koirien avoimen luokan mestaruuden kyllä.
KOTIIN tuomisena meillä oli mestaruuden lisäksi
kokemusta ja lisää intoa treenaamiseen. Tulevaisuu
dessa tavoitteena onkin, ettei tuorekaan jälki vaikut
taisi työskentelyyn.

Harmi on hyvin innokas jäljestäjä, vaikka sillä tuntuu olevan
enemmän vauhtia kuin järkeä matkassa.

jahtimedia.fi
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Jahti-lehti julkaisee tiivistelmiä
Metsästäjäliiton kannanotoista.
Lausunnot löytyvät kokonaan
sivulta metsastajaliitto.fi/lausunnot

Muutoksia haitallisten
vieraslajien
pyyntisäädöksiin

KATSO
lausunnot
kokonaisuudessaan
metsastajaliitto.fi/
lausunnot

Haitallisten vieraslajien pyyntimuodot monipuolistuivat
kesäkuun alusta. Muutokset parantavat mahdollisuuksia
suojella alkuperäisluonnon monimuotoisuutta.
TEKSTI ERE GRENFORS JA SARI JÄRVINEN

M

etsästäjäliitto antoi huhtikuussa
oman lausuntonsa maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaan valtakunnallinen haitallisten vieraslajien torjumiseen
tähtäävään hallintasuunnitelmaan.
Metsästäjäliitto pitää haitallisten vieraslajien suunnitelmallista hallintaa tärkeänä, sillä
vieraslajit muodostavat tutkitusti merkittävän
uhan alkuperäislajeille. Lausunnossa Metsästäjäliitto toi esille, että haitallisista vieraspetonisäkkäistä supikoiran pyyntiä tulee
tehostaa merkittävästi.
– On tutkimuksellisesti pystytty toteamaan, että saaristo- ja kosteikkolintulajit kärsivät vieraspetojen runsastumisesta. Esimerkkinä supikoira, jonka kannat ovat kasvaneet
erityisesti saaristossa ja lintuvesillä, on lisännyt etenkin maassa pesiviin lintuihin kohdistuvaa saalistuspainetta. Sujuvasti myös vedessä liikkuva ja kestävänä uimarina tunnettu supikoira ryöstää tehokkaasti munapesiä, kertoo
luonnon- ja riistahoitopäällikkö Ere Grenfors.

Lisämahdollisuuksia poistoon

Kesäkuun alusta supikoiran, minkin, piisamin,
rämemajavan ja pesukarhun pyyntiajat ja sallitut pyyntimenetelmät muuttuvat, ja jatkossa
pyynti on sallittua ympäri vuoden, eikä pyyntiin tarvita enää metsästyskorttia.
– Muutos tuo metsästäjille lisämahdollisuuksia haitallisten vieraslajien poistoon sekä
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mahdollisuuden joustavampaan yhteistyöhön
maanomistajien, mökkiläisten ja muiden sidosryhmien kanssa, toteaa Metsästäjäliiton
toiminnanjohtaja Heli Siitari.
Alkuperäisessä suunnitelmassa supikoiran
pyynti oli tarkoitus kohdentaa ensisijaisesti
Lappiin, kosteikkoalueille ja saaristoon. Metsästäjäliitto totesi lausunnossaan, että pyyntiä
tulisi toteuttaa myös muualla mahdollisimman kattavasti.
– Erityisesti taajama-alueet luovat vieraspedoille eräänlaisia reservaattialueita, joihin
oli metsästyksellisin keinoin vaikeaa puuttua.
Asutulla alueella ampuma-aseen käyttöä rajoittava 150 metrin sääntö toi haasteita esimerkiksi elävänä pyytävään loukkuun eläintä
lopetettaessa, Grenfors kertaa.
Uusien säädöksien mukaan loukussa
olevan supikoiran tai muun vieraslajin saa
nyt lopettaa ampumalla alle 150 metrin päässä
asutusta rakennuksesta ilman omistajan tai
haltijan lupaa.
– Pitää muistaa, että säädös koskee
ainoastaan vieraspedon lopettamista loukkuun. Muun pyynnin osalta lupa täytyy edelleen olla. Asutulla alueella ammuttaessa on
äärimmäisen tärkeää huomioida turvallisuus.

Metsästäjillä tarvittava osaaminen

– On tärkeää myös tiedostaa, että eläimiä saa
pyydystää ainoastaan henkilö, joka tuntee lain
vaatimukset, hallitsee pyyntimenetelmän ja

LAKIMUUTOKSEN
SEURAUKSENA

5

lajia pois
riistalajiluettelosta:
pesukarhu, piisami,
rämemajava,
supikoira ja minkki.

150

metriä lähempänä
asuttua rakennusta
voi nyt lopettaa
vieraspedon
loukkuun.

Haahkan metsästysrajoituksista
Maa- ja metsätalousministeriön asetusesityksessä haahkan
syysmetsästys kiellettäisiin. Koirashaahkan metsästys olisi
sallittu rajatulla alueella kesäkuun kahtena ensimmäisenä
viikkona. Metsästäjäliitto muistuttaa, että lähes 80 prosenttia Itämeren haahkasaaliista saadaan Tanskasta, joten
haahkalle tulisi saada kansainvälinen hoitosuunnitelma.
Metsästys ei ole kuitenkaan keskeinen syy haahkakannan taantumiseen, vaan esimerkiksi Suomessa suurimmaksi
syyksi arvellaan naaraisiin ja poikasiin kohdistuvaa saalistuspainetta. Kannan elpymisen turvaamiseksi tarvitaan
tehokasta pienpetojen pyyntiä saaristoalueilla. Minkin ja
supikoiran pyynnin tulisi olla lähtökohtaisesti sallittua suoraan asetuksessa kaikilla perustettavilla suojelualueilla.

Harmaahylkeen metsästyksestä
vuosina 2019–2022

JARI NISKANEN

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen on tarkoitus olla
voimassa kolme vuotta entisen vuosittaisuuden sijaan. Asetusesityksessä harmaahylkeen alueelliset kiintiöt muutettaisiin niin, että Perämeren-Merenkurkun alueella sallittaisiin
enintään 350 (metsästysvuoden 2017–2018 kiintiö 633 ja
saalis 38), Lounais-Suomen kannanhoitoalueella enintään
400 (2017–2018 kiintiö 273, saalis 65) ja Suomenlahden
kannanhoitoalueella enintään 300 (2017–2018 kiintiö 144,
saalis 104) harmaahylkeen metsästys.
Metsästäjäliitto kannattaa esitettyjä kiintiömuutoksia,
koska ne tuovat kannanhoitoalueiden pyynnille enemmän
liikkumavaraa suhteessa toteutuneeseen saaliiseen.

lopettamiseen liittyvät kysymykset. Suosittelemme, että pyynti suoritettaisiin aina yhteistyössä
asianosaavan metsästäjän kanssa. Käytännössä
ampuminen on ainoa oikea tapa lopettaa eläin,
toteaa Grenfors.
Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että luonnonsuojelualueita perustettaessa vieraspetojen pyynti
kirjataan suoraan alueiden perustamisasetukseen
ilman tarpeetonta byrokratiaa, eli erillisten poikkeuslupien hakemista.
Erityisen keskeisenä Metsästäjäliitto näkee
tarpeen huolehtia riittävistä resursseista, joilla
voidaan turvata vieraslajityön jatkuvuus. Myös
vieraslajeihin liittyvän tutkimuspanostuksen
lisääminen on tärkeää.

Käytännössä ampuminen on
ainoa oikea tapa lopettaa eläin.
jahtimedia.fi

Harmaahylkeen poiston tuista
kaupallisille toimijoille
Luonnonvarakeskus arvioi, että vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat taloudelliset tappiot kaupallisille kalastajille olivat noin
350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa.
Metsästäjäliiton mukaan merkittävä este hylkeiden
pyyntiaktiivisuuden kehittämisessä on EU-asetus hyljetuotteiden kaupasta, joka kieltää hyljetuotteiden myynnin ja ostamisen. Toinen keskeinen hylkeenpyyntiä estävä tekijä on
merialueillemme suunnitellut merkittävät suojelualueet, jotka
kieltävät hylkeenpyynnin lähes kokonaan. Harmaahylkeille
tulisikin sallia normaali kiintiöpyynti ja poistaa hyljetuotteiden hyödyntämisen esteet.

Itämerennorpan metsästyksestä
vuosina 2019–2022
Metsästäjäliiton mukaan maa- ja metsästalousministeriön
esittämää itämerennorpan pyyntikiintiötä tulisi nostaa
300:sta 350 yksilöön. Kannan kasvu ja vahinkokehitys puoltavat tehokkaampaa metsästystä, joka ei silti rajoita
itämerennorppakantaa. Metsästyksen onnistuminen on hyvin
sääriippuvaista, mutta hyvien olosuhteiden sattuessa, esitetty kiintiö saattaa rajoittaa pyyntiä turhaan. Metsästäjäliitto pitää pyynnin rajausta Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueelle perusteltuna.
3/2019 JAHTI

51

EDUNVALVONTA

Rauhoitettujen lajien
vahinkokorvauksista

Länsi-Lapin
suojelualueista

Karhun metsästyksestä
kaudella 2019–2020

Suojeltujen lajien aiheuttamista vahingoista annetujen korvauspäätösten tekemisen tulee Metsästäjäliiton mukaan olla
sen tahon alaisuudessa, joka päättää
myös kyseisten lajien poikkeusluvista ja
suojelusta.
Liiton mielestä on selvää, että vahinkojen määrään tulisi olla lupa pyrkiä
vaikuttamaan vähentävästi. Tämä saattaisi vähentää seuraavan vuoden vahinkoja ja korvaustarvetta. Koska suojeltujen lajien aiheuttamat vahingot ovat
pääosin ennalta arvaamattomia, ei
ennaltaehkäiseviä toimia tulisi ensimmäistä korvaushakemusta käsiteltäessä
vaatia.

Lappiin esitetään perustettavaksi
yhteensä reilut 74 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille. Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästystä ei
tule tarpeettomasti rajoittaa alueilla,
koska se ei aiheuta ongelmia luonnon
muulle virkistyskäytölle – suurin osa
alueista ei sijaintinsa vuoksi ole vilkkaan
virkistyskäytön piirissä, ja virkistyskäyttö
painottuu kesään ja alkusyksyyn.
Liitto esittää jäsenseurojensa huolen
siitä, että perustettavat suojelualueet
vähentävät alueelle myönnettävien hirvenpyyntilupien määrää ja aiheuttavat
rajoituksia tulenteolle, yöpymiselle, koiran metsästyskäytölle ja mönkijöiden
käytölle.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa suurimmaksi sallituksi saalismääräksi on esitetty 313 karhua, joista
poronhoitoalueella voitaisiin kaataa 85
ja muualla Suomessa 260. Kiintiössä
olisi siten kokonaisuudessaan 42 poikkeuslupaa vähemmän kuin edellisvuonna. Syynä on karhukannan kasvun
kääntyminen laskuun.
Metsästäjäliiton mielestä esityksen
mukainen karhun kannanhoidollisen
metsästyksen jatkaminen on välttämätöntä. Metsästäjäliitto tukee ministeriön
esitystä poikkeusluvalla metsästettävien
karhujen enimmäismäärästä. Lupien
kohdentamisessa tulee huomioida kaikkien suurpetojen vaikutus alueella.

THE ADVENTURE
STARTS HERE

PINEWOOD® WOLF LITE
PUKU 5802/5902

Suositushinta 279 €

PINEWOOD® WOLF LITE
TAKKI CAMOU 5602

Suositushinta 179 €

www.pinewood.eu
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PINEWOOD® WILDBOAR
VILLISIKA HOUSUT 5991

Suositushinta 369 €

facebook.com/pinewood.fi

PINEWOOD® CANADA
CLASSIC 9001

Vanullinen paita.
Suositushinta 59 €

info@cri.fi

PINEWOOD® HUNTING
LIIVI 8121/8321

Suositushinta 109 €

THE SPORTING OVER&UNDER

EXT R AO R DI NA RY

DYN AM I C

S A ATAVA NA

Maahantuonti ja lisätietoja:
Puh. 09-7249821

benelli828U.com

NYT !

BE H AVI O R

SANTTU KUPARINEN

TEHOKAS JA KALLIS

VOLFRAMI

Volframin eli tungstenin käyttö hauleissa on viime vuosina lisääntynyt.
Se on äärimmäisen raskaana alkuaineena mielenkiintoinen haulimateriaali.
Sen suurin ongelma on kuitenkin selvästi muita haulimateriaaleja korkeampi hinta.
TEKSTI JUSSI PARTANEN
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JAHTI NEUVOO
Mitä lyijyn tilalle?

OSA 3

J

ahti lähti testaamaan viime vuoden lopulla laajasti lyijyä korvaavia haulimateriaaleja. Pääpaino testeissä oli lyijyhaulipatruunoiden kanssa jo
samoissa hinnoissa pyörivissä teräslatauksissa.
Saimme kuitenkin testeihin myös jonkun verran
muita korvaavia, kuten kuparia, vismuttia, tina/sinkkiä sekä volframipohjaisia patruunoita.
Tänä vuonna Jahdissa julkaistuissa artikkeleissa
on todettu, että lyijyä kevyemmät haulimateriaalit
yltävät normaalietäisyyksillä (maksimissaan 35 metriä) jopa samaan kuin lyijy, jos patruunan lähtönopeus on riittävän suuri, ja haulikoko on suurempi
kuin lyijyllä.
Testeissä ammutut muutamat eri volframilataukset olivat kuitenkin selvästi lyijyä tehokkaampia. Perehdymme seuraavassa siihen, miksi juuri volframi
on poikkeuksellisen tehokas haulimateriaali.
Volframipohjaisia patruunoita ammuttaessa on
hyvä muistaa, että haulikon tulee olla teräshaulitestattu. Yleensä ei ole suositeltavaa käyttää puolisupjahtimedia.fi

Viisi hyvin erilaista volframipohjaista patruunaa.
Vasemmalla suomalaisen Ammoxin kehittämä patruuna
ja Suomessa ladattu UnA, jotka ovat tiheydeltään lähes
täyttä volframia. Keskellä Rottweilin Ultimate ja Cleverin
Tung-Shot, jotka ovat tiheydeltään vain hieman lyijyä
raskaampia ja siksi hieman edullisempia kuin ensimmäiset. Oikealla Kentin Impact Tungsten Matrix, joka on
aavistuksen kevyempi kuin lyijy ja joukon halvin.
Volframilatausten hinta on 3–14 euroa kappale.

peaa tiukempaa supistusta, sillä volframi on erittäin kova materiaali (poislukien Tungsten Matrix -hauleilla ladatut patruunat).

Erilaiset volframisekoitteet

Suomen markkinoilla on noin kymmenkunta eri volframipohjaista haulikonpatruunaa, ja niissä lukee usein
isolla tungsten (suomeksi volframi). Merkintä tarkoittaa
3/2019 JAHTI
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Myös vanhoille ja teräshaulitestaamattomille haulikoille on
tarjolla volframipohjaisia patruunoita.

lähinnä sitä, että hauleissa on volframia, mutta kuinka paljon, onkin sitten eri juttu.
Haulimateriaalin tiheys on erittäin oleellinen asia,
erityisesti, jos niitä halutaan vertailla keskenään. Tämä on kuitenkin tieto, jota ei välttämättä helposti
löydä. Suurin osa suurien valmistajien käyttämistä
volframihauleista on tiheydeltään 12 grammaa kuutiosentillä, eli hieman raskaampaa kuin lyijy (11,34
grammaa kuutiosentillä). Tämän tiheyden hauleja
löytyy meiltä ainakin Baschieri & Pellagrin, Bornaghin, Clever-Miragen, FOBin, Tunetin, Rottweilin
sekä Winchesterin patruunoista.
Kovimmat tiheydet löytyvät kotimaisten valmistajien Ammoxin ja UnAn patruunoista. Ammoxilla
tiheys on 17,1 grammaa kuutiosentillä ja UnAlla hiukan yli 18 grammaa kuutiosentillä (jatkossa myös
Ammoxin kaikki tehdaslataukset ovat yli 18 gramman
volframia). Ne ovat lähes täyttä volframia, jossa on

enää muutama prosentti sidosaineita, kuten kuparia
ja rautaa. Suomalaisvalmistajien lisäksi rapakon toisella puolen Federal lataa raskasta volframia muutamiin tuotteisiinsa, mutta näille ei ole C.I.P.:n hyväksyntää, joten niitä ei suomalaisten kauppojen hyllyiltä löydy.
Vanhojen aseiden ja teräshaulitestaamattomien
haulikoiden omistajille on myös tarjolla volframipohjaisia patruunoita. Suomessa niitä myydään sekä
Gameboren että Kentin tuotemerkeillä (Gamebore
Impact Tungsten Matrix ja Kent Impact Tungsten
Matrix). Molemmissa patruunoissa on Tungsten
Matrix -hauleja, jotka on tehty sekoittamalla polymeerejä volframijauheeseen.
Tungsten Matrixin tiheys on 10,85 grammaa kuutiosentillä, ja se on hyvin lähellä lyijyä myös muilta
ominaisuuksiltaan. Polymeerit tekevät haulista pehmeämmän, ja siksi se sopii myös vanhoille haulikoille ja ammuttavaksi millä supistuksella tahansa.

Tiheyden vaikutus

Volframi

(englanniksi tungsten)

→ Volframi (W) on luonnossa esiintyvä
metallinen alkuaine.
→ Ominaispaino 19,3 g/cm3 (teräs 7,85 g/cm3).
→ Tuotetaan maailmassa vuosittain alle
100 000 tonnia (teräs yli miljardi tonnia/
vuosi).
→ Käytetään pääasiassa teräs-, elektroniikkaja kemianteollisuudessa.
→ Sulamispiste 3 420 celsiusastetta
(rauta 1 530 celsiusastetta)
→ Hinta vuonna 2018 lähes 27 000 euroa
tonnilta (teräs 270 euroa tonnilta)
→ Kiina tuottaa yli 80 prosenttia maailman
volframista. Käytännössä kaikkien valmistajien haulien volframin alkuperämaa on Kiina.
→ Haulimateriaalina volframi on aina seos.
Seoksessa voi olla esimerkiksi kuparia,
nikkeliä, rautaa, polymeerejä ja pronssia.
→ Volframi kuuluu EU:n kriittisten materiaalien
listalle. Listan materiaaleissa yhdistyvät suuri
taloudellinen merkitys ja saatavuuteen liittyvät riskit.
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Mitä tiheämpää ainetta hauli on, sitä kauemmin se
säilyttää lentäessään energiansa. Myös haulikoolla
voidaan vaikuttaa energian määrään. Volframin tapauksessa se tarkoittaa, että voidaan siirtyä pienempiin haulikokoihin.
Koska testin lähtökohtana oli etsiä 3-milliselle
lyijylle korvaavaa, niin 18 grammaa kuutiosentillä
olevalla tiheydellä se tarkoittaa käytännössä 2-millistä volframia tai jopa alle. Vastaavasti taas hauli,
jonka tiheys on 12 grammaa kuutiosentillä, voisi olla kooltaan esimerkiksi 2,5–2,75-millinen. Tungsten
Matrix taas saisi olla 3 milliä. Asia ei tietenkään ole
aivan näin yksinkertainen, sillä samanpainoisista
hauleista pienempi hauli läpäisee enemmän kuin
suurempi. Edellä ovat kuitenkin karkeat suuntaviivat
haulikoon valintaan.
Volframin suosion suurin syy lienee se, että sillä
voidaan ampua pidemmille matkoille. Se edellyttää
luonnollisesti haulikoon kasvattamista riittävän
energian säilyttämiseksi.

Volframin hyödyt ja haitat

On siis selvää, että volframipohjaiset haulit säilyttävät tappotehon huomattavasti pidemmille matkoille
kuin muut haulimateriaalit. Tämä saattaa antaa metsästäjälle valheellisen kuvan, että tarvitaan vain tehokas patruuna. Valitettavasti erittäin pitkillä matkoilla nopeasti lentäviin maaleihin ennakon arvioin-

Testasimme kaikki
patruunat ampumalla
ne 35 metristä
ballistiseen gelatiiniin.
Palat merkattiin,
niistä mitattiin
upotukset ja lopuksi
ne pakattiin
valokuvattaviksi.

TONI KUMPUVAARA

ti vaatii ilmiömäistä ampumataitoa. Tehokkaat patruunat ovat painostaan johtuen vaarallisempia selvästi pidemmille matkoille kuin esimerkiksi teräs, ja
vaativat erityistä huolellisuutta taustan varmistamisen suhteen.
Toisaalta supikoira- tai kettuhaaskan voisi sijoittaa kauemmas, ja hyvin testatulla ase-volframipatruunayhdistelmällä voidaan ampua haaskalle seisahtuva supikoira varmasti. Ilvekselle tai majavalle sekä
esimerkiksi kuville tulleille hanhille volframi on perusteltua.
Suurriistavirka-apu- eli SRVA-tehtävissä volframi voi olla jopa turvallisuustekijä. Ei siis välttämättä
ole huono ajatus kantaa jahdissa muutamaa omalla
aseella testattua volframipatruunaa taskussaan, sen
juuri aavistuksen liian pitkän hollin varman ja eettisen kaadon turvaamiseksi.
jahtimedia.fi

Pienilläkin pärjää

Ballistiseen gelatiiniin ammuttaessa Rottweilin Ultimaten
3,25-millinen (tiheys 12 g/cm3) upposi 132,5 milliä. Ammoxin lähes millin pienempi, 2,4 millin hauli (tiheys 17,1 g/
cm3) upposi 135 milliä. Ammoxin lataus oli 28 grammaa ja
258 haulia, Rottweilin 36 grammaa ja 173 haulia. Upotus
oli siis kutakuinkin sama, mutta Ammoxilla saatiin vielä huomattavasti tiukempi peitto, koska hauleja oli 85 kappaletta
enemmän.
Yleisesti ottaen meillä myydään vielä hieman liian suurella haulikoolla olevia volframihauleja. Esimerkiksi Federalin volframikalkkunalataukset on ladattu pienimmillään vain
2 millin hauleilla, ja niillä on kaadettu sitkeitä kalkkunoita
erittäin pitkille matkoille.
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Voiko vanhemmalla haulikolla
ampua terästä?
Teräshaulitestaamattomille aseille kannattaa valita standard steel -luokan patruuna.

E

uroopan kemikaalivirasto (ECHA) on
tehnyt EU-komission pyynnöstä raportin lyijyhaulien käyttörajoituksista
kosteikoilla. Raporttia varten ECHA on kerännyt paljon tietoa lyijyhaulirajoituksien
vallitsevista käytännöistä Euroopassa. Samalla on selvitetty muun muassa nykyisten käytössä olevien metsästyshaulikoiden
soveltuvuutta lyijyä korvaavien haulimateriaalien käytössä.
Raportissa on viitattu muun muassa
englantilaisen metsästäjäjärjestö BASC:in
verkkosivuilla olevaan ohjeistukseen, jossa kerrotaan, että kaikilla painetestatuilla
(proof tested) haulikoilla voi ampua turvallisesti standard steel -luokan teräshaulipatruunoita ja vieläpä millä supistuksella tahansa. Samoja ohjeistuksia raportin mukaan löytyy Ulmin Proof housen sivuilta.
Tämä tarkoittaa, että vaikka asetta ei
olisi teräkselle testattu, niin sillä voi ampua turvallisesti standard steel -latauksia. BASC:in mukaan se saattaa aiheuttaa
kuitenkin supistuksien laajenemista (bulging). Damastipiipuisilla tai erittäin kevytrakenteisilla haulikoilla kannattaa pysyttäytyä esimerkiksi vismutissa.
Supistuksien laajeneminen ei tee asetta vaaralliseksi, mutta arvokkaan aseen
kohdalla se vaikuttaa varmasti jälleenmyyntiarvoon.

Testissä toimi

Ammuimme Metsästäjäliiton testissä
muutamia standard steel -luokan patruunoita. Näitä latauksia ei ole vielä markkinoilla paljon. Testasimme niistä tähän
vain kaksi, 30 grammaisen FOB Saturn
30:n ja 28 grammaisen Gamebore Game
& Wetland steel paper fsc:n. Molemmissa upotukset olivat 35 metrin matkalta 40
milliä, ja se riittää heinäsorsan kokoiselle
linnulle tuolta matkalta.
Saturniin emme oikein löytäneet tiukkaa osumakuviota, mikä johtui todennäköisesti haulin mielenkiintoisesta Saturnuksen muodosta. Valitettavasti meillä
ei ollut riittävästi aikaa lähteä etsimään
Saturniin sopivaa osumakuviota. Se olisi
voinut olla hyvinkin löydettävissä testaamalla eri supistusasteita riittävästi.
Gameborella sen sijaan saimme hyviä
kuvioita. Tiukimman kuvion antoi kiinteäsupisteinen 1960-luvun lopulla valmistettu Valmet 212. 73-prosenttinen kuvio ammuttiin puolisuppeasta piipusta. Täyssuppea yläpiippukin antoi 66 prosenttisen kuvion.
Ammuimme testissä siis jonkin verran
myös teräspatruunoita Valmet 212 -haulikolla, jota ei ole testattu teräshauleille. Aseen alapiippu oli puolisuppea ja yläpiippu täyssuppea. Ammuimme teräspatruunoita molemmilla piipuilla. Mittasim-

me aseen supistukset ennen testiä ja testin jälkeen. Piipuissa ei ollut muutoksia.
Toisaalta emme ampuneet kovinkaan paljon, ja Valmet 212 on erittäin hyvin valmistettu haulikko.

Valitse standard steel -luokka

Valmistajat eivät luonnollisesti anna lupaa kovien haulimateriaalien ampumiselle aseilla, joita ei ole suunniteltu eikä testattu teräshauleille. Edellä on lähinnä todettu mitä muualla Euroopassa asiaa on
tutkittu. On kuitenkin selvää, että nämä
kevyet standard steel -luokan lataukset
on valmistettu juuri vanhempia aseita silmällä pitäen. Olisimme testanneet myös
mielenkiintoisen 28-grammaisen Baschier & Pellagrin light steelin, mutta ne oli
kaikki jo myyty, ja valtaosa juuri vanhempiin haulikoihin.
Jos kuitenkin aiot ampua kevyitä teräshaulilatauksia haulikolla, jota ei ole teräshaulitestattu, niin varmista itse, että
kyseinen patruuna on standard steel -luokan lataus. High Performance -luokan latausten ampuminen tällaisella haulikolla
ei ole turvallista eikä järkevää.

Lue ECHAn ja BASC:in
englanninkieliset raportit sivuilta
metsastajaliitto.fi/terashaulit

Teräshaulitestaamattomille haulikoille soveltuvia patruunoita
ka. nopeus
m/sV2,5

ka. upotus ballistiseen
gelatiiniin mm (ampumamatka 35 m)

Kaliiperi

Lataus g

haulien
halkaisija

Fob Saturn 30

12/70

30

3,2

375

50

Teräs

Gamebore Game &
Wetland steel paper fsc

12/70

28

3,25

411

55

Kupari

Fob Sweet Copper

12/70

30

3,25

401

87,5

Vismutti

Gamebore Bismuth

12/70

32

3,1

333

87,5

Tina/Sinkki

Clever Mirage TinZinc

12/70

32

3,4

417

75

Volframisekoite

Kent Impact Tungsten Matrix

12/70

32

3

386

95

Materiaali

Valmistaja ja merkki

Teräs

Muutamia testaamiamme ei-teräshaulitestatuille haulikoille soveltuvia patruunoita. Ylimmät kolme ovat Standard steel -luokituksen
mukaisia patruunoita. Kolme alinta haulimateriaalia ovat pehmeämpiä, eivätkä ne vaadi teräshaulitestattua haulikkoa.
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CIP:n määritelmä 12-kaliiperisen haulikon
standard-patruunalle
Maksimi
patruunapesän
pituus (mm)

Maksimi
patruunan paine
(bar)

Maksiminopeus
2,5 m piipusta
(m/s)

Maksimimomentti
(Ns)

Maksimihaulikoko
(mm)

65–70

740

430

12

3,25

Momentti lasketaan kertomalla nopeus (m/s) latauksella (kg). Huomaa, että jos joku taulukon
arvoista ylittyy, patruuna siirtyy High performance -luokan patruunaksi. Markkinoilla on
paljon kevyitä teräslatauksia, jotka ylittävät vähän Standard steel -luokan arvot. Esimerkiksi
Hullin Steel Game HV 32 g ylittää momentin, mutta valmistajan sivuilla lukee patruunan
soveltuvan kaikille Standard proof -testatuille aseille.

JUSSI PARTANEN

Oikeapuolisessa piipussa näkyy pieni
pullistuma (bulging) juuri ennen supistuksen
alkua. Tämä on tyypillistä, jos ammutaan
teräslatauksia aseella, jota ei ole teräshaulitestattu. Aseella on ammuttu kymmeniä
tuhansia teräslatauksia, eikä pullistuma
vaikuta sen käyttöön.

jahtimedia.fi
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JUURI NYT
TEKSTI JA KUVAT: SANTTU KUPARINEN

Kauden alkuun
UUTUUSTUOTTEITA MYÖS
VERKOSSA
jahtimedia.fi

Uuteen kauteen löytyy sekä
uutustuotteita että hyviä vinkkejä
vanhemmista.

TRACKER KOIRATUTKA
749 €

Uudessa Tracker Artemis -koiratutkassa on tuki 2G-verkolle, mutta myös uusi, vähän energiaa kuluttava 4G-teknologia. Sisältää
uuden haukkulaskurin, kirkkaat
etäkäytettävät led-valot ja voimakkaan kaiuttimen.
tracker.fi
RCC-ÄÄNENVAIMENTIMET
56–299 €

Ruotsissa valmistetut uutuusvaimentimet Suomen markkinoille.
Hunter-mallit jatkavat asetta vain
99 milliä. Vasemmalta S 50 ja S
50 Hunter, 299 €, S 45 ja S 45
Hunter, 289 €, Rimfire .22 ja .17,
56 €, suujarru, 59 €.
remes.fi
PUNAPISTETÄHTÄIN 349 €

DIGITAALINEN YÖ/PÄIVÄ
-TÄHTÄINKIIKARI 649 €

Yukon Photon RT -sarjan digitaalisessa
tähtäinkiikarissa on sisäänrakennettu
videotallennin, jolla voi kuvata sekä
videota että kuvia. Kiinteä infrapunavalaisin jopa 150 metrin etäisyyksille.
erakontti.fi

Ehdota palstan toimittajalle
tuotteita esiteltäväksi:
santtukuparinen@gmail.com
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Erittäin pienikokoinen punapistetähtäin on hyvä valinta ajojahteihin. Adapterin ansiosta voidaan
käyttää kaiken tyyppisissä aseissa. Pisteen kirkkaus vaihtuu automaattisesti valaistuksen mukaan.
magnuspaul.fi

KOIRAN VIILENNYSALUSTA 19,90 €

Foxy Fur -viilennysalusta aktivoituu koiran
kehon painon alla. Tarjoaa alkukauden
lämpimiin säihin viilennystä parhaimmillaan useiden tuntien ajan.
vipstore.fi

Lataa sovellus Google Playsta tai App Storesta ja kokeile veloituksetta!

ULTRACOM AVIUS
E R Ä M A I D E N Y S TÄ V Ä
Uuden sukupolven VHF -paikannuslaite.
Aviusta seuraat Ultracom -sovelluksella
ilman matkapuhelinverkkoa jopa 20 km
etäisyydeltä ja kolmen sekunnin
paikannusvälillä. Monipuoliset toiminnot,
haukkulaskuri, seisontahälytys ja
laadukas karttaohjelmisto.
Laitteen peruskäyttö ei vaadi erillisiä
käyttömaksuja.

ULTRACOM R10
PA IKA NNU KSEN HELPPO U T TA
Ultracom R10 -koiratutka on GSMpohjainen, täysin käyttövalmiina pakettina
toimitettava paikannuslaite. Monipuoliset
toiminnot ja esiasennettu, roamaava
Ultracom Global SIM -kortti tekevät
paikannuksesta varmaa ja helppoa.
Tarvitset vain puhelimesi ja olet valmis
seikkailuun!

www.ultracom.fi

KOTKANIEMI-SÄÄTIÖ

ERÄPOLULLA

Presidentti Svinhufvud oli
intohimoinen metsästäjä
Presidentti P. E. Svinhufvud oli siinä mielessä nykyaikainen metsästäjä,
että hänelle tärkeintä eivät olleet aseet, välineet eivätkä saalismäärät.
Luonnon arvostaminen oli pääasia.
TEKSTI MARTTI HÄIKIÖ

P

ehr Evind Svinhufvud tunnetaan poliittisista ansioistaan. Hän oli eduskunnan
ensimmäinen puhemies
1907–1913, Siperiaan karkotettu oikeustaistelija, itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja, eli pääministeri, ja itsenäisen Suomen ensimmäinen
oma valtionpäämies 1917–1918 sekä
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pääministeri ja tasavallan presidentti
1930–1937.
Ukko-Pekkana tunnetun kansanmiehen tärkeimmät harrastukset olivat ampumaurheilu, metsästys ja kalastus. Mauri Soikkanen nostaa Svinhufvudin ”todellisten erämiespresidenttien” valioluokkaan hienossa kirjassaan P. E. Svinhufvud. Tarkkakäti-

nen ampuja (Gummerus 1996). Hän
oli tunnettu hirvimies ja ajokoirilla jäniksiä pyytävä metsästäjä. ”UkkoPekka oli presidenttinä kansanmies ja
sitä hän oli myös erämiehenä.”

Metsästäjä

Svinhufvud kasvoi kaupunkilaispoikana Helsingin Kruununhaassa. Isä oli

Svinhufvud käytti jo nuoruudestaan saakka omaa latausmenetelmäänsä, jonka hän oli kehittänyt kokeilemalla
– paljon ruutia, pieniä hauleja ja hyvät tulpat. Presidentti
Svinhufvud työpöytänsä ääressä Kotkaniemessä 1930-luvulla.

kuollut merillä ja isoisä hävittänyt Rapolan sukukartanon Sääksmäellä.
Nuorena hän hiihti, metsästi ja kalasti äitinsä Olga os. von Beckerin mailla Mehtoniemessä Kangasniemellä.
Virkauransa Svinhufvud teki monipuolisena lakimiehenä. Ensimmäisen
oman metsästysaseensa Svinhufvud
osti tutkintonsa suoritettuaan 1881. Se
oli Lefaucheux-tyyppinen kaksipiippuinen haulikko. Patruunassa on kannan sivussa nallipiikki, johon iskuri
iskee ylhäältä.
Istuessaan käräjiä Padasjoella
Svinhufvud metsästi jäniksiä ja lintuja. Hän sanoi halunneensa päästä Raja-Karjalaan kihlakunnantuomariksi.
”Jos olisin sinne päässyt, olisin saanut
metsästää ja käydä karhuja kaatamassa. Että pitikin joutua tähän pahimpaan hulinaan mukaan,” hän sanoi
tarkoittaen politiikkaa.
Kun Svinhufvud pääsi Lappeen
tuomiokunnan tuomariksi, hän osti
edeltäjänsä virkatalon Kotkaniemen
Luumäeltä Kivijärven rannalta. Hänestä tuli maalaistalon isäntä, joka sai
kalastaa ja metsästää omilla maillaan.
Siellä hän metsästi jäniksiä, metsoja,
teeriä ja pyitä ja jopa riekkoja eli ”mettäkanoja”.
Virkaura katkesi, kun hänet, perustuslaista kiinni pitänyt oikeustaistelija, karkotettiin Siperiaan 1914. Hän
sai asua vapaasti, kunhan ei poistunut
paikkakunnalta eikä puuttunut politiikkaan. Tomskin kuvernementin Kolyvanissa hän aloitti metsästyksen
elokuussa 1915 saatuaan luvan poliisimestarilta.
Hän käytti aluksi lainaamaansa
haulikkoa ja ampui etupäässä sorsia ja
jäniksiä. Vaimo Ellen salakuljetti vaatteidensa seassa osina hänen oman
haulikkonsa Kotkaniemestä. Se oli
Belmont-tehtaan valmistama 12-kaliiperinen kaksipiippuinen hanallinen
haulikko.
Karkotus venyi ja Svinhufvud itse
alkoi olla allapäin. Joulun alla 1916 hän
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kirjoitti ystävälleen Suomeen elävänsä
”pikku hiljaa”, jäniksiä metsästellen.
Keisarin erottua maaliskuussa 1917
Svinhufvud pääsi palaamaan Suomeen
ja nimitettiin prokuraattoriksi eli oikeuskansleriksi. Syksyllä hänestä tuli
merkittävin itsenäisyysmies. Erottuaan valtionpäämiehen tehtävästä joulukuussa 1918 hän siirtyi Turkuun
pankkimieheksi.

Kilpa-ampuja

Turussa Svinhufvud liittyi suojeluskuntaan ja aloitti kilpa-ampumaharrastuksen. Vierailleen hän esitteli
kahta Winchester-mallista sotilaskivääriään ja kahta pienoiskivääriään
sekä omia patruunoiden lataamismenetelmiään.
Kotkaniemessä rantaan rakennettiin ampumarata. Tähtäysharjoituksia
hän piti huoneessaan. Hän hankki uusia kilpa-ammuntaan sopivia kiväärejä ja kiikaritähtäimellä varustetun
drillingin Saksasta. Patruunat hän
valmisti itse ja valoi kuuliakin.
Svinhufvud alkoi osallistua suojeluskuntien kilpailuihin ja voitti kesällä 1922 elämänsä ensimmäiset viisi palkintoa. Kilpailuissa Svinhufvudilla oli selässään reppu, jossa oli hänen itsensä lataamia patruunoita,
tuohta kiväärin piipun jyvän nokeamista varten, ruuvi, jonka varaan kiväärin saattoi ripustaa seinälle, sekä
vanha matonpalanen, jonka voi panna alleen makuulta ampuessa. Hän
kuljeskeli miesjoukossa vuoroansa
odotellen, vaihtaen sanan siellä, toisen täällä.
Huhtikuussa 1925 Svinhufvud ampui vapaakiväärin mestariluokan tuloksen. Hän voitti ikämiesmestaruuden sotilaskiväärillä vuonna 1927 ja
kaikki neljä piirin ikämiesmestaruutta vuonna 1929. Hänen ampumasaavutustensa huipentumana voi pitää
presidenttinä saavutettuja Suomen
mestaruuksia ja suurmestariarvoja
vuosina 1932–1936 pienoiskiväärillä,

vapaakiväärillä, sotilaspistoolilla ja
sotilaskiväärillä.
Svinhufvud metsästeli sekä omilla
maillaan että osallistui jahteihin
muun muassa Kytäjän ja Vanajan kartanon mailla. Viimeisen kerran Svinhufvud metsästi syksyllä 1943 Kotkaniemessä. Koska hänen kuulonsa oli
heikentynyt, oli hänen miniänsä Aune
Svinhufvud mukana jänisjahdissa.
Kun he istuivat passissa vastakkain,
sanoi appiukko: ”Muista kun jänis tulee, ole ihan hiljaa, äläkä hihkase, niin
kuin naiset.” Viittomalla vain oli osoitettava jäniksen tulo.
Professori Martti Häikiö on julkaissut
viimeksi teoksen Suomen leijona.
Svinhufvud itsenäisyysmiehenä
(Docendo 2017). Parhaillaan hän
kirjoittaa elämäkertaa metsästys-,
kennel- ja puhelinmies D. J. Wadénista.
Martti Häikiö on kiinnostunut kaikesta,
mikä liittyy Wadéniin:
martti.haikio@kolumbus.fi.

NÄYTTELY TULOSSA
Kotkaniemi on presidentti Svinhufvudin kotimuseo Luumäellä.
Se avattiin peruskorjattuna viime
vuonna, kun oli tullut kuluneeksi
100 vuotta Svinhufvudin valinnasta itsenäisen Suomen ensimmäiseksi omaksi valtionpäämieheksi. Vaihtuvassa näyttelyssä
kerrotaan Suomen itsenäistymisvaiheista. Ensi vuonna uusi näyttely kertoo Svinhufvudista ampujana ja metsästäjänä. Kotkaniemen museo on kiinnostunut kaikista tiedoista ja kuvista, jotka
liittyvät Svinhufvudiin.
info@kotkaniemi.fi
www.kotkaniemi.fi
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HANNU HUTTU

Noutava koira on olennainen
osa sepelkyyhkyjahtia.
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JAHTI NEUVOO

KUVIEN KUTSU
Houkuttelukuvat eli kaaveet ovat erinomainen tapa pyytää sepel
kyyhkyä. Kaaveet asetetaan sinne, minne linnut muutenkin ovat tulossa.
Asettelussa kannattaa tavoitella luonnollisen ja eläväisen näköistä
kokonaisuutta.
TEKSTI ERNO LINDROOS

Y

ksi parhaista tavoista metsästää sepelkyyhkyjä on niiden houkuttelu kuvien,
eli kaaveiden avulla. Elokuulla, kun viljat ovat riittävän valmiita, alkavat linnut kerääntyä mieleisilleen pelloille
ruokailemaan. Puintien käynnistyessä alkaa kuvastajan sesonki. Myös syyskuun loppupuolella
kylvetyt syysviljat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia tälle metsästysmuodolle.
Itselläni on takana 30 metsästyskautta sepelkyyhkyjahtia. Tänä aikana sepelkyyhkyn kanta
on vahvistunut, ja linnut myös viipyvät entistä
pidempään maassamme. Viime metsästyskaudella kävin viimeisen kerran kyyhkyjahdissa 24.
syyskuuta kotiseudullani Sastamalassa ja lopetin
aamujahdin kahdeksanteen lintuun.
Tässä artikkelissa kerron omia kokemuksiani
siitä, miten jahdin saa onnistumaan. Monia
asioita voi varmasti tehdä toisinkin, kokeilemalla oppii.

Passipaikan valinta

Kun lintujen ruokailupelto on löytynyt, tulee valita sopiva passipaikka, johon metsästäjä häivyttää itsensä, mutta säilyttää silti hyvän ampumasektorin kaaveille. Sellainen löytyy usein esimerkiksi metsäsaarekkeen kupeelta tai matalapuustoisen metsän reunalta. Mikäli mahdollista, kannattaa passipaikka valita niin, ettei aurinko paista silmiin. Aamulla siis selkä itää kohden ja iltapäivällä lännemmäksi. Näin aurinko häikäisee
lintuja, eikä esimerkiksi aseen piippu kiiltele niiden silmiin. Passimies saa rauhassa keskittyä
riistalaukaukseen.
Pidän itse repussa mukana kevyttä naamioverkkoa, mutta varsinkaan kauden alussa sille ei
useinkaan ole tarvetta, siksi peltojen reunamat
ovat yleensä reheviä.
On hyvä myös huomioida, että linnut lentävät monesti eri lailla illalla kuin aamulla. Jos
tarkkailee lintuja illalla ja tämän perusteella mejahtimedia.fi

nee aamujahtiin, voi käydä niin, että lintuja kyllä näkee, mutta ne eivät lennä passipaikalle toivotusti. Jos kaaveet ovat väärässä paikassa, eivät
linnut tule niille, vaikka pelto olisikin oikea ja
kaaveet kuinka taitavasti aseteltu. Kaaveiden on
oltava sillä alueella, jolle linnut ovat muutenkin
hakeutumassa, silloin houkuttelu onnistuu.

Kaaveet ja niiden asettelu

Mitä kuulaampi keli, sen suurempi ero on hyvällä ja huonolla kaaveella. Hyvä kuva on matta- tai
nukkapintainen, eli se ei kiiltele auringossa. Aikanaan tässä oppirahat maksoin itsekin, kun aamuhämärässä linnut ottivat hyvin kuville, mutta auringon noustessa linnut saivat kaaveet nähdessään sätkyn ja lensivät pois.
Kun passipaikka on valittu, sijoitan kaaveparven niin, että sen luokse hakeutuville linnuille on
mahdollisimman avara ampumasektori. Kokemukseni on, että mitä luonnollisemmin kuvat on
aseteltu, sen paremmin linnut keskimäärin niille tulevat. Nokka asetetaan tuuleen päin, mutta
kaikkien ei kuitenkaan pidä olla kroppa samaan
suuntaan, vaan osa voi olla enemmän tai vähemmän oikealle tai vasemmalle. Lisäksi ampumasektorissa tulee olla linnuille tilaa laskeutua.
Käytän paikasta riippuen noin 9–15 sepelkyyhkykaavetta, ja laitan usein myös 1–5 variskaavetta. Enemmästä en ole kokenut olevan
mitään lisähyötyä. Asettelen ne oheisen piirroskuvan oloisesti, niin kuin omaa silmää jahtipaikalla miellyttää.
Oma ”erikoisniksini” on asetella osa kaaveista eri korkeuksille 20–40 senttiä pitkien
puutikkujen avulla. Näiden tikkujen varassa olevien kaaveiden idea on, että ylhäällä nopeasti
lentävän linnun silmissä syntyisi kuva liikehtivistä lajitovereista. Kaaveet eivät tietenkään liiku, mutta alla oleva tausta on aina eri kohdassa
riippuen linnun asemasta. Tämän voi helposti
todeta vaikka laittamalla toisen käden 40 sentin
3/2019 JAHTI
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Ampumasektori

35 m

Tuuli

Sepelkyyhkykaaveiden
asettelu peltoon

Variskuva
Kyyhkykuva

Aurinko

Kaaveiden asettelu pellolle sepelkyyhkyjahdissa.

ja toisen 20 sentin korkeuteen maasta ja
katsomalla niitä eri kulmista.
Lisäksi sänkimaalla laitan osan kaa
veista sängen sisälle. Näin lintujen lähes
tyessä kaaveita ne paitsi ”liikkuvat” toi
siinsa nähden, osa myös putkahtelee nä
kyviin ja taas häviää sängen sisään. Tuu
lella tikun nokassa olevat kuvat myös hie
man huojuvat, mikä lisää eläväisyyttä.
Kauimmaiset kaaveet asetan usein
noin 35 metrin etäisyydelle ja lähimmät
noin 15 metrin etäisyydelle passipaikasta.

Ase ja muut varusteet

Sepelkyyhkyjahdissa aseeksi valikoituu
poikkeuksetta haulikko. Itse käytän pääl
lekkäispiippuista haulikkoa, jossa alla on
puolisuppea ja päällä kolmevarttinen.
Monet käyttävät väljempiä holkkeja, mut
ta itse suosin kireämpiä. Lähellä olevan
linnun voi nimittäin päästää kauemmak
sikin ennen laukausta, mutta varsinkin
68
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kuvilta poispäin kaartava lintu tarvitsee
tiukan kuvan. Kyyhky on pieni maali.
Patruunana käytän miltei yksinomaan
32 gramman latauksia 2,7 millin haulilla.
Kevyet lataukset ovat useimmiten nopei
ta ja pieni haulikoko takaa hyvän kuvion
vajaaseen 40 metriin asti.
Muut pakolliset varusteet ovat kasvo
huppu ja naamiopuku. Reppujakkara puol
taa tässä jahdissa paikkaansa. Sinne paka
taan rasia hyviä panoksia ja kevyt naamio
verkko ja varataan puukko vyölle. Nautis
kelija ottaa vielä mukaan termospullosen
kahvia ja eväsleivät. Noutava koira on syy
tä olla käytettävissä.

Jahtiin!

Kun ennakkotiedustelut on tehty kunnol
la, on aina yhtä kutkuttavaa lähteä pyyn
tiin. Itse pidän eniten aamujahdeista. Aa
mulennolle mennessä tulee passissa olla
valmiina ennen auringonnousua. Usein

ensimmäiset linnut ovat liikkeellä jo en
nen auringon nousua. Aloitusaamuna lin
tuja voi lennellä pitkin päivää, mutta
muuten jahdin voi lopetella noin kello yh
deksän aamulla. Iltalennolle menen usein
noin yhden ja lopetan noin neljän aikaan,
ajat hieman elävät kauden mittaan.
Ammun kaaveille tulevat linnut len
toon, tai kun ne istuutuvat passipaikan
viereisiin puihin. Tavoitteena ei siis ole
niiden laskeutuminen peltoon, vaan am
mun heti hyvän tiputuspaikan muodos
tuessa. Usein kaaveille laskeutumassa
olevat linnut lentävät kierroksen kaavei
den ympäri ja tällöin tarjoutuu mahdolli
suus riistalaukaukseen. Ammutut linnut
noudatan heti koirillani.
Jos linnut eivät meinaa tulla kaaveille,
on syytä tehdä saman tien muutoksia,
odottelemalla tilanne harvemmin para
nee. Vikaa on joko paikassa tai kaaveissa,
tai metsästäjä ei ole näkymättömissä.

PASI SAIRANEN

→ Nokka tuuleen
→ Aurinko selän taakse
→ Linnut riittävän laajalle
”luonnollisesti”
→ Tarkoituksena rauhallisesti ruokailevat linnut
→ Passista ei tarvitse
nähdä kaikkialle,
kunhan on hyvä
ampumasektori

JAHTIPOHDINTOJA

Erämyönteinen
hallitusohjelma

Go hunting

UUSI hallitus aloitti työnsä kesän korvalla. Moni
metsästäjä miettii, mitä tuore kokoonpano maan
ruorissa tarkoittaa eränkäynnin kannalta.
AINAKAAN Rinteen hallituksen ohjenuoraksi neuvotellusta ohjelmasta metsästyksen valoisa tulevaisuus ei jää kiinni. Hallitusohjelma on erämyönteinen. Metsästys nähdään yhteiskuntaa hyödyttävänä ja kehittyvänä luontoharrastuksena.
METSÄSTÄJIEN tekemä työ luonnon puolesta ansaitseekin huomiota. Riistahavainnot ja laskennat, nuolukivet, riistatiheiköt ja -pellot, ruokintapaikat ja pesäpöntöt jäisivät tekemättä ilman
eräharrastajia. Kosteikkojen perustamiseksi vesilinnuille on vireillä uusi kärkihanke, joka innostaisi metsästäjiä, maanomistajia ja lintuharrastajia yhteistyöhön.

Villrein RT Boa Joustavalla ja pitävällä UGC® pohjalla varustettu
Villrein BOA® on loistava yleisjalkine metsästykseen, patikointiin
tai vaikka marjametsälle. BOA®-nauhoitusjärjestelmä uudistettiin
ja tekee jalkineista entistä tarkemmin istuvat.
Koot 36-47 (myös musta ja ruskea)

LINNUSTOLLE tuikitärkeää luonnonhoitotyötä on
myös pienpetojen poistaminen. Eduskunta hyväksyi viime kauden loppumetreillä esitykseni
vieraslajilainsäädännöstä, joka tehostaa roimasti minkkien ja supikoirien pyyntiä. Suurpetojen
osalta hallitusohjelma antaa selkänojan jatkaa
johdonmukaista vaikuttamista EU:ssa, jotta jäsenmaat saisivat lisää joustavuutta petopolitiikkaan ja kannanhallintaan.
TUNNUSTUSTA ohjelmassa saa myös metsästäjien
tekemä yhteiskunnallisesti merkittävä työ, kuten
SRVA-tehtävät ja riistakantojen hallinta. Valkohäntäpeurakantaa on tihentymäalueilla leikattava
rivakasti, jotta liikenne- ja peltovahingot pysyvät
kurissa. Myös hirvien aiheuttamat metsävahingot on otettava vakavasti.
KEHITTYVÄ metsästyskulttuuri houkuttelee uusia
tulijoita hienon harrastuksen pariin. Alkavalla
metsästyskaudella uutta on, että ajavien koirien
säkäkorkeus nousee 28 sentistä 39 senttimetriin.
Näin uusia rotuja, kuten dreeveri, voidaan nähdä
jahdissa mukana. Seuraava askel voisi olla esimerkiksi hirven jousimetsästyksen salliminen.

Trophy 3.0 Vikingin moninkertainen testivoittaja Trophy on nyt Trophy 3.0! Kärjen ja sivujen vahvikkeet ovat muotoiltu uudestaan ja
malli on näin kestävämpi ja jämäkämpi kuin edeltäjänsä. Vikingin
oma UGC®pohja takaa pidon kaikissa olosuhteissa. Koot 36-48

JARI LEPPÄ
Maa- ja metsätalousministeri,
metsästäjä

Go anywhere
jahtimedia.fi

LUONNOSSA

Karhun jäljillä
Jos karhun haluaa kohdata luonnossa ilman
ravintohoukuttimen apua, on pystyttävä
selvittämään kontion kulkureitit.
TEKSTI JA KUVAT TUOMO TURUNEN

K

arhuista otetut aidot tilannekuvat ovat kiehtoneet minua jo
kauan; karhuista tiellä ja tien ylityksessä, nallesta vilja- tai heinäpellossa tai voikukkavainiolla, kontiosta kantojääriä rapsuttelemassa tai muuten vain metsässä kulkemassa. Karhusta pitäisi saada valokuvia
karhujen korkeudelta ilman, että välissä
on aina kojun seinä. Minä haluan tuntea,
kuulla, nähdä ja haistaa.
Minusta karhujen kuvaaminen turistina muiden joukossa maksetuilla kuvauspaikoilla on aina tuntunut vastenmieliseltä. Miksi minun, itäsuomalaisen, pitäisi matkustaa kauas toisten valmiiksi tekemiin paikkoihin? Minähän elän karhujen
keskellä.

Jälkien perässä

Karhut, kuten monet muutkin metsän asukit, ovat usein tapojensa orjia ja monissa
asioissa varsin kaavamaisia. Ne kulkevat
pääsääntöisesti samoja polkuja vuorovaikutuksessa muiden metsän asukkien kanssa. Oppiakseen eläinten tavat, täytyy pyrkiä
ajattelemaan kuin eläimet, ja liikkua niiden
kanssa samoihin aikoihin. Elintapojen tuntemuksesta on hyötyä, pyydetäänpä karhuja sitten kameralla tai kiväärillä.
Kun lähestyy asiaa metsästyksen näkökulmasta, tärkein apu karhunpyynnissä on tietenkin koira. Olen viettänyt loputtoman määrän aamuja ja iltoja maastossa ja metsäautoteillä koira liinan toisessa
päässä kiinnostuneena vain yhdestä asiasta; karhun jäljistä. Vuosien saatossa nallu70
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koiden reitit ovat tulleet ainakin jollain tasolla tutuiksi.
Matka karhun kulkureitin tajuamisesta valmiiseen valokuvaan on kuitenkin vielä melkoisen pitkä. Asiaan liittyy loputon
määrä muuttujia, eikä mitättömin niistä
suinkaan ole sattuma. Karhutilanteet metsässä ovat usein niin nopeita, ettei valokuvaa yksinkertaisesti ennätä ottaa. Useista
kymmenistä näkökarhuista vain muutamaa
olen ennättänyt menestyksekkäästi osoitella kameralla.
Hyvä asia valokuvaamisessa on, ettei se ole kiinni pyyntiluvista tai -ajoista.
Valmisteluun on aikaa ja sulan maan aikana on mahdollista kokeilla vaikka joka ilta.
Päättelin, että mikäli saan koiralla hyvän
ilmaisun kahtena lähekkäisenä iltana samalta tiepätkältä, on siinä passipaikka, jolta kannattaa yrittää.
Karhu on oikeastaan aina menossa syömään tai tulossa syömästä. Ravintokohteella nalle on erittäin varovainen, varsinkin iso karhu, ja saapuu paikalle jo hyvissä
ajoin kierrellen sen ympäristössä ja kuunnellen lähimaastoa. Ilman kojua piiloutuminen onnistuu hyvin harvoin. Olen kyllä onnistunut kerran voikukkapellossa siinäkin, ja pääsin yllättämään karhun pitkän
passittelun jälkeen, lopulta hiipien siitä vajaan neljänkymmenen metrin päähän. Nyt
kuitenkin hain iltapassia reitin varrelta.
Jos karhu on pellon laidassa varovainen,
on se maastossa kulkiessaan usein suorastaan huolimaton. Sijoittumalla sopivasti
alatuuleen, väijytyksen pitäisi tuurilla onnistuakin.

Kerran onnistuin hiipimään
40 metrin päähän karhusta.

jahtimedia.fi
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Kohtaaminen

Keväällä pyöräilin samaa kahdentoista kilometrin lenkkiä koirien kanssa joka ilta. Samalla katsoin karhujen
jäljet erittäin tarkkaan, ja havaintoja kertyi lähes jokaisella kerralla. Parina iltana karhun onnistui väistää meidät aivan viime tingassa. Karhujen kulkupaikat alkoivat
jäädä mieleeni melkoisen tarkkaan.
Eräänä kesäkuun alkupuolen iltana kaverini laittoi viestiä ja kertoi nähneensä karhun noin kilometrin
päässä pihastamme. Kävin puolen yön aikaan tarkistamassa koiran kanssa ylityskohdan ja totesin, että se oli
kivenheiton sisässä kahden edellisillan jälkihavainnoista. Pienen karhun jälki edellisenä iltana ja 15-senttinen
sitä edellisenä. Tiesin, että siinä näen karhun.
Olin illalla passissa noin kello 20.30. Aika kului itikoista huolimatta mukavasti. Ympärillä oli elämää;
kerttuja ja rastaita lauloi tienvarsipensaissa ja lehtokurpat lensivät soidintaan, käki kukkui rinteessä. Kello
lähenteli puolta yhtätoista, kun silmääni tarttui liikettä. Karhu! Se tuli tielle noin sadan metrin päästä, ja lähti
kävelemään minusta poispäin. Vihelsin sille kuuluvasti
kolme kertaa, jotta se olisi kääntynyt tai katsonut taaksensa, mutta karhu ei reagoinut vihellykseeni mitenkään. Silloin tajusin, että sehän kävelee minua vastaan.
Olin sopivasti tuulen alla, eikä karhu näyttänyt tajuavan minua lainkaan. Otin muutamia kymmeniä kuvia ja vaihdoin videoon. Karhu tuli 40 metrin päähän ja
luiskahti ravin yli lepikkoon aivan huomaamatta. Odotin hetken ja hiivin hiljaa takaisin autolle.
Kotiin palatessa tunnelma oli kevyt; kyllä karhun
näkemisestä vain aina tulee hyvä olo. Karhuissa on sanoinkuvaamatonta vetoa!

Olen viettänyt loputtoman määrän aamuja ja iltoja koira
liinan päässä etsimässä karhun jälkiä.
Tajusin, että karhu kävelee minua vastaan!
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LUONNOSSA

Karhukannan hoidossa
on onnistuttu hyvin
Suomen karhukannan koko mitataan tänä päivänä tuhansissa,
kun vielä 1990-luvun lopussa arvio oli satoja karhuja. Sekä
metsästyksellä että ilmoitetuilla karhuhavainnoilla on tärkeä
rooli karhukannan hoidossa.
TEKSTI VERA HUTTUNEN KUVAT HANNU HUTTU

K

arhu voi Suomessa tänä päivänä hyvin, mutta
vielä muutama kymmenen vuotta sitten tilanne
oli täysin eri. Karhukanta on kymmenkertaistunut viidessäkymmenessä vuodessa, ja paljon on
muuttunut siinä matkalla. Muutosta ovat
edesauttaneet niin metsästyslain päivitykset, kansainväliset sopimukset kuin ajan hengen ja metsästyskulttuurin muutokset.
Poistuneet pyyntimenetelmät ovat aikanaan olleet
osa perinteikästä ja arvostettua karhunmetsästyskulttuuria, mutta tänä päivänä auttamattoman epäeettisiä ja
vanhanaikaisia. Lakipykälien päivittämisen lisäksi kantaa ryhdyttiin seuraamaan ja myös verottamaan suunnitelmallisemmin. Näiden varhaisten toimien vaikutuksesta karhukanta alkoi elpyä ja levittäytyä.

Kaatomäärät kasvussa

Karhulle on tehty kannanhoitosuunnitelma vuonna
2007, ja sitä on kertaalleen päivitetty vuonna 2016. Käytännössä niissä kuvataan karhuun liittyvää lainsäädäntöä sekä perehdytään karhukannan tilaan ja merkitykseen Suomessa. Lisäksi kannanhoitosuunnitelmassa käsitellään tavoitteet ja varsinaiset toimenpiteet karhukannan hoitoon ja seurantaan. Mukana ovat myös muun
muassa karhuihin liittyvä tiedottaminen, koulutus ja
metsästyksen kehittäminen.
Yhtenä tavoitteista mainitaan ravintohoukuttimien
käytön rajoittaminen ja todetaan niihin liittyvän säädöstön puuttellisuus.
Kannan kasvun myötä myös karhunkaatolupien määrä on kasvanut. Käytännössä kaatolupien määrä on myötäillyt kannan kokoa. 1990-luvun lopussa kannan ollessa noin 800 yksilöä, kaadettiin karhuja reilut 70. Vuonna
74
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KARHUN VUOSISATA
→ 1900-luvun alku: Karhuja Suomessa muutamia
yksilöitä
→ 1964 Kevätpyynti loppuu poronhoitoalueen
ulkopuolella
→ 1976 Karhukannan koko noin 300 yksilöä
→ 1978 Haaskametsästys loppuu, elävänä
pyynti loppuu
→ 1981 Pennullinen naaras rauhoitetaan
→ 1983 Rautapyynti loppuu
→ 1985 Vuotta nuoremmat pennut rauhoitetaan
→ 1988 Pelloilta pyynti loppuu
→ 1990 Karhukannan koko reilu 400 yksilöä
→ 1993 Kevätpyynti loppuu myös poronhoitoalueella
→ 1995 Suomi liittyy Euroopan Unioniin
→ 1998 Karhukannan koko noin 800 yksilöä
→ 2007 Karhun kannanhoitosuunnitelma valmistuu
→ 2010 Karhukannan koko noin 2 000 yksilöä
→ 2015 Karhukannan koko noin 1 500 yksilöä
→ 2016 Karhun kannanhoitosuunnitelman päivitys
→ 2019 Karhukannan koko noin 2 100 yksiöä
ennen metsästyskautta
→ 2019 EU-komission esitys luontodirektiivin
tulkintaohjeen päivityksestä valmistunee syksyllä

HANNU HUTTU

jahtimedia.fi
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Metsästyskausi

KARHUN KANNANHOITO
→ Karhun metsästysaika on
20.8.–31.10.
→ Viime syksynä kaadettiin ennä
tykselliset 335 karhua, lupia
myönnettiin yhteensä 355.
→ Karhukannan koko on nyt noin
2 020–2 130 yksilöä.
→ Karhukannasta on verotettu
vuosittain noin 10–14 %.
→ Kannanhoidon tavoitteena on
mm. pitää karhukanta ihmis
arkana, ennaltaehkäistä ja
vähentää vahinkoja.
→ Kannanarviointi perustuu
pentuehavaintoihin, joita mm.
metsästäjät tekevät ja peto
yhdyshenkilöt kirjaavat ympäri
maata.
→ Poikkeusluvat myöntää Suo
men riistakeskus, kiintiöt mää
rittää maa ja metsätalousmi
nisteriö.
→ Karhun kannanhoidossa on
onnistuttu, sillä kanta on levit
täytynyt, vahvistunut ja lisään
tynyt alueilla, jonne sen on
suotukin leviävän. Metsästyk
sellä on säädelty kannan
suuria tiheyksiä ja vahinkoja
Itä ja PohjoisSuomessa.
→ Vahinkoperusteisilla poikkeus
luvilla on kaadettu vain muuta
mia yksilöitä vuodessa.
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Lähde: Luonnonvarakeskus; tilastotietokanta

Karhun voimakkaasti kasvanut saalismäärä kertoo kasvaneesta karhukannasta.

2010 kanta oli suunnilleen 1 500 yksilöä,
ja kaadettuja karhuja tuolloin lähes 200.
Viime syksynä kannan koko oli reilut
2 000 karhua ja poikkeuslupia ja poronhoitoalueen kiintiölupia myönnettiin yhteensä 355. Kanta-arviot, joiden pohjalta
lupamäärät määritetään, perustuvat pitkälti karhun pentuehavaintojen määrään.
Tällöin jokainen petoyhdyshenkilölle ilmoitettu ja TASSU-järjestelmään kirjattu
karhuhavainto on merkittävä.

ja levittäytymisen tavoite, on se yksi toimivimmista nykyisistä käytännön toimista, joilla kasvu mahdollistetaan ja ylläpidetään.
Karhun metsästys on Suomessa merkittävä karhun kannanhoidollinen keino,
jolla pyritään pitämään karhukanta ihmisarkana, ennaltaehkäisemään vahinkoja ja hallitsemaan kannan kasvua ja levittäytymistä.

Metsästys merkittävä työkalu

Karhun kannanhoito kehittyy Suomessa
yhä, mutta jo nyt voi sanoa, että siinä on
onnistuttu. Haasteita on edelleen niin
kannanarvioinnin ja -seurannan kehittämisessä, kuten myös metsästyksen valikoivuudessa ja oikeassa mitoituksessa.
Karhuhavaintoja tehdään käytännössä
koko maassa. Kanta on levinnyt ja vahvistunut toivotun lailla Keski- ja Länsi-Suomessa. Itä-Suomen tiheää kantaa on puolestaan pyritty pienentämään vahinkojen
pienentämiseksi ja hirvi- ja metsäpeurakantojen elvyttämiseksi.
Kannan kasvaessa, levittäytyessä ja
vakiintuessa yhä uusille alueille, mahdollistuu myöskin karhun metsästys yhä
useammalle metsästäjälle kautta maan.
Karhunkaatajia tulee joka vuosi uusia, ja
karhua haukkuvia tai ajavia koiria lisää.
Vaikka metsästysmahdollisuudet eivät
olekaan missään nimessä kannan kasvun

ILMOITA KARHUHAVAINTOSI
Kantaarviot ovat nimenomaan
arvioita, ja siksi niiden haarukka
on välillä laaja. Tarkkuuteen vaikut
taa oleellisesti pentuehavaintojen
määrä, joita kentältä saadaan.
Tämän vuoksi olisi tärkeää saada
kaikki mahdollinen tieto karhuista
TASSUjärjestelmään.
Runsaiden havaintomäärien
avulla arvioiden tekeminen olisi
tarkempaa, vuosittainen vaihtelu
ei olisi niin suurta ja lupamäärillä
pystyttäisiin paremmin vastaa
maan kannassa tapahtuviin muu
toksiin. Havaintojen ilmoittaminen
on kaikkien etu!

MAINOS

METSÄSTYS TOI
AITTOKOSKET
KUHMOON
– Meillä metsästysreissut alkavat
omalta kotiovelta. Tilan omat maat
rajautuvat laajoihin valtion maihin,
joten on tässä missä kävellä, Tanja ja
Markku Aittokoski hymyilevät Kuhmon Kuusamonkylällä kotitalonsa
pihamaalla.
Aittokosket muuttivat pysyvästi
Kuhmoon kolmisen vuotta sitten
asuttuaan sitä ennen talvet Markun
kotikunnassa Pyhäjärvellä ja kesät, lomat ja lasten hoitovapaat Kuhmossa.
Perhe asuu Tanjan mummon ja
ukin perintötilalla, ja lapset käyvät
koulua Kuhmon keskustassa uudessa
puusta rakennetussa koulussa
– Täällä on panostettu lapsiin. On
paljon harrastusmahdollisuuksia,
musiikkia, urheilulajeja ja eräkerhoa,
Tanja luettelee.
Markku on kunnostanut hirsitaloa
vanhaa kunnioittaen, uutta on muun
muassa maalämpö.
– Tässä meillä yhdistyy metsästysmaja, kesämökki ja talo kaikki samassa. Ja joka ilta voidaan lämmittää
rantasauna.
Perheen muuton Kuhmoon ratkaisi paikkakunnan mainiot metsästysmahdollisuudet. Aikaisemmin
Pyhäsalmen kaivoksella työskennellyt mies rakentaa nyt massiivipuisia
kerrostaloelementtejä kuhmolaisessa

Elementti Sammossa.
Terveysaseman vastaanoton sairaanhoitajana työskentelevä Tanja
nauttii kotikuntansa maisemista.
– Kuhmossa on mukavat metsästysmaat ja järviä joka puolella, Tanja
sanoo ja viittaa keittiön ikkunasta
näkyvälle järvelle.

Monipuolista
metsästämistä
Ukin vanha ase roikkuu vuonna 1936
rakennetun hirsitalon seinällä hirvensarvissa kuin ennen vanhaan, nyt tosin vain koristeena. Tanja metsästää
pääasiassa metsäkanalintuja, Markku
puolestaan lähes kaikkea koko jahtikauden ajan.
– Hirveä, karhua, kettua, sutta, ilvestä, majavaa, näätää, lintuja, Markku luettelee.
Metsällä on mukana niin norjanharmaita, saksanseisojia, jämptejä
kuin plotinajokoiriakin.
– Se, mikä on ollut mukavaa, on ollut hyvä vastaanotto paikkakunnalle.
Olen saanut heti paljon metsästyskavereita, ja eräharrastukseen liittyvät
palvelut löytyvät läheltä.
Oikeastaan ainoa asia, mitä Kuhmosta ei isommassa mittakaavassa
löytynyt, olivat fasaanit. Nyt sekin

Kalle, Jaakko,Tanja, Matti ja Markku Aittokoski viihtyvät Kuhmossa. Aikuiset
metsästävät ja myös kalastavat jonkun verran, ja pojat kulkevat mukana.
Jaakko-poika virittelee iskukoukut jään alle jo itsekin.

on muuttunut, sillä Aittokosket ovat
perustaneet fasaanien untuvikkotilan.
Pihamaalle on rakentumassa 700 neliön tarha, ja vanhassa navettarakennuksessa on hautomakone sekä tilat
noin 3200 fasaanille.
– Suunnitelmissa on, että alueen
muiden yrittäjien kanssa rakentaisimme näiden ympärille metsästystuotteita. Vaikka niin, että täältä saa
sekä linnut että alueen treenaamiseen.
Aittokosken fasaani -nimellä kulkeva yritys löytyy muun muassa Facebookista.

Erätalous on
iso matkailuvaltti
Kuhmon kaupunki on tehnyt määrätietoista työtä eräharrastusten ja niihin
liittyvän matkailun edistämiseksi paikkakunnalla.
– Kaupunki näkee erätalouden matkailuvalttina, mutta myös kuntalaisten
veto- ja pitovoimatekijänä. Vapaa metsästysoikeus laajoilla valtion mailla,
valmis retkeilyinfra ja vapaat kosket
ovat ihmisille erittäin tärkeitä, muun
muassa erämessuilla kunnan mahdollisuuksia esitellyt kaupunginjohtaja
Tytti Määttä sanoo.
Hän kertoo, että suunnitteilla on
lisätä metsästysharrastus myös kau-

Kuhmossa on
30 metsästysseuraa
ja 30 muuta
metsästysseuruetta.
Niiden jäseneksi pääsee
yleensä aina ilman
maaomaisuutta.

pungin harrastepassiin, jolla se tukee
lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
– Kuhmossa on avoimia työpaikkoja ja yrityksiinkin kaivataan jatkajia.
Avoimia työpaikkoja kannattaa kysellä ja autamme myös työn etsimisessä
puolisolle. Vaikkapa lääkäriksi Kuhmon terveysaseman osaavaan joukkoon pääsee heti.

www.rekrykainuu.fi
www.wildtaiga.fi
@kuhmonkaupunki

METSÄSTYSKOIRA

Koira ja lämmin
jahtipäivä
Alkukauden jahtipäivät ovat usein lämpimiä, mikä luo haasteensa
metsästyskoiran hyvinvoinnille. Lämmön aiheuttamat ongelmat voi
kuitenkin minimoida.
TEKSTI JA KUVAT SANNA KUMPULAINEN

R

asituksessa koiralle siedettävä ilman lämpötilan yläraja on 10–20 astetta, riippuen muun
muassa koiran koosta, karvapeitteen laadusta
ja ilmankosteudesta. Kun koiralla on hyvä peruskunto, se kestää lämmön tuoman rasituksen paremmin. Jahtikauteen valmistautumisessa koiran fyysisen kunnon kohottaminen ja sopivasta painosta huolehtiminen ovatkin erittäin tärkeitä.
Kesäiltoina lenkittäminen totuttaa koiran elimistöä lämpimään, ja omistaja oppii samalla lukemaan
koiran lämmönsietokykyä. Sopivia jahtikauteen tähtääviä liikuntamuotoja ovat esimerkiksi pyörän avulla juoksuttaminen ja uiminen. Uinti on erittäin tehokasta, ja sitä voi tehdä lämpimilläkin ilmoilla veden
viilentävän vaikutuksen vuoksi.
Ylipaino lisää koiran elimistön lämpökuormaa ja
uuvuttaa koiran nopeammin. Koiran lihavuuskunto
on oikea, kun kylkiluut eivät näy, mutta tuntuvat
ohuen rasvakerroksen alta helposti.

Jahtipäivän hyvinvointi

Jos metsälle suunnataan aamulla, koira ruokitaan
edellisenä iltana. Jahtiaamuna ruokaa ei tarjota, vaan
metsään lähdetään tyhjällä vatsalla. Ruokasula vatsalaukussa ja suolistossa lisäävät elimistön rasitusta, lämmön muodostusta ja veden tarvetta. Elimistön
energia- ja ravintoainevarastojen tulee olla täytettynä jo edellisten päivien aikana laadukkaalla ravinnolla. Mikäli metsään suunnataan illalla, koira voidaan
ruokkia 12 tuntia ennen jahtia.

Tauolla koiraa, erityisesti sen
vatsaa ja tassuja, voi kastella.
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Jahtipäivään valmistautuessa koira nesteyHUOMIOI LÄMPIMÄLLÄ
tetään ajoissa, sillä nestevajaus lisää lämpöuu→ Ilman maksimilämpötila
pumuksen riskiä. Edelkoirasta riippuen 10–20
lisenä päivänä ruoan seastetta.
kaan lisätään hiukan ta→ Korkea ilmankosteus lisää
vanomaista enemmän
lämpörasitusta.
vettä ja tarvittaessa tar→ Nuoret ja vanhat koirat
jotaan nesteytysjuomaa.
ovat alttiimpia lämmölle.
Metsälle lähdettäessä ja
→ Nesteytä koira ennen
maastossa ennen irtijahtia.
laskua koiralle tarjotaan
→ Tarkkaile koiran vointia.
viileää vettä.
→ Muista tauot, koiran juotto
Lämpimällä ilmalla
ja viilennys.
koiralta ei saa vaatia sa→ Älä vaadi samanlaista
maa suoritusta kuin viisuoritusta kuin viileällä.
leämmällä ilmalla. Koiran vointia tulee tarkkailla, sillä metsästysintoinen koira ei havaitse omaa
vointiaan. Koira on hyvä kytkeä ajoittain. Juotavaksi
tarjotaan viileää vettä, sillä rasituksen aikana pieniä
määriä juomalla koira ylläpitää nestetasapainonsa
paremmin. Nestettä tarjotaan kerrallaan desistä
kahteen.
Tauolla koiran karvapeitettä voi kastella. Erityisesti vatsan ja tassujen kasteleminen on tehokasta.
Taukopaikalle voi asettaa makuualustaksi viilennysalustan tai viileällä vedellä kastellun pyyhkeen. Koiran vartalon päälle voi myös asettaa kostean pyyhkeen.
Nestevajauksesta ja rasituksesta palautumiseen
auttavat koirille suunnatut palautusjuomat, joista
koira saa energian ja nesteen lisäksi tarvittavia vitamiineja ja kivennäisaineita. Palautusjuoma tarjotaan
koiralle heti jahdin päätyttyä. Parin tunnin kuluttua
jahdin päättymisestä koiralle tarjotaan ruoka.

LÄMPÖHALVAUKSEN
ENSIAPU
→ Toimita koira varjoon.
→ Kastele turkki (ei päätä)
viileällä vedellä, ei jääkyl
mällä. Huolehdi hyvästä
tuuletuksesta.
→ Kasta kieltä ja suuta viileällä
vedellä.
→ Tarjoa vettä. Älä pakota juo
maan, vajaatajuinen koira
voi vetää veden henkeensä.
→ Laita viileään veteen kasteltu
pyyhe selän päälle.
→ Mittaa lämpö peräsuolesta.
Kun lämpö on alle 39
astetta, keskeytä
viilentäminen.
→ Soita eläinlääkärille
saadaksesi lisäneuvoja
ja apua tilanteen arvioi
miseen.

jahtimedia.fi

Liikaa lämpörasitusta

Mikäli koira on uupuneen oloinen, läähättää kieli roikkuen tai pyrkii makuulle varjoon, on syytä lopettaa jahtipäivä koiran
osalta siihen.
– Koiran ruumiinlämpö on normaalisti
38–39 astetta. Lämmön noustessa koira
läähättää voimakkaasti, ja haluaa lepoon –
koiralla on kuuma. Tätä voidaan kutsua
lämpöuupumukseksi, josta koira vielä toipuu omin keinoin jäähdyttelemällä, kertoo
eläinlääkäri Pekka Halonen Kuopion Eläinlääkärikeskuksesta.
– Varsinainen lämpöhalvaus on vaarallinen tila, jossa ruumiinlämpö nousee

yli 40 asteeseen. Oireita ovat epätavallisen
voimakas läähätys, yleinen heikkous, vaikeus liikkua, kuiva kieli, limakalvojen värin muutos tumman- tai tiilenpunaiseksi
sekä nopea sydämen syke, luettelee Halonen.
– Tilan pahetessa ilmenee vapinaa,
kouristelua, oksentelua ja ripulia, joka voi
olla veristäkin. Tajunnan taso heikentyy
niin, ettei koira enää pysty omin avuin hakeutumaan varjoon tai viilempään, eikä
pysty juomaankaan. Lämmön mittaus peräsuolesta on aina tehtävä epäiltessä lämpöhalvausta. Lämmön ollessa yli 41 astetta, on tila aina hengenvaarallinen.
3/2019 JAHTI
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SAALIIN KÄSITTELY

Näin paloittelet
jäniksen
Riistakokki näyttää, kuinka helposti metsäjäniksen tai rusakon
saa paloiteltua ja parhaat palat monipuolisesti käyttöön.
2

TEKSTI MATTI LIIPO KUVAT MARJA-LEENA LIIPO

Väännä leikattua jalkaa voimakkaasti auki
niin, että lonkkanivel aukeaa ja irtoaa
kupistaan.

1
Laita jänis selälleen leikkuulaudalle takajalat itseäsi kohti.
Väännä takajalat auki ja leikkaa lihaan viilto lonkkaluuta myötäillen.

3
Leikkaa kiinnioleva lihas irti luuta myötäillen. Tee sama myös toiselle takajalalle.

Takajalat voi esimerkiksi savustaa miedossa lämmössä.
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4
Laita rusakko jälleen selälleen niin, että
etujalat ja niska ovat itseäsi kohti.

5
Leikkaa kylkiluita mukaillen, lapaluun sisäpuolelta etulapa irti. Irrota myös toinen
etulapa.

6
Laita jälleen rusakko selälleen ja leikkaa
viimeisen kylkiluun taakaa, eli sisäfileiden
etupuolelta, viilto poikkisuuntaan selkärankaan nähden. Taita selkäranka poikki ja
leikkaa irti.

Näin leikkaamalla olet saanut erinomaisia ruhonosia jäniksestä. Ylhäällä oikealla
olevat satula ja ulkofileet ovat vesihauteessa kypsennyksen jälkeen loistavia vaikkapa grillissä valmistettuina. Ylhäällä vasemmalla olevat takajalat eli kinkut voit esimerkiksi savustaa miedossa lämmössä. Alhaalla olevista etulavoista, rangasta ja kyljistä saat keittämisen jälkeen oivallisen liemen, johon lihat irtoavat helposti ja jonka
voit aateloida tilkalla kermaa.

7
Leikkaa ulkofileet irti rintarangasta.

jahtimedia.fi
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SAALISPALAUTE
UUDISTUI!
1. Saat jatkossa sähköpostiisi henkilökohtaisen linkin
saalispalautteeseen, kun metsästyslupasi alkaa.
2. Pääset täydentämään saalispalautettasi myös,
kun kirjaudut Eräluvat-verkkokauppaan.
3. Jos sinulla ei ole sähköpostia, saalispalautteen voi
jättää osoitteessa www.eraluvat.fi/saalispalaute

KANALINTULUPIEN
MYYNTI JATKUU
Kanalintulupia voi hankkia koko ajan 15.8. saakka.
Tämän jälkeen asiantuntijat päivittävät lopulliset
lupakiintiöt riistalaskentojen mukaan. Lupien lopullinen kiintiö tulee myyntiin seuraavasti:

Ma 26.8. Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen alueet
Ti 27.8. Salla, Savukoski, Pelkosenniemi,
Sodankylä, Kemijärvi
Ke 28.8. Pohjanmaa ja Kainuu
To 29.8. Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio,
Pello, Rovaniemi, Ranua, Simo,
Tervola, Ylitornio, Posio
Pe 30.8. Enontekiö, Inari, Utsjoki
Myynti alkaa kyseisenä päivänä kello 9 aamulla Eräluvatverkkokaupassa ja palvelunumerossa 020 69 2424.
Kun annat metsästäjänumerosi, lupasi tulee näkymään
myös Oma riista -palvelussa.

Eräluvat.fi
Lupa on sijoitus luontoon

LAUTASELLA

Makuelämyksiä
rusakosta
Jänis on perinteisesti ollut monen metsästäjän
ensiriista, ja se, josta koko harrastus on saanut
alkunsa. Jäniksessä on aito riistan maku, ja
oikein laitettuna sen liha on mureaa
kuin mikä.
TEKSTI SUVI HONKAVAARA
KUVAT VILLE RANTALAINEN
RESEPTIT ARI RUOHO

jahtimedia.fi
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R

avintola Nokan keittiö
päällikkö Ari Ruoho käy
useamman kerran vuo
dessa jänisjahdissa, ja
siksi pitkäkorvaa tulee
kokattua melko usein. Jäniksen
metsästyskausi on pitkä ja Ruo
hon mielestä siinä on saaliina
sopivasti haastetta.
– Seurallani on Espoon kau
pungin puutarhoille poikkeus
lupa rusakoiden pyyntiin, ja
siellä kantaa hillitään jousella
metsästäen, Ruoho kertoo.
Kesä on grillailun kultaai
kaa, ja loman riennoissa nälkä
iskee joskus yllättäen.
– Pikaruoka riistasta saattaa
kuulostaa vähän hassulta, mut
ta sitä tämä ensimmäinen re
septi on.
Kalvoista vapautettu rusa
kon ulkofilee pyöräytetään gril
lissä tai pannulla molemmin
puolin, jonka jälkeen paistoon
pääsee salaatti! Vinegretistä ja
lisukkeista syntyy tuossa tuoki
ossa kesäinen makuelämys.
Jos grilli on jo valmiiksi kuu
mana, onnistuu samalla kertaa
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myös seuraavan aterian alus
tus. Takajalkoja paistetaan
pannulla tai grillissä molem
min puolin parisen minuuttia.
Jos käytössä on pallogrilli, voi
daan lihalle tehdä myös pieni
savustus.
– Heitä hiilloksen päälle
kourallinen savustuspöntössä
käytettävää leppälastua. Laita
sitten pallon kansi päälle parik
si minuutiksi. Grillaus itsessään
antaa lihalle mukavan maun,
mutta tällainen pikasavustus
tuo siihen vielä lisää vivahdet
ta, Ruoho neuvoo.
Grillauksen jälkeen takajalat
sujautetaan paistopussiin tai
kannelliseen uunivuokaan ome
noiden, porkkanoiden ja sienien
kera.
– Ja mukaan tietysti yrttejä,
ainakin rosmariinia. Paistolie
menä käy lihaliemi tai vedellä
jatkettu omenamehu.
Paistia haudutetaan uunissa
noin 160 asteessa vähintään
kolme tuntia.
– Ai että! Ei mulla muuta,
Ruoho nauraa.

Rusakonfileetä grillistä
AINEKSET
1 kpl rusakonselkiä (noin
30 cm), jossa fileet kiinni
1 kpl romainesalaattia
1 dl
herneitä
100 g Peltola Blue -juustoa
1/2 dl mustaherukoita
1 dl
rypsiöljyä
1 dl
mustaherukkamehua (sokeroimaton)
1 rkl sherryviinietikkaa
4 kpl kypsiä perunoita
suolaa & mustapippuria
POISTA kalvot fileiden päältä. Paista fileeselkä

joko pannulla tai grillissä. Kypsennä 160-asteisessa uunissa 6 minuuttia. Voit kypsentää
fileeselän loppuun grillissä matalalla lämmöllä.
Fileet saavat jäädä punaiseksi sisältä. Anna
vetäytyä ennen leikkausta.
LEIKKAA salaatti neljään tai useampaan osaan

niin, että kukin pala pysyy kannastaan kiinni ja
grillaa tai paista ne pannulla.
SEKOITA mustaherukkamehu, sherryviinietikka ja

öljy vinegretiksi. Kaada vinegretti marjojen
päälle. Leikkaa juusto sopivankokoisiksi paloiksi.
Leikkaa perunat ja kuumenna ne. Kokoa annos
lautasille tai laita tarjoiluvadille. Mukaan sopivat
oikein hyvin kauden kasvikset tai sienet.

Omenaa ja
rusakonpaistia
2
4
4
4

Grillatun lihan
pikasavustus
pallogrillissä
→ Tiputa kourallinen
savustuslastuja grillin
hiillokselle.
→ Nosta grillatut lihat
ritilälle ja sulje grillin
kansi 2–3 minuutiksi.
→ Nauti miedosti savun
makuiset grilliherkut heti.

jahtimedia.fi

kpl
kpl
kpl
dl

5 dl
3 dl

rusakon takajalkoja
omenoita
porkkanoita
tuoreita metsäsieniä tai kuivattuja sieniä
rosmariinia
omenamehua
lihalientä tai vettä
suolaa

Grillaa tai paista rusakon takajal
koihin nopeasti hieman makua.
Lihalle voi myös antaa savun
makua grillissä laittamalla hiilille
savustuspuruja kourallisen ja anta
malla takajalkojen savustua
muutaman minuutin ajan. Hauduta

KATSO
lisää herkullisia
riistaohjeita
jahtimedia.fi

jalat kypsiksi kannellisessa vuossa
tai paistopussissa matalalla läm
möllä useampi tunti, esimerkiksi
noin 3 tuntia 160 asteessa.
Lisukkeeksi sopivat esimerkiksi
paahdetut perunat.
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MEIDÄN SEURA

Hyvän yhteistyön
malliesimerkki
Vihannesten viljely onnistuu peuratihentymän keskelläkin, kun asiat tehdään oikein.
TEKSTI JA KUVAT JARI SALONEN

M

utkainen kylätie halkoo peltolakeutta ja pieniä
metsäsaarekkeita, sankkoja pajukkoja ja jokivarsia.
Sanalla sanoen täällä haisee peuralta! Yhden peltoaukean laita on
verhottu valkoisella harsokankaalla. Keskellä varsinaissuomalaista peuratihentymää viljellään siis laajassa mitassa avomaan vihanneksia.
Oudon yhtälön yksi salaisuus on hyvä
metsästysseurayhteistyö.

Ratkaisut etsittiin yhdessä

Juhannus on juuri juhlittu ja Suomen kesä on kukkeimmillaan. Juvankosken kylällä
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Oripään ja Säkylän rajalla käy maallikon
silmään melkoinen kuhina. Maatalousyhtymä Siskosten Vihanneksen pihalla Santra Lähteenmäki toteaa kuitenkin, että tämä on kesän hiljaisimpia viikon alkuja.
– Juhannuksen alusviikko on se kesän
vilkkain. Jokainen haluaa keskikesän juhlaan tuoreita kotimaisia vihanneksia, hyvä niin, Santra hymyilee.
Vihannestilaa pyörittävät sisarukset Santra ja Sofia Lähteenmäki kutsuvat paikkaa keskisuureksi vihannestilaksi. Täältä lähtee maukasta ja puhdasta
purtavaa ympäri Suomea. Kuluttaja löytää tuotteet vähän isompien toimijoiden,
S-ryhmän, Keskon sekä Lidlin myymä-

Oripään ja Säkylän rajoilla
riittää riistaista maisemaa.
Avomaan vihannesten viljelyyn
paikka on haastava.

> Santra Lähteenmäki, Jukka
Lähteenmäki, mestarimäyräkoira Olga sekä jahtipäällikkö
Janne Välimäki iloitsevat
hyvästä yhteistyöstä. Nämäkin
kesäkurpitsapellot ovat
säästyneet peuratuhoilta.

Virttaan Erä-Veikot
→ Perustettu 1954
→ Jäseniä noin 100
→ Metsästysalueita noin 6 700
hehtaaria
→ Järjestänyt useita
hirvenjuoksun ja -hiihdon
SM-kilpailuja

– Viljelijän ja metsästysseuran yhteistyö
on meille aivan elintärkeää. Jos peurat
pääsevät tekemään tuhoja, puhutaan heti
isoista euromääristä, Santra Lähteenmäki
tietää.

löistä. Myös ammattikeittiöt saavat raaka-aineita siskosten mailta.
Tänään paikalle on saapunut myös
metsästysseura Virttaan Erä-Veikkojen
jahtipäällikkö Janne Välimäki. Vihannestilan ja metsästysseuran yhteistyöllä on
jo parin vuosikymmenen jatkumo, ja tulokset ovat hyviä, elleivät peräti loistavia.
– Kiteyttäen voisi sanoa, että meidän yhteistyössä kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Täällä oli selkeä riski suurillekin
peuravahingoille, ja siihen lähdettiin etsimään yhdessä ratkaisua. Mietittiin metsästysjärjestelyjä ja toisaalta riistan ruokintaratkaisuja. Tulokset ovat hyviä, Välimäki tiivistää.
– Se oli todella hienoa, että metsästysseura otti asiamme heti tosissaan, ja keskusteluyhteys löydettiin välittömästi. Eikä asia jäänyt vain puheen tasolle, vaan
peuravahingot on voitu oikeasti välttää.
Näin yhteistyön pitäisi sujua kaikkialla,
Santra Lähteenmäki jatkaa.

Toisen jäte, toisen aarre

Siskosten tilalla herkulliset vihannekset kasvavat Varsinais-Suomen parhailla peuramailla. Alueella on pitkä ja vahva
perinne riistanhoitotyöstä, muun muassa
ruokinnasta. Vihannestila on metsästysseuralle oivallinen yhteistyökumppani.
– Täältä on saatu aivan valtavasti materiaalia ruokintapaikoillemme. Niin paljon, että siitä on vaikea riittävästi kiittääkään, toteaa Välimäki.

– Mielestäni paras kiitos on se, että peurat pidetään pois meidän viljelysmailta. Meillehän sivuvirrat ovat jätettä,
riistan ruokana taas arvokasta materiaalia. Eli kun kiertotaloudesta puhutaan nykyään paljon, niin tässä se toimii hyvin,
jatkaa Lähteenmäki.

Mäyräkoirajahdit täsmätyökaluna

Peuraongelmien torjunnassa tuijotetaan
usein vain lupamääriä ja nurin saatujen eläinten määrää. Santra Lähteenmäki pohtii asiaa laajemmalla katsannolla.
– Minä nostaisin ykköseksi isomman
kokonaisuuden; riistan ruokintapaikat sekä metsästyksen toteutuksen, oikean ajoituksen ja kohdistuksen sekä hyvän suunnittelun.
Vihannestilan tapauksessa yksi ratkaisu löytyi mäyräkoirien kanssa toteutetuista jahdeista.
– Se on nopea toteuttaa, se voidaan
kohdistaa täsmällisesti oikeille paikoille
ja on parhaimmillaan todella tehokas tapa poistaa peurat alueelta. Välillä peurat
ovat täällä pienissä puskissa ja ampumasektorit ovat kapeita. Se vaatii passimieheltä hyviä hermoja, Välimäki painottaa.
– Normaalisti peurajahdissa passipaikat viedään pelloille tai niiden laidoille.
Siellä peurat tulevat kuitenkin usein niin
vauhdilla ja lennokkaasti, että ampuminen on vaikeaa. Meillä passit viedäänkin
metsän puolelle, missä peura käyttäytyy
paljon rauhallisemmin, ja mahdollisuus

Siskosten Vihannestila
sijaitsee keskellä valko
häntäpeuratihentymää.

jahtimedia.fi
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– Rapea jääsalaatti olisi peurojen ykkös
herkkua. Viljelijän valinnaksi jää istuttaa
se sellaiselle paikalle, etteivät peurat pääse
temmeltämään salaattipenkissä.

Käyttölinjainen Haba on Siskosten Vihannek
sen somekasvo Facebookissa. Siitä kasvaa
kovaa vauhtia hyvä riistakoira.
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osua on suurempi. Tämä on yleistymässä muissakin seuroissa.

Jahtipäällikön tilannetajua

Toinen merkittävä asia on riistaruokinnan
oikea sijoittelu. Peura kaipaa suojaa ja lepopaikan, puhdasta vettä juotavaksi – ja
sitten vielä ruokaa.
– Lepo- ja juomapaikat tiedetään varsin hyvin. Silloin ruokintapaikka pitää sijoittaa niin, etteivät eläimet joudu kulkemaan viljelymaiden poikki, eivätkä liioin
valtateiden poikki. Tässä suunnittelussa
Virttaan Erä-Veikot ovat onnistuneet minun mielestäni erinomaisesti, suitsuttaa
tilan edellinen, nyt jo eläköitynyt isäntä
Jukka Lähteenmäki.
– Metsästysseurankin puolelta kaivataan herkkää tilannetajua. Jos peuroja tihentyy joillekin paikoille, siitä pitää mennä juttelemaan suoraan viljelijän kanssa.
Tiedän että on sellaisiakin isäntiä, että he
eivät varmasti ilmoita peuravahingoista,
vaikka mikä tulisi, tietää Välimäki.
Vaikka tehtäisiin kaikki mahdollinen
ja vähän mahdotontakin, riistavahinkoja
syntyy aina jossain mitassa.

4 VINKKIÄ
Hyvään maanomistaja
yhteistyöhön
→ Kuuntele maanomistajien asioita
herkällä korvalla.
→ Liiku jahtimailla myös kesäaikaan.
Suuret peuratihentymät kielivät
ongelmista.
→ Mene rohkeasti juttelemaan
maanomistajalle, jos epäilet
peuraongelmaa.
→ Laatikaa yhdessä toimintasuunnitelma mahdollisten pulmatilanteiden
ratkaisuun.

– Jokaisessa
metsästysseurassa
pitäisi olla selkeästi
nimetty henkilö, johon
maanomistaja voisi
ottaa ongelmatapauksissa yhteyttä,
Santra ehdottaa.
Janne Välimäki
kannattaa.

jahtimedia.fi

– En voi sanoa, että mitään peuratuhoja ei tulisi, se on ihan mahdottomuuskin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana
meiltä ei ole kuitenkaan lähtenyt Ely-keskukselle yhtään peuravahinkohakemusta.
On täällä siis jotain tehty oikein, Santra
Lähteenmäki ynnäilee.

Viljelijän on ennakoitava

Siskosten Vihannestilalla on perspektiiviä
avomaan viljelyyn jo 1950-luvulta alkaen.
Se on tarkoittanut aina myös yhteiseloa
villien luontokappaleiden kanssa.
– Peurojen olemassaolo näkyy meidän työssä joka päivä. Emme kylvä peurojen suurinta herkkua syrjäisimmän pellon
suojaisimpaan nurkkaan. Sinne pitää kylvää sipuleita tai tilliä, jotka eivät peuroille niinkään maistu. Sadon ajoituskin on
tärkeää. Lokakuussa riistan kulkuväylillä
ei kannata pitää maukasta syötävää. Peurojen ylivoimaisesti suurin herkku, avomaan jääsalaatti, pitää kasvattaa aina ihan
tässä silmien alla, Santra listaa.
Puutarhurit ja mökkiläiset harmittelevat, kun muutama tulppaani tai porkkana lähtee rusakoiden tai peurojen suihin.

Ammattiviljelijän perspektiivi liitää aivan
omissa mittaluokissaan.
– Jos meillä peurat pääsisivät villisti
viljelyksille, vahingon määrä mitattaisiin
heti tuhansissa tai jopa kymmenissä tuhansissa euroissa.
Pientä apua lupaillaan ensi syksylle
myös kaatolupien muodossa. Virttaalla
peuralupakiintiö nousee 50 prosenttia.

Tilan aiempi isäntä
Jukka Lähteenmäki
on rakentanut
vihannesviljelmien
äärelle muutamia
kyttäyskoppeja. Ei
mitään peruskoppeja,
parhaiten varustellusta löytyy saunakin.

1-os 310,2-os 390,(kuvassa)
2-os maxi
460,Kuljetus
järjestyy!

Lämpöeristetyt koirankopit

TMI R.Kivineva 06-4534 333 (tilaa ilmainen esite)
Myös iltaisin ja viikonloppuisin www.koirankoppi.fi
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AMPUMATUKI
TUO VARMUUTTA
LAUKAUKSEEN
Yksijalasta voi hakea tukea kahdella tavalla
seisaalta ammuttaessa. Ampujan nojatessa
eteenpäin tuki asetetaan viistoon ampujaa kohti.
Näin ampuja ja ampumakeppi muodostavat
yhdessä kolmipistetuen. Pystyasennosta
ammuttaessa keppi asetetaan etummaisen jalan
reittä vasten etuviistoon, taaimmaisen jalan
tukiessa keppiä maata vasten, kuten kuvassa.
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Ampumatuki vakauttaa laukauksen. Tukea voi
hakea maastosta mättäästä, puunrungosta tai kivestä.
Mutta varmimmin tuki löytyy, kun sen tuo passipaikalle
mukanaan.
TEKSTI JOHANNA KOSKIAHDE KUVAT ANNA GRENFORS

A

mpumatuki on metsästäjälle luontainen apuväline siinä missä kiikaritähtäinkin. Käyttö vaatii
harjoittelua, mutta tuen hyöty on kiistaton ja
käyttö helppoa. Tuki voi olla mitä tahansa harjanvarresta hiekkapussiin, mutta kaupallisissa
tuissa on tiettyjä etuja. Osassa tuen jalat säätyvät haluttuun asentoon liipaisimesta painamalla, eikä ruuvailuja tai
erillisiä lukituksia tarvita. Pyörivä pää mahdollistaa liikkuvan kohteen sujuvan seuraamisen.
Passipaikalle saavuttaessa ampumatuki on nopeasti
asennettu paikalleen ja ampumasektori varmistettu, ennen
tilanteen kehittymistä laukaushetkeen.

Soveltuu kaikkeen jahtiin

Eränkäynnin ammattilaisille ampumatuki on vakiovaruste, vaikka heidän osumatarkkuutensa lienee keskivertoharrastajaa huomattavasti parempi.
– Kepit ovat mukanani kaikissa jahdeissa, niin hiipimällä metsästettäessä kuin ajojahdeissakin. Hyödynnän niitä lisäksi riistan kiikaroinnissa, kertoo metsästysoppaana ja
riistanhoitajana toimiva Toni Hirvonen Finnhunting Oy:stä.
Tuki antaa ampujalle optimaalisen vakaan asennon,
jossa laukaus osuu todennäköisimmin kohteeseensa.
– Usein ajatellaan, että ampumatuki on aseen tuki. Kyse on kuitenkin ampujan tuesta. Kun ammutaan seisaaltaan, ampuja saa parhaan tuen nojaamalla keppiin, neuvoo
Aki S. Perälä, Uittokaluston myyntipäällikkö ja suomalaisen houkuttelumetsästyksen uranuurtaja.
Myös Perälä käyttää ampumatukea jahdeissa lähes aina.
– Esimerkiksi metsästettäessä kettua pillittämällä hämärässä tuen vaikutus on usein ratkaiseva, sillä pienikin
heilahdus laukausvaiheessa merkitsee ohiampumista, Perälä havainnollistaa.

Kaksijalkaa käytettäessä ampuja nojaa eteenpäin ja tuki asetetaan
nojaamaan viistosti ampujaa kohti.
jahtimedia.fi

Suomessa tietoisuus ampumatukien
käytöstä on lisääntynyt viime vuosina.
Keskieurooppalaiseen tai afrikkalaiseen
metsästyskulttuuriin ampumatuet ovat
kuuluneet aina, käytännön syistä.
– Maastoissa, joissa puita tai muita
luonnon tukipisteitä ei ole, tuen käyttö
on selviö. Kaupallisissa jahdeissa niiden käyttö liittyy suoraan myös tuloksen maksimointiin: osumia saadaan
ampumatuen avulla huomattavasti vapaata käsivaraa enemmän, selvittää
Hirvonen.

Ampumatuki
→ Vakauttaa
laukaustilanteen
→ Parantaa
osumatarkkuutta
→ Soveltuu kaikkiin
jahtimuotoihin
→ Auttaa ampumaharjoittelussa
→ On kevyt ja
näppärä käyttää

Varmuutta osumiin

Rutiininomaista varmaa aseenkäsittelyä on vaikea saavuttaa käymällä radalla harvakseltaan. Jo pelkkä aseen kannattelu on fyysisesti raskasta ja se vie harjoittelusta enimmän puhdin ja heikentää keskittymistä. Metsästäjäliiton
metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen on seurannut
työnsä puolesta aitiopaikalta ampumatukien vaikutusta
harjoittelutuloksiin.
– Koulutuksissa aloitamme usein pystyammunnan vapaasti. Perään kokeillaan ampumista tuen kanssa. Ero on
yleensä hämmästyttävän suuri, tuki parantaa suoritusta
merkittävästi. Tuen avulla myös harjoituslaukauksien
määrä saadaan suuremmaksi, Partanen kertoo.
Kun ampumatukia moititaan hankaliksi, kyse on yleensä siitä, että niiden käyttöön ei ole totuttu. Ampumatuen
käyttö on henkilökohtaista, sopivat asennot ja otteet löytyvät vain testaamalla itselle parasta tapaa, kotona ja radalla.
– Kun oma tapa löytyy, ampumisesta tulee rentoa ja se
näkyy tuloksissa, Partanen vakuuttaa.

Kaksijalkaa voidaan käyttää myös istualtaan.
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Vastuullista metsästystä

Metsästäjäliiton koulutuksissa ampumatuen
käyttöä on tehty tutuksi jo pitkään. Kun ampumatuen käyttöön oppii heti alussa, siitä
tulee normaali osa metsästysvälineistöä.
– Tuen käytössä kyse on paljolti siitä,
millaiseen kulttuuriin ja tapoihin harrastaja
kasvaa, toteaa Partanen.
Tukien käyttö on yleistynyt, kun hyvät
kokemukset ja tieto sen hyödyistä ovat levinneet jahtikaverilta toiselle. Aki S. Perälän
mukaan ampumatukien käytössä on viime
vuosina ollut nähtävissä murros.
– Myös vanhempi kaarti on herännyt
huomaamaan, että oma fysiikka ei välttämättä riitä vapaalta kädeltä ampumiseen.
Vastuulliseen metsästykseen kuuluu se, että
jos tarjolla on mahdollisuus varmistaa onnistunut riistalaukaus, siihen myös tartutaan, Perälä sanoo.
Eettinen näkökulma puoltaa ampumatuen
käyttöä. Voiko olla parempi vaihtoehto ampua

Tukin etuosaan kiinnitettävä kiinteä kaksijalka
soveltuu makuulta ampumiseen.
Kolmijalka seisoo tukevasti omilla jaloillaan, eikä
ampuja nojaa siihen.
Kolmijalka soveltuu myös istualtaan ampumiseen.

huono osuma ilman tukea kuin hyvä osuma
ampumatukea käyttäen?
– Metsästystilanne ei ole kilpailu. Tauluun voi roiskaista vapaalla kädellä seuraamuksetta. Mutta metsästettäessä mennään
vastuu edellä. Vastuullisuutta on ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat keinot metsästää tavalla, joka ei tuota turhaa kärsimystä riistaeläimelle, Hirvonen muistuttaa.
Ampumatuen käyttö ei heikennä ampujan taitoja tai suorituksen arvoa, päinvastoin
– se tekee useammasta pyyntimiehestä saamamiehen.

Ampumatuen sopiva korkeus ja
ampuma-asento ovat henkilökohtaisia ja ne löytyvät vain testaamalla eri
asentoja. Nyrkkisäännön mukaan
ampumatuen korkeus säädetään
sellaiseksi, että ase asettuu sen päälle
suunnilleen ampujan nenän korkeudelle, kun ampuja pitää tukea
pystyssä edessään.

Yksi-, kaksi- ja kolmijalka ampumatukena
KAUPALLISEN keppimallisen ampumatuen

perusmallit ovat yksi-, kaksi- ja kolmijalkaisia,
eli mono-, bi- ja tripodeja. Myös muita vaihtoehtoja löytyy. Materiaalina on kestävä ja
kevyt alumiini. Enimmilläänkin kyse on vain
noin kilon lisäpainosta erävarusteissa.
Tuen valinnassa vaikuttaa ensisijaisesti metsästysmuoto ja metsästysasento. Kiinteä kaksijalka on toimivin makuulta ammuttaessa, esimerkiksi kettua pillitettäessä tai kanalintujahdissa. Erilliset tuet, ampumakepit, ovat käytännöllisiä istuen ja seisoen ammuttaessa. Matalien keppien korkeutta saa säädettyä noin
45–100 sentin välillä ja korkeampien keppien
noin 60–160 sentin välillä.
Yksijalka on kevyin ja nopea ottaa käyttöön, mutta epävakain. Se on käytännöllisimmillään nopeassa liikkuvassa jahdissa. Pitkillä
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etäisyyksillä kolmijalka on tukevuutensa ansiosta paras vaihtoehto.
– Itse suosin kolmijalkaa sen vakauden
takia. Kun tuki on pystytetty ja aseen tasapainopiste löytynyt, tuesta ei tarvitse pitää kiinni.
Aseen perä lepää olkapäätä vasten ja ase
pysyy paikallaan, selvittää Aki S. Perälä.
Tuote on kestävä ja huolloksi riittää kuivaaminen ja puhdistaminen.
Kaupallisia ampumatukia on monenlaisia,
muitakin kuin keppimallisia. Osan voi esimerkiksi kiinnittää puuhun, osan saa kiinteästi
kiinni aseeseen.
Yksi-, kaksi- ja kolmijalkainen ampumatuki. Tuen
jalkoja on mahdollista kiinnittää remmillä toisiinsa,
jolloin kaksijalka on muunnettavissa yksijalaksi ja
kolmijalka on muunnettavissa yksi- ja kaksijalaksi.

Kauden
ohittamattomat
tarjoukset

h.

1990 €

Ruger Precision Rifle pulttilukko

Hatsan Optima STS

Laadukas pulttilukkoinen tarkkuuskivääri
kaliiperissa .308 Win tai 6,5 Creedmoor

Kovaan käyttöön 12/76 28” 5 supistajaa

Hatsan Optima S12

Ruger America Rimfire Target Laminate HB
h.

694€

Hieno perushaulikko 12/76 28”
5 supistajaa

Pulttilukkoinen tarkkuuspienoiskivääri laminaattitukilla
ja paksulla piipulla. Kaliiperi .22 LR / .22 Mag tai . 17 HMR

Ruger K10/22 RBPBTC
h.

469€

Ruger American Rimfire

Ruger 10/22 .22 LR 1/2 –automaatti
pienoiskivääri

h.

599€

h.

649€

h.

539€

Pulttilukkoinen pienoiskivääri .22 LR / .22 Mag tai
.17 HRM, vaihdettava poskipakka ja vaimenninkierre.

Kauden patruunauutuudet
Saga Export
12/70 30 g,
2,75mm,
435 m/s,
kyyhkypatruuna

h.

Baschieri & Pellagri
Dual Shok Copper
12/70, 32 g, 440 m/s,
kuparihaulipatruuna
(vaatii teräshaulikelpoisen aseen,
saatavana myös
12/76)

0,39€/kpl

h.

FOB Sweet Copper
12/70 34 g kuparihaulipatruuna
(vaatii teräshaulikelpoisen aseen, saatavana myös 20/70,
12/76 ja 12/89)

h.

1,95€/kpl

1,89€/kpl

Silenta MilCom II – kotimainen aktiivikuulosuojain
• sisältää akut ja laturin (USB), käyttöaika noin 200 h
• AUX-liitäntä esim. metsästysradiota varten

AimZonic Triton 42

AimZonic Triton Predator

• mukavat geelipehmusteet
• kapenevat kuvut helpottavat aseen
käsittelyä
• saatavana myös passiivinen malli ja
KIDS-malli lapsille
• valmistettu Suomessa

» Linjakas tehopakkaus – Ø 42 mm ja
paino vain 345 g!
» Jatkaa piippua vähäiset 11 cm
» Vaimennus 24-26db

299€
h.

»
»
»
»

Kevyt vaimennin – vain 310 g!
Uusi ”Shooting Unlimited”-sisusta
Jatkaa piippua noin 15 cm
Vaimennus n. 24 db

Joustava piippumutterijärjestelmä mahdollistaa saman
kaliiperin vaimentimen käytön eri kierteissä.
(Saatavilla: 13x1, 14x1, 15x1, 18x1, ½”x20,
½”x28 ja 5/8”x24)

239€

199€

maahantuoja • www.hjorth.fi

Tarjoukset voimassa sitoumuksetta 30.9.2019 asti tai
niin kauan kun tarjouserää riittää.

Katso lähin jälleenmyyjäsi
osoitteesta ase.fi tai hjorth.fi.

PIIRIEN PORINAA

METSÄSTÄJÄLIITON PIIRIN EDUSTAJA OTTAA KANTAA.

Hälsningar från
Svenska Österbotten

SJÄLV deltar jag så mycket jag hinner i skytteverksamheten inom och utanför distriktet. Jag ser det som
en utmaning att få med nya skyttar. Medlemsföreningarna har en viktig uppgift att ordna tillfällen
där ungdomarna kan komma med i verksamheten.
Distriktet har för närvarande hög prioritet på ungdomsarbetet och vi funderar även hur vi skulle få
mera damer med i distriktets verksamhet.
MEDLEMSFÖRENING – ta kontakt så funderar vi tillsammans på ungdomsverksamheten som distriktet
också kan stöda ekonomiskt!

•

•

•

OLEN toiminut piirin toiminnanjohtajana runsaan
vuoden ajan. Tätä ennen olen istunut piirin hallituksessa 90-luvulta lähtien, tosin pidin siitä opintojeni
takia taukoa joidenkin vuosien verran. Hoidin jo
aiemmin osittain toiminnanjohtajan tehtäviä. Ensimmäisen toiminnanjohtajavuoteni aikana piirissä on
tehty paljon uusien jäsenten hankkimiseksi. Viime
vuonna uusia jäseniä saatiinkin runsaasti, ja tätä työtä jatketaan edelleen. Olemme myös järjestäneet

SIMON TUOMELA

JAG har varit verksamhetsledare i distriktet i drygt ett
år. Före det har jag suttit i styrelsen sedan 90- talet
med något års avbrott för studier. Jag har delvis tidigare också skött verksamhetsledaruppgifterna. Under
första året som verksamhetsledare har mycket arbete
lagts på medlemsvärvning. Distriktet har gjort ett
stort jobb med att få nya medlemmar i förbundet,
det senaste året har ett stort antal nya medlemmar
kommit med och arbetet fortsätter. Vi har även ordnat en ABC-utbildning för jaktskytte, jaktskyttedomarkurs, hygienkurs. Allt detta skulle inte gå att genomföra ensam utan bakom allt detta har jag en styrelse och ordförande som ställer upp.

Mats Tuomela
Verksamhetsledare, Svenska Österbottens distrikt
Toiminnanjohtaja, Svenska Österbottenin piiri

Metsästysammunnan ABC-koulutuksen, metsästysammunnan tuomarikurssin sekä metsästäjän terveys- ja hygieniakurssin. Kaikkea ei olisi mahdollista
toteuttaa yksin ilman hallituksen ja puheenjohtajan
tukea.
ITSE osallistun mahdollisimman paljon ampumatoimintaan sekä piirissä että sen ulkopuolella. Tämä
tarjoaa minulle tilaisuuksia kannustaa mukaan uusia
ampujia. Jäsenyhdistyksillä on tärkeä tehtävä järjestää nuorille mahdollisuuksia tulla mukaan. Nuorisotoiminta on tällä hetkellä piirissä etusijalla, ja pohdimme myös, miten voisimme saada lisää naisia
mukaan piirin toimintaan.
JÄSENYHDISTYKSET – ottakaa yhteyttä, niin voimme
suunnitella yhdessä nuorisotoimintaa, jota piiri voi
myös tukea taloudellisesti!

Distriktet har för närvarande hög prioritet på ungdomsarbetet.
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Verkkokaupasta ja useimmilta VIPstore-jälleenmyyjiltä kautta maan.

KOIRATARHAT MARKKINAJOHTAJALTA | TAKUU 10 VUOTTA!

Kaikkiin vähintään 3 x 3 m JÄMPTI-koiratarhapaketteihin

Jämpti Kääntyvä kuppiteline

KAUPAN PÄÄLLE!

+

Etutuotteen arvo 49-59,00. Kestävää sinkittyä terästä.
Telineeseen sisältyy 2 x 2,8-litran metallikuppia.
Etu koskee kaikkia Jämpti verkko- ja kalteritarhapaketteja.
Tarhapaketit alk.
(3 x 3 m)

Tarhapaketit alk.
(4 x 4 m)

Tarhapaketit alk.
(4 x 4 m)

+ rahti 69,-

+ rahti 69,-

+ rahti 69,-

549,-

Jämpti ECO, kuumasinkitty (175 cm)
Neliökehysputkella.

819,-

Jämpti Pro Kuumasinkitty (MEDI 175 cm, MAXI 220 cm)
Pyöreällä kehysputkella.

-15%

Alk.

9

Nyt

819,-

Jämpti Kuumasinkitty kalteritarha (MEDI 175 cm,
MAXI 220 cm). Neliökehysputkella.

-15%

16

90

92

(19,90)

Nyt

2967
(34,90)

Alk.

29,Viilennysalusta Foxy Fur

Viilenee koiran painon alla. Ei vaadi kastelua tai
pakastusta. Olosuhteista riippuen teho säilyy
jopa 2 h. Koot S-L 9,90-39,90

Heijastava Foliopeite
Kevyt ja hengittävä peite blokkaa jopa 80 % auringon säteistä. Esim. auton, koiran häkin, teltan tai
tarhan suojaksi. Koot: 2 x 2 m 29,- | 3 x 3 m 59,90

Auton etupenkinsuojus
Suojaa etupenkit lialta, karvoilta
ja kulumiselta. Sopii useimpiin autonpenkkeihin. Konepestävä.
Nyt 16,92 (norm. 19,90)

Farmarin tavaratilasuoja
Vedenpitävästä kankaasta valmistettu
kestävä suojus. Kiinnitys niskatukiin, sivuilla tarranauhat. Lattiaosan koko 103 x
76 cm. Nyt 29,67 (norm. 34,90)

299,Alk.

14

90

-23%

Nyt

29

90

Alk.

249,-

(39,-)

Metallisanko litteällä takaseinällä
Kätevä esimerkiksi tarhaan, aitaukseen tai häkkiin. Helppo pitää puhtaana. Kestävää rosteria,
joka palvelee vuodesta toiseen. Asettuu tiiviisti
tarhan seinää vasten.
Koot: 4 litraa 14,90 | 8 litraa 24,90

ProDogger Talutusteline polkupyörään
Tukeva, vetoa ja koiran äkkinäisiä liikkeitä vaimentava teline on nopea asentaa halutulle puolelle
pyörää. Telineen ansiosta pyöräilijä voi pitää molemmat kädet turvallisesti ohjaustangossa.
Nyt 29,90 (norm. 39,-)

ALUWAY Autoiluhäkki
Suositut turvalliset ja siistit autoiluhäkit alumiinista ja aluplast-komposiitista.
Viistot etu- ja takaseinät helpottavat häkin sovittamista auton tavaratilaan.
Kevyt siirrellä, pintamateriaalit on helppo puhdistaa. Häkki on helppo sitoa
paikoilleen esim. liinalla metallisista kiinnityslenkeistä. Häkkien ovissa on
avainlukot. Kaksiosainen 299,- | Yksiosainen: Koot S, L, XXL 249-279,-

PUHELINMYYNTI & AJANKOHTAISET TARJOUKSET, p. 03-475 3474 | Ark. klo 8-16
Myynti: vipstore.fi -verkkokauppa, VIPstore Center, Virrat. Kysy tarjouksia VIPstore-jälleenmyyjältä - katso lähin netistä: vipstore.fi/vipmap
Tarjoukset ovat voimassa 31.8.2019 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

PIIREILTÄ
KYMI

Kymen piirin pienpetokampanja 2019
Henkilökohtainen tuloskortti
Nimi

Mets. nro

-

Seura

Vapaa-ajan Kalastajien keskusjärjestöissä,
joissa on yli 200 000 alan harrastajaa
mukana.

Postinumero
Sähköposti
Saatu saalis 1.1.–31.12.2019
Supikoira
kpl x 15 p =

pist.

Minkki

kpl x 15 p =

pist.

Kettu

kpl x 15 p =

pist.

Mäyrä

kpl x 10 p =

pist.

Näätä

kpl x 10 p =

pist.

Villiintynyt kissa

kpl x 10 p =

pist.

Varis ja harakka

kpl x 0,5 p=

pist.

Yhteensä

pist.

Metsästystapa pääsääntöisesti
loukku/raudat/jalkanaru

kyttäys/haaska

muu

Pyytäjän ikä
alle 25 v.

25-65 v.

yli 65 v.

Edellä oleva saalismäärä vakuutetaan kampanjasääntöjen mukaisesti
pyydystetyksi ja lukumäärältään oikeaksi.
/

20

Ohjeet
Henkilökohtaiseen kampanjaan voivat osallistua kaikki metsästäjät, joiden
metsästyskortin rhy-numero on välillä 151–170. Kukin osallistuu vain itse
pyytämällään saalilla, yksi kortti/ metsästäjä.

Jäsenyyden myötä saat myös molempien
järjestöjen mittavat jäsenedut ja lehdet:
Jahti ja Vapaa-ajan kalastaja, joista löytyvät ajankohtaiset tiedot harrastuksista.
Metso Nuorten omilta kotisivuilta ja eri some-kanavien kautta saat lisätietoa luonnon
kestävään hyötykäyttöön liittyen: metsä ja
riista, metsästys ja riistanhoito, vesistöt, kalastus ja vesien hoito, yhteistyökumppanit
ja alan koulutus, kuvagalleria ja kysymykset vastauksineen, mahdollisuus osallistua
omalle leirille.
Lisäksi vuoden 2019 aikana:
• 2 kpl tutustumis- / osallistumistilaisuuksia metsänhoitotapahtumaan
• 2 kpl tutustumis- / osallistumistilaisuuksia kalastustapahtumaan
• 2 kpl tutustumis- / osallistumistilaisuuksia metsästystapahtumaan
Järjestämme lisäksi teoriaopetusta eri
aiheista asiantuntijaesitelmien kautta 4 kpl.
Metsästäjätutkintokoulutus 2 kertaa ja
tutkinnon vastaanotto 6 kertaa.
Olemme rakentaneet yhteistyömallin
alueella toimivien alan järjestöjen kanssa
siten, että nuoret halutessaan voivat osallistua näiden käytännön toimintaan ja liittyä
näiden jäseniksi.
Huom, vaikka seura on pääosin nuoria
varten ei jäsenillä ole yläikärajaa. Jäsenyytemme avulla mahdollisuutesi päästä metsästämään ja kalastamaan tai metsästystai kalastusseuran jäseneksi paranevat
oleellisesti suositustemme myötä.

Palautettujen, pisteitä sisältävien kampanjakorttien kesken arvotaan palkintoja.

Lisätietoja: puh. 0400 636 611 tai s-posti
sml.kymenpiiri@co.inet.fi

Pienpetosaalis tallennetaan ensisijaisesti järjestelmään www.luontoriskit.fi
Kymen piirin kotisivuilla. Tunnukset ovat samat kuin www.suurpetohavainnot.fi ja
www.villisiankantakirja.fi. Uusia tunnuksia saa sml.kymenpiiri@co.inet.fi

Pienpetopyyntiin tehoa
– turhat paperit pois

Kampanjaan osallistuvien tuloskorttien tulee olla perillä SML:n Kymen piirissä
28.2.2020 mennessä.
Paperinen kortti löytyy osoitteesta: www.sml-lomakkeet.fi/yleiset_lomakkeet.php
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Sinulle nuori, ilman sitoumuksia, ainutlaatuinen tilaisuus hankkia tietoa luonnon
kestävästä käytöstä oman tulevaisuutesi
takuuksi!
Metso Nuorten jäsenenä saat jäsenyydet
Suomen Metsästäjäliitossa ja Suomen

Osoite

koira

Liity nyt Metso Nuoriin
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1.1.2019 alkaen olet voinut kirjata
pyytämäsi vieras- ja pienpedot suoraan
kännykälläsi Kymen Piirin kotisivuilla:
www.luontoriskit.fi

www.reviiri.org

METSÄSTYSALUEIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

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.
Luo tunnukset Reviiriin

Oletko siirtymässä Reviiriin jostakin

ja kokeile ilmaiseksi

toisesta järjestelmästä? Mikäli sopimus-

30 päivän ajan.

kanta on jo olemassa sähköisenä, se
voidaan mahdollisesti siirtää Reviiriin
sellaisenaan. Lisätietoja reviiri@reviiri.org.

Yhteensopiva

Belectro Oy • Vissavedentie 1, 69600 Kaustinen
0600 192 192 (1,98 €/min + pvm tai mpm) • reviiri@reviiri.org

PIIREILTÄ

Tunnukset ovat samat kuin www.suurpetohavainnot.fi ja www.villisiankantakirja.fi
Tämä sovellus palvelee ensisijaisesti Metsästäjäliiton Kymen Piirin, Riistakeskus
Kaakkois-Suomen ja Kymenläänin Kennelpiirin yhteisen pienpetokampanjan ja kilpailun alustana. Henkilöt, joiden metsästyskortin rhy-numero on välillä 151–170.
Tästä järjestelmästä tulostuvat tiedot vuoden lopussa henkilöittäin, seuroittain ja
rhy:ttäin kilpailun sekä muun tilastoinnin
tarvitsemaan käyttöön, ilman paikallisen
tason toimia tuloskirjausten osalta. Paperiversiot ovat edelleen mahdollisia ja niillä
tulokset täydentyvät lopullisiksi.
Uuden järjestelmän hyöty on mm. ajankohtaisuus ja näkyvyys metsästäjille. Esimerkiksi kun järjestelmään on tallennettu kapinen
tai muuten sairas saalis, näkevät muut
käyttäjät sen ja osaavat tarkentaa oman
koiransa seurantaa kyseisellä alueella.
Lisätietoja ja uusia tunnuksia sml.kymenpiiri@co.inet.fi tai puh. 0400 636 611.
Suomen Riistakeskus Kaakkois-Suomi
SML Kymen piiri ry
KymenlääninKennelpiiri ry

POHJOIS-KARJALA

Suomen Metsästäjäliitto
POHJOIS-KARJALAN PIIRI

Haemme osa-aikaista
toiminnanjohtajaa

• Metsä tulee torille -tapahtuma järjestetään koululaisille ti 27.8. Lakeuden
puistossa. Metsästäjäliiton Pohjanmaan
piiri on myös mukana järjestelyissä.
Tarkemmat ilmoitukset koulutuksista tulevat
Pohjanmaan piirin kotisivuille pohjanmaa/
metsastajaliitto.fi

Välkommen.

UUSIMAA
Uudenmaan piirin tapahtumia

SATAKUNTA
ELOKUUSSA
MiniMetso-leiri
La 3.8., Viljakkalan Metsästysyhdistys,
tarkemmat tiedot piirin verkkosivuilla kohdassa Ajankohtaista.
SYYSKUUSSA
Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus
La–su 7.–8.9. Neste Häijää, la klo 9–14
ja su klo 12–17, Mikaela Sauvala,
”Koulutettu metsästäjä” -kortti
Latauskurssi
To 19.9. klo 18, Viljakkala, Toivola
Tarkemmat tiedot tulevat vielä sähköpostiin
ja piirin sivulle lähempänä ajankohtaa.
Ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle
helena.manninen@metsastajaliitto.fi

SVENSKA ÖSTERBOTTEN
Ett extra distriktsmöte

Toiminnanjohtajan tehtävässä edellytämme, että eränkäynti ja järjestötoiminta ovat
sinulle tuttuja sekä kouluttaminen ja viestintä onnistuu. Tulet hyvin toimeen erilaisten
ihmisten kanssa.

Finlands Jägarförbund Svenska Österbottens distrikt
Håller ett extra distriktsmöte tisdagen den
13 augusti
Klockan 19 på hotell Vallonia i Smedsby.

Osa-aikaisuus sopii elämäntilanteeseen ja
kotoasi löytyy työhuone sekä pystyt itsenäiseen työskentelyyn ja matkustamaan.

Förerdragningslista:
Godkännande av distriktets nya stadgar
andra gången stadgarna har godkänts av
distriktet 2018.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveineen viimeistään 31.8.2019 mennessä osoitteeseen antti.kuivalainen@metsastajaliitto.fi
Lisätietoja antaa Antti Kuivalainen
p. 040 566 5504

Jägarförbundet och Patent och Register
Styrelsen har godkänt de föreslagna
stadgarna.

6.8. klo 18
Naisten pienpetoilta
Paikka: SML UP piiritoimisto: Keskuskatu
12 B 12, Mäntsälä
Yhteyshenkilö: Tarja Nihtilä
050 569 9160, tarja.nihtilä@gmail.com
6.–7.9.
Metsästäjän terveys- ja
hygieniakoulutus (på svenska)
Paikka: Inkoo Västankvarn Gård,
Västankvarnvägen 373, Ingå
Yhteyshenkilö: Mauno Mynttinen
044 988 2108 uusimaa@metsastajaliitto.fi
17.9. klo 18
Nuorten Eräilta
Paikka: SML UP piiritoimisto: Keskuskatu
12 B 12 Mäntsälä
Yhteyshenkilö: Tarja Nihtilä
050 569 9160, tarja.nihtilä@gmail.com
18.–20.10.
Naisille suunnattu Koppelokurssi
Paikka: Salusjärven leirikeskus
Järjestäjä: Orimattilan Eränkävijät ry
Yhteyshenkilö: Pertti Oksanen 0400 459 222,
pertti.oksanen@phnet.fi
Kaikkiin tapahtumiin ennakkoilmoittautuminen.
Katso tarkemmin kotisivuiltamme kohdasta
Tapahtumakalenteri
uusimaa.metsastajaliitto.fi/node/227

KESKI-SUOMI
MetsästysMetso-leiri, Petäjävesi

POHJANMAA

Aika: 6.–8.9.
Paikka: Petäjäveden Erämiesten kämppä Repola, Petäjävesi

Ennakkoilmoituksia tulevista
tapahtumista

Kohderyhmä: 12–17-vuotiaat, mukaan mahtuu 15 leiriläistä.

• Haulikkoammunnan kertauskurssi heinäelokuun vaihteessa.
• Houkuttelumetsästyskoulutus Jurvassa
elokuulla.

Ilmoittautumiset: 9.8. mennessä sähköpostilla mikko.jutila@elisanet.fi,
lisätiedot puh. 040 709 2425. Leirillä perehdytään jäniksen ja ketun
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Hinta: 40 €. Mahdollisuus suorittaa metsästäjätutkinto, tutkintomaksu 20 €.

METSÄSTÄJIEN EDUT
St1- JA SHELL-ASEMILLA
19.6.-13.8.
POLTTOAINE-ETU

-3 SNT/L

ITSE TEHTY

MUNKKI
2€

St1 Mastercardilla

Kaikista polttoaineista

POLTTOAINE-ETU
VAIHTELEE
ASEMITTAIN

ITSE TEHTY

MUNKKI
2€

St1 Käteisalennuskortilla

Kaikista polttoaineista
Tilaamalla Mastercardin saat aina
parhaimmat edut: lataa St1 Way
-sovellus ja tilaa sieltä St1 Mastercard

MUISTA
NÄYTTÄÄ
KORTTIASI
KASSALLA

Shellin tavaramerkkien käyttö perustuu Shell Brands
International AG:n myöntämään lisenssiin St1:lle.

METSO-LEIRIT

MiniMetso Suomen keskipisteessä
Yksi tämän kesän pienille eränkävijöille tarkoitetuista leireistä, 6–12-vuotiaiden
MiniMetso-leiri, järjestettiin Suomen keskipisteessä, Piippolassa.
TEKSTI JA KUVAT MIKKO ÄIJÄLÄ

M

etsästäjäliiton Oulun piirin
kesä käynnistyi nuorisopainotteisissa merkeissä,
kun piirin eteläisen puoliskon jäsenseurat järjestivät
touko-kesäkuun vaihteessa neljä erillistä
lasten ja nuorten eräleiriä. Yksi näistä oli
Suomen keskipisteessä, Piippolassa, helteisessä säässä järjestetty MiniMetso-leiri. Se keräsi lähes 60 lasta opettelemaan
erä- ja metsästysaiheisia taitoja Paskokankaan hiihtomajan maastoon.

Naapurit vuorovuosina

Piippolan Metsästysyhdistyksen järjestämä MiniMetso-leiri oli viides peräkkäinen
lapsille ja nuorille järjestetty eräaiheinen
päivätapahtuma alueella, jolla tiivistä yhteistyötä tekevät naapuriseurat, Piippolan
Metsästysyhdistys ja Pulkkilan Erä, vastaavat vuorovuosina tapahtuman järjestä-

misestä. Kokemusta on niin MiniMetsoleireistä kuin Metsopolusta, eikä tapahtumien suosio osoita minkäänlaisia laantumisen merkkejä.
Pääosa sekä osallistujista että järjestelyissä mukana olleista talkoolaisista tuli
Siikalatvalta ja lähikunnista, mutta kauimpaa tulevat matkasivat paikalle Kuopiosta
saakka.

Ammuntaa, koiria ja tikkupullia

Leirin ohjelma noudatteli tuttua, rastikoulutusmaista MiniMetso-tyyliä. Päivän
ohjelma alkoi erirotuisiin metsästyskoiriin tutustumisella ja niiden käytön esittelyllä. Kun sekä leiriläiset että talkoolaiset olivat saaneet vatsansa täyteen lihakeittoa, ryhmät siirtyivät ohjaajiensa johdolla ampumaan.
Jousiampumapaikalla lajin saloihin
ohjasivat Keskipisteen Jousimetsästäjät

Ryhmänohjaaja Elisa Myllylä sekä Anton Talja, Aleksi Paakki,
Aleksi Keihäskoski ja Patrik Toppila tutustumassa jalkanarun
toimintaan pienpetorastilla Reijo Hankosen ohjauksessa.
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Timo Levän opastuksella. Pienoiskivääriammunnan paikalla Risto Paakkonen ja
Jukka Haaraniemi kertoivat, että osuman
näyttävät Sere22-maalilaitteet ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi leireillä.
Osuma-ala voidaan säätää ampujan tason
mukaan, ja osumat myös nähdään saman
tien, eikä tauluilla käynnille ole tarvetta
jokaisen ampujan jälkeen.
Koirien ja ammunnan lisäksi leiriläiset
tutustuivat ensiapuun, jokamiehen oikeuksiin ja tulentekoon sekä pienpetojen
pyyntiin. Jälkimattojen avulla tutustuttiin
eläinten jälkiin ja samalla arvuuteltiin,
mille lajille mikin kallo tai nahka kuuluu.
Jotta vatsat pysyivät täynnä ja mielet virkeinä, paistettiin välipalaksi tikkupullaa.
Päivän päätteeksi Paskolammen rannan
valtasi lähes 200 henkilön joukko, kun kokoonnuttiin leirin päättäjäisiin paistamaan
makkaraa ja jakamaan leiritodistukset.

Ira Ryky, Reetta Toppinen, Luka Toppila, Eevert Toppila, Saana Mäkikangas, Jenny-Reetta Äijälä ja Samu Mäkikangas tutkivat lyhytkarvaisen saksanseisojan, Katajakankaan Haldenin, korvien kuntoa
ja hampaiden määrä. Koiranohjaajana Jutta-Kaisa Äijälä.

ETÄELÄINLÄÄKÄRI
Pääset etäeläinlääkärin vastaanotolle helposti missä ikinä
koirasi kanssa liikuttekaan! Saat heti neuvoja ja jopa
diagnoosin kännykän, tabletin tai läppärin välityksellä.
Tutustu palveluun:

if.fi/etaelainlaakari

JÄRJESTÖSIVUT

METSÄSTÄJÄLIITTO HAKEE
TAPAHTUMATUOTTAJAA
juhlat lähestyvät. Etsimme
tapahtumatuottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen
1.10.2019–28.2.2022.
Tehtävänäsi on järjestön
100-vuotisjuhlavuoden tuottaminen. Lisäksi osallistut muiden
tapahtuminen ja messujen järjestämiseen. Edellytyksenä on
vahva kokemus tapahtumatuottamisesta. Odotamme sinulta
myös erinomaisia projektinjohtamis-, yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.
Tehtävän toimipaikka on Riihimäellä. Lähetä hakemuksesi
cv:n ja palkkatoiveen kera
heli.siitari@metsastajaliitto.fi
20.8.2019 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Heli Siitari puh.
040 826 7998 (6.8. alkaen).

PEKKA KUSTULA

METSÄSTÄJÄLIITON 100-vuotis-

Metsästäjäliitolle tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma
Kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus päästä mukaan
toimintaan ja päätöksentekoon.

HYÖDYNNÄ
OSAAMISTASI
METSÄSTYKSEN
EDUKSI
ETSIMME järjestötyömme tueksi

erilaisia osaajia Metsästäjäliiton asiantuntijoiden vetämiin
osaajaryhmiin ja -verkostoihin.
Haemme osaajia, jotka ovat
innostuneita antamaan oman
panoksen metsästyksen tulevaisuuden eteen. Toivoisimme
uudenlaista ideointia, asiantuntija-arvioita, kommentointia
tai ihan käytännön apua.
Oletko viestinnän ammattilainen, bittinero, varainhankinnan velho, nuorisotyön konkari, someguru tai riistanhoidon osaaja?
Ilmoittaudu sivuilla metsastajaliitto.fi/osaaja
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METSÄSTÄJÄLIITOLLE on laadittu tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma. Siihen on
koottu katsaus nykytilasta, suunnitellut
toimenpiteet ja tavoitellut vaikutukset sekä seurantamenetelmät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Tavoitteet ovat yhteydessä järjestön
Koti kaikille metsästäjille -strategiaan.
Metsästäjäliiton arvot, vastuullisuus ja
yhteisöllisyys, sisältävät vahvan tahtotilan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
– Tavoitteemme on olla kaikkien metsästäjien järjestö ja koti kaikille metsästäjille. Haluamme, että kaikilla metsästyksestä kiinnostuneilla on mahdollisuus
liittyä jäseneksi sekä osallistua toimintaan ja päätöksentekoon. Tahdomme kehittää järjestömme toimintaa kaikilla tasoilla ja varmistaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat toiminnassamme ja tapahtumissamme, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Metsästäjäliiton tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luettavissa
metsastajaliitto.fi-verkkosivuilta.

Yhdenvertaisuusvastaavat

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti Metsästäjäliittoon on nimetty yhdenvertaisuusvastaavat. Heidän
tehtävänään on seurata tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden
edistämistä. Lisäksi he toimivat yhdyshenkilöinä, mikäli havaitaan häirintää tai
syrjintää. Yhdenvertaisuusvastaavat raportoivat havainnot Metsästäjäliiton johdolle, joka käynnistää toimenpiteet asian
korjaamiseksi.
Metsästäjäliiton yhdenvertaisuusvastaaviksi on valittu Etelä-Hämeen piirin
puheenjohtaja ja liittohallituksen varajäsen Kimmo Salo sekä sisältöasiantuntija
Anna Grenfors Metsästäjäliiton keskustoimistolta.

Luotettava ja asiantunteva
Metsästäjäliitto

JÄSENPALVELUPROJEKTI
ETENEE
METSÄSTÄJÄLIITTO käynnisti kat-

Jäsenkyselyn tulokset kertovat, että valtaosa on
tyytyväisiä Metsästäjäliiton toimintaan.
METSÄSTÄJÄLIITTO toteutti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa jäsenkyselyn loppuvuodesta 2018. Valtaosa jäsenistä on tyytyväisiä järjestön toimintaan. Jopa kaksi kolmesta antoi kokonaisarvosanaksi 8 tai
enemmän (asteikolla 1–10). Jäsenet myös
arvioivat Metsästäjäliiton onnistuneen erilaisissa tehtävissään pääosin melko hyvin
tai erittäin hyvin.
– Erityisesti Jahti-lehden sisältöön ollaan tyytyväisiä. Vahvuuksiksi koettiin
myös jäsenten tasa-arvoinen kohtelu sekä
metsästämisen eettisyyden ja vastuullisuuden edistäminen, kertoo Metsästäjäliiton
toiminnanjohtaja Heli Siitari.
Valtaosa vastaajista pitää Metsästäjäliittoa luotettavana, uskottavana ja asiantuntevana toimijana.
Jäsenten mielestä järjestön toiminnassa
kaikkein tärkeintä on metsästäjien etujen
ajaminen. Vaikka noin kolme neljästä jäsenestä kokee liiton onnistuneen jäsenten
edunvalvonnassa ja metsästyksen tulevai-
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tintätiimiä ja vastaat sisäisestä
viestinnästä sekä media- ja
sidosryhmäviestinnän suunnittelusta. Vastuullasi on myös
viestinnän seuranta ja arviointi. Toimit myös Jahti-lehden
toimituspäällikkönä ja olet itse
valmis osallistumaan käytännön viestinnän tekemiseen.
Toivomme sinulta aikaisempaa kokemusta mediamaailmasta, ansioita viestinnästä sosiaalisessa mediassa
sekä visuaalista osaamista ja
esimiestaitoja. Tehtävässä
eduksi ovat myös kokemus
vaikuttajaviestinnästä ja digimarkkinoinnista. Odotamme
sinulta erinomaisia yhteistyö-,
jahtimedia.fi
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Jahtia pidetään tärkeimpänä
jäsenpalvelutuotteena.

suuden turvaamisessa, enemmän kriittisiä
arvioita sai järjestön onnistuminen yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
– Tähän olemme tarttuneet vahvasti.
Julkaisimme alkuvuodesta tavoiteohjelman,
ja sen viestejä olemme vieneet voimalla
eteenpäin niin mediassa kuin ministeri- ja
kansanedustajatapaamisissa sekä kansainvälisillä foorumeilla. Tätä työtä jatkamme
määrätietoisesti, Siitari toteaa.

Metsästäjäliitto hakee
viestintäpäällikköä
TEHTÄVÄNÄSI on johtaa vies-

JAHTIMEDIA.FI

IA.FI
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vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä tehtävää tukevaa
korkeakoulututkintoa.
Edellytyksenä on erinomainen suomen kielen kirjallinen taito ja ruotsin ja englannin hyvä hallinta. Luonnollisesti myös metsästysharrastuksen ja järjestötoiminnan
tuntemus lasketaan eduksi.
Tehtävän toimipaikka on
Riihimäellä. Lähetä hakemuksesi cv:n ja palkkatoiveen
kera heli.siitari@metsastajaliitto.fi 20.8.2019 mennessä.
Lisätietoja tehtävästä
antaa toiminnanjohtaja Heli
Siitari puh. 040 826 7998
(6.8. alkaen).

tavan jäsenpalvelujen kehittämisprojektin viime syksynä.
Jäsenistön kehittämistoiveita
selvitettiin yhdessä Taloustutkimuksen kanssa toteutetussa
jäsentutkimuksessa sekä erämessujen yhteydessä järjestetyissä jäsentilaisuuksissa Kuopiossa, Oulussa ja Parkanossa.
Järjestön sisäisiä kehitystarpeita on pohdittu ja edistetty
järjestöpäivillä Riihimäellä.
Myös metsastajaliitto.fisivustoa uudistetaan ja sähköisiä jäsenpalveluja kuten tapahtumakalenteria parannetaan.
Syksyllä on tulossa muun
muassa kehitys- ja koulutusvierailuja piireissä. Jäsenpalveluiden kehittämistyötä jatketaan
edelleen.

UUSI BLOGAAJA ON TUORE KIRJAILIJA

ALEKSI LUMME on Helsingissä

asuva, kaupunkilaista esittävä
maalainen ja tuore metsästäjä. Lumme löysi metsästyksestä arvokasta vastapainoa
työelämälle, yhteyden omiin
lähisukulaisiinsa ja keinon
muuttaa ruokavaliotaan eettisemmäksi. Nämä muutokset
elämässä olivat niin merkittä-

viä, että hän kirjoitti aiheesta
kirjan.
Lumme kirjoittaa myös blogia Metsästäjäliiton jahtimedia.fi-sivustolle. Blogi jatkaa
ja laajentaa kirjassa esitettyjä
ajatuksia elämästä, metsästyksestä ja niiden erottamattomasta yhdistelmästä.
Lummen Metsästä – pyyntionnea ja mielenrauhaa -kirja
ilmestyy elokuussa. Sen voi
ennakkotilata Eräkontista hintaan 24,90 €.

SEURAA
Aleksi Lummen
blogia sivuilla
jahtimedia.fi
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Haavikko ja Pentti vahvistamaan
Metsästäjäliiton jäsenpalvelua

Kari Hyytiäinen Oulun
piirin toiminnanjohtajaksi

ANNA HAAVIKKO on aloittanut
Metsästäjäliiton nuorisovastaavana ja Petteri Pentti ICT-suunnittelijana.
Nuorisovastaavalle kuuluvat
muun muassa nuorisotyön kehittämistehtävät, leiri- ja kerhotoiminnan koordinointi, materiaalien tuottaminen sekä nuorisotapahtumien ja -koulutusten
suunnittelu ja käytännön järjestelyt. Lisäksi tehtävään kuuluvat mahdollisten tulevien nuorisohankkeiden rahoituksen hakeminen ja hanketyö.
– Odotan työltäni mahdollisuuksia päästä kehittämään nuorisotyötä. Ja juuri nyt odotan innolla MegaMetso-leiriä, Haavikko kertoo.
– Nuorisotyö on yksi Metsästäjäliiton toiminnan painopistealueista, ja nuorisovastaavan
palkkaaminen osa Metsästäjäliiton panostusta nuorisotyöhön,
toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
ICT-suunnittelijan tehtävä on
Metsästäjäliitossa uusi. Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat muun
muassa tietoteknisten ongelmien ratkominen, suunnittelutehtävät, käytön tuki, koulutus- ja
asiakaspalvelutehtävät, palvelin- ja verkkoympäristöstä huo-

KARI HYYTIÄINEN on aloittanut Oulun piirin toiminnanjohtajana. Hän
asuu Piipsjärvellä, Oulaisissa ja toimii osa-aikaisena opettajana Merijärvellä.
– Opetan teknistä työtä, maa- ja metsätaloutta
sekä erilaisia lyhytkursseja kuten riistanhoito-,
eräväline- ja maastoliikuntakursseja, Hyytiäinen kertoo.
Hyytiäinen on metsästänyt siitä asti, kun 15-vuotiaana sai metsästyskortin ja ensimmäisen haulikon.
– Metsästän pienriistaa ja hirveä lähinnä Piipsjärvellä ja Limingassa. Lisäksi käyn vuosittain kaurisjahdissa Ahvenanmaalla ja valkohäntäpeurajahdissa Lounais-Suomessa.
– Harrastan metsästyskoiria, tällä hetkellä minulla on dreevereitä, alppienajokoiria ja jämtlannin
pystykorvia. Minulla on myös palkintotuomarikortti
hirvenhaukku-, ajo- ja dreeverienajokokeisiin ja olen
DRAJ-, MEJÄ- ja VAHI-ylituomari. Lisäksi olen jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin hallituksessa ja ajavien koirien jaostossa.
Hyytiäinen toimii Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana, metsästystutkintojen vastaanottajana, SRVA-yhteyshenkilönä ja metsästyksen valvojana.
– Näissä tehtävissä olen jo aiemminkin tehnyt
yhteistyötä Metsästäjäliiton Oulun piirin kanssa, esimerkiksi Metso-leirien järjestelyissä. Tuttua tekemistä siis, Hyytiäinen toteaa.

lehtiminen sekä laitteistojen ja
sovellusten asentaminen käyttökuntoon.
– Metsästäjäliitto kehittää ja
laajentaa sähköisiä palveluitaan.
On tärkeää, että meillä on ICTpäällikkö Jari Ruohotien lisäksi
osaava suunnittelija omassa järjestössä, Siitari sanoo.
Petteri Pentti on aloittanut
työt hyvissä tunnelmissa.
– Metsästäjäliittoon oli mukavaa tulla. Olen itsekin metsästäjä ja odotan mielenkiinnolla tulevia tehtäviä.

Puhdistusnarut eri kaliibereille
19,90€
-Puhdistusvälinesarjat haulikolle,
pistoolille ja kiväärille alk. 39,90€
-Monitoimityökalut alk. 59,90€
Ja paljon muuta. Tutustu
tuotteisiin: www.teuvolouhisola.fi
ja kysy jälleenmyyjältäsi
Maahantuonti:
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Subaru kumppaniksi

Silmäasema-yhteistyö

SUBARU ja Metsästäjäliitto ovat solmineet
yhteystyösopimuksen. Subarun markkinointipäällikkö Fredrik Tottie iloitsee yhteistyöstä.
– Metsästäjät tarvitsevat luotettavan auton, joka vie perille heikompaakin kärrypolkua, ja monen metsästäjän
suosikki, nelivetoinen Subaru, on juuri sellainen auto. Samalla autolla hoituvat hyvin muutkin matkat, sillä Subaru
on yhtä kotonaan asfaltilla ja kaupungissa, Tottie kuvaa.
Myös turvallisuuteen tähtääminen yhdistää Subarua ja
Metsästäjäliittoa.
– Subaru on yksi markkinoiden kolariturvallisimmista
autoista ja turvallisuus on myös metsästyksessä avainasia.
Siksi Subaru on myös Metsästäjäliiton näkökulmasta sopiva kumppani, toteaa Metsästäjäliiton yhteyspäällikkö Jaska Salonen.
Jatkossa yhteistyö näkyy laajasti Metsästäjäliiton toiminnassa ja se mahdollistaa uusia asioita metsästäjien ja
luonnon hyväksi.

METSÄSTÄJÄLIITTO ja Silmäasema ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Tavoitteena on lisätä suomalaisten
metsästäjien ymmärrystä näkemisestä, ja tarjota yhdessä
ratkaisuja hyvään näkemiseen.
– Vastuullisuus on yksi Metsästäjäliiton tärkeimpiä arvoja, ja metsällä ollessa tarkka ja hyvä näkeminen korostuu, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.
– Olemme iloisia, että olemme saaneet näin merkittävän kumppanin auttamaan metsästäjien näkemiseen liittyvissä kysymyksissä.
– Riista ja metsästyskaveri, jos mitkä, ovat näkemisen
arvoisia, toteaa Silmäaseman toimitusjohtaja Jussi Salminen.
– Silmäasema haluaa olla mukana tukemassa Metsästäjäliiton strategiaa vastuullisesta metsästyksestä.
Yhteistyön sisällöstä kerrotaan syksyn aikana lisää.

Itsevarma etenijä – uusilla turbomoottoreilla

Dacia Duster

Usko tai älä

Duster neliveto alkaen

Nyt myös TCe 130 ja 150 hv -bensiiniturbomoottoreilla, etu- tai nelivetona!

20 999 €

Älä maksa turhasta. Dacia Dusterissa on kaikki tarvittava, järkevään hintaan. Se on jämäkkä, näyttävä, mukava ja helppokäyttöinen järkimaasturi
– aina nelivedon kytkimestä suomenkieliseen multimedia- ja navigointijärjestelmään. 1500 kg:n vetokyvyllä ja 21 cm:n maavaralla varustettu Duster
sopii mainiosti suomalaisille teille ja se etenee vaivatta haastavammissakin olosuhteissa ja paikoissa.

Takuu

Duster on nyt myynnissä myös uudella, yhteistyössä Daimlerin kanssa kehitetyllä TCe-bensiinimoottorilla, jonka voit valita joko
130- tai 150-hevosvoimaisena, etu- tai nelivetoiseen Dusteriin – tietysti edulliseen Dacia-hintaan! Tervetuloa järkikaupoille!
Dacia Duster -mallisto alkaen: Duster SCe 115 4x2 Access, 15 999 €. Dacia Duster neliveto alkaen: Duster TCe 130 4x4 Comfort, 20 999 €.
Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Duster-malliston CO2-päästöt 152–173 g/km, WLTP-yhd. 5,8–7,6 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

dacia.fi

tai

vuotta

sisältää 24h tiepalvelun

JÄRJESTÖSIVUT

TUTUSTU
JÄSENETUIHIN JA
-ALENNUKSIIN
metsastajaliitto.fi/
jasenedut

Metsästäjäliiton
jäsenyydestä on
paljon hyötyä
Metsästäjäliiton jäsenenä
olet oikeutettu liiton
tarjoamiin palveluihin
ja etuihin.
SUVI HONKAVAARA

Edunvalvontaa Suomessa
ja EU-tasolla

→ Jäsenenä mahdollistat metsästäjien
edunvalvontatyön kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa. Vaikutetaan
yhdessä suomalaisen metsästyksen tulevaisuuteen!

Jahti-lehti viisi
kertaa vuodessa

Monipuolista koulutusta

Ilmaista vakuutusturvaa

Runsaasti etuja yhteistyökumppaneilta

→ Postiluukustasi kolahtaa viidesti vuodessa yksi metsästysalan arvostetuimmista lehdistä, Jahti. Lehden voi tilata
myös liittoon kuulumattomana.
→ Jäsenseurat saavat lisämaksuttoman
seuratoiminnan vastuuvakuutuksen, talkoovakuutuksen sekä nuorisotoiminnan
tapaturmavakuutuksen. Jäsenenä saat
myös alennusta liiton yhteistyökumppani
If:iltä myös omista vakuutuksistasi.

Neuvontaa puhelimitse,
sähköpostitse ja facebookissa

→ Jäsenenä saat neuvontaa metsästykseen, riistaan ja seuratoimintaan liittyvissä asioissa. Kysymyksiä käsitellään
myös Jahti-lehdessä, muun muassa Kysy
meiltä -palstalla.
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→ Metsästäjäliitto tarjoaa koulutusta
niin metsästyksessä ja riistanhoidossa kuin seuran pyörittämisessä.
Järjestämme myös suositut nuorten
Metso-leirit.

→ jäsenenä saat edullisemmin muun
muassa polttoainetta, vakuutuksia,
risteilyjä, hotelliöitä ja kotisivupalveluita.

Yhdistys- ja jäsenrekisteripalvelut

→ Jäsenseurat saavat käyttöönsä nettijäsenrekisterin, josta jäsenten osoitteet
päivittyvät samalla Jahti-lehden osoitetiedoiksi. Liitto tarjoaa jäsenseuroilleen myös keskitetyn jäsenmaksujen
laskutuspalvelun ja seuratoiminnan
vastuuvakuutuksen.

METSO-kumppanit

Mahdollisuus kilpailla
metsästysammunnassa

→ Metsästäjäliiton jäsenenä voit
päästä kilpailemaan metsästysammunnassa aina SM-, PM- ja EMtasoilla asti. Metsästysammunnasta
löydät kaikkiin metsästysmuotoihin
sopivia harjoituslajeja.

→ Katso kaikki jäsenkumppaniemme
tarjoamat edut ja alennukset
metsastajaliitto.fi/jasenedut

Suomen Metsästäjäliitto
Kinturinkuja 4, PL 91, 11101 Riihimäki
suomen@metsastajaliitto.fi
www.metsastajaliitto.fi
puh. 010 841 0050
Puheenjohtaja: Tuomas Hallenberg
Toiminnanjohtaja: Heli Siitari
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.

Järjestöpäällikkö
Talouspäällikkö
Viestintäpäällikkö
Luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
Metsästysampumapäällikkö
Koulutuspäällikkö
Yhteyspäällikkö
Palvelupäällikkö
Viestintäasiantuntija
Sisältöasiantuntija
Järjestöassistentti
Jäsenpalveluassistentti

Teemu Simenius
Jaana Aalto
Sari Järvinen
Ere Grenfors
Jussi Partanen
Henri Mutanen
Jaska Salonen
Jari Ruohotie
Kai Tikkunen
Anna Grenfors
Katariina Korpua
Suvi Honkavaara

sähköposti: etunimi.sukunimi@metsastajaliitto.fi

Oy Eräkontti Ab
Avoinna ark. 10–17, la. 10–14
Kinturinkuja 4, 11101 Riihimäki
puh. 010 440 9410
Verkkokauppa: www.erakontti.fi

Veli-Pekka Seppänen Myymäläpäällikkö
Max Suominen
Metsästystarvikemyyjä
Sanna Visto
Myyntiassistentti
sähköposti: etunimi.sukunimi@erakontti.fi

METSÄSTÄJÄLIITON PIIRIEN YHTEYSTIEDOT
ETELÄ-HÄME
toim.joht. Michaela Poutanen
puh. 050 564 8371
etelahame@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Kimmo Salo
puh. 050 565 1231

LAPPI
toim.joht. Juha Haapamäki
puh. 040 537 2162
juha.haapamaki@pp.inet.fi
puh.joht. Veikko Piuva
puh. 0400 297 504

SATAKUNTA
toim.joht. Helena Manninen
puh. 050 550 2806
helena.manninen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Timo Lähdekorpi
puh. 050 383 9363

KAINUU
toim.joht. Juhani Voutilainen
puh. 050 354 7276
juhani.voutilainen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Harri Käsmä
puh. 040 501 8953

OULU
toim.joht. Kari Hyytiäinen
puh. 0500 281 874
kari.hyytiainen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Mikko Äijälä
puh. 044 511 8335

SUUR-SAVO
toim.joht. Markku Hyytiäinen
puh. 045 120 9113
suursavon.piiri@gmail.com
puh.joht. Petteri Lampinen
puh. 0400 555 790

KESKIPOHJA
toim.joht. Leena Kangas-Järviluoma
puh. 040 736 0833
leena.kangas-jarviluoma@
metsastajaliitto.fi
puh.joht. Juho Prittinen
puh. 0400 166 932

POHJANMAA
toim.joht. Veli Kujala
puh. 0400 515 406
veli.kujala@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Jukka Hautala
puh. 0400 365 565

SVENSKA ÖSTERBOTTEN
toim.joht. Mats Tuomela
puh. 050 525 9872
jagarforbundet@gmail.com
puh.joht. Lars Kärkinen
puh. 0400 666 954
lars.karkinen@metsastajaliitto.fi

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

POHJOIS-HÄME
toim.joht. Petri Passila
puh. 0400 411 110
petri.passila@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Pauli Nyström
puh. 040 868 3534
POHJOIS-KARJALA
puh.joht. Antti Kuivalainen
puh. 040 566 5504
POHJOIS-SAVO
toim.joht. Katja Partanen
puh. 045 173 5857
pohjoissavo@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Pekka Julkunen
puh. 0400 960 107

UUSIMAA
uusimaa@metsastajaliitto.fi
toim.joht. Mauno Mynttinen
puh. 044 988 2108
mauno.mynttinen@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Bo-Krister Lindholm
puh. 0500 821 492
VARSINAIS-SUOMI
toim.joht. Michaela Poutanen
puh. 050 564 8371
varsinaissuomi@metsastajaliitto.fi
puh.joht. Veli Seikola
puh. 0400 525 177

Lappi

Oulu

Kainuu
Svenska
Österbotten

Keskipohja
PohjoisSavo

Pohjanmaa

Satakunta

KeskiSuomi

PohjoisHäme
Etelä-Häme

VarsinaisSuomi

PohjoisKarjala

Suur-Savo

Kymi

Uusimaa

PIIRIEN YHTEYSTIEDOT JA TAPAHTUMAT metsastajaliitto.fi/piirit
jahtimedia.fi
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ERÄKONTTI

Palveleva asiantuntija myy
kaikki tarvikkeet metsästykseen
Metsästyksen harrastajan kannattaa poiketa Metsästäjäliiton omaan erätarvikeliikkeeseen,
Eräkonttiin. Riihimäellä sijaitsevasta myymälästä löytyy monipuolisen valikoiman lisäksi
vankkaa asiantuntemusta. Eräkontilla on myös luotettava verkkokauppa.
TEKSTI RAILA AALTONEN

Veli-Pekka Seppänen
esittelee suomussalmelaiselle Markku
Kyyröselle Yukon
Photon RT digitaalitähtäintä. Aseiden,
optiikan ja panosten
myynti on vilkastunut
selvästi.

SANTTU KUPARINEN

E

rätarvikeliike Eräkontin myymälä
toimii Metsästäjäliiton tiloissa Riihimäellä, ja sinne on helppo poiketa
kolmostieltä. Myymäläpäällikkö Veli-Pekka Seppänen ja verkkokauppaa hoitava Sanna Visto ovat monelle tuttuja
työskenneltyään Eräkontissa yli kymmenen vuotta. Asevastaava Max Suominen
liittyi joukkoon seitsemän vuotta sitten.
Kaupasta saa laatutuotteet metsälle ja
ampumaharjoitteluun, riistanhoitoon ja
saaliin käsittelyyn. Metsästäjän parhaalle
kaverillekin löytyy oman tuotesarjan koiranruoat, joita ostavat muutkin kuin metsästäjät.

Laajentuva tuotevalikoima

– Ydintehtävämme on palvella Metsästäjäliiton piirejä ja jäsenseuroja. Toiminnan alkuaikoina seurojen tarvitsemat vieraskortit, ampumataulut ja vuokrasopimus- ja
muut lomakkeet olivat keskeisellä sijalla.

→ Aseet, patruunat, vaatetus, optiikka,
elektroniikka, riistanhoito, metsästys
tarvikkeet sekä seuratuotteet.
→ Liikevaihto noin 1 miljoonaa euroa
vuodessa, josta verkkokaupan osuus
40 prosenttia.
→ Myymälä avoinna arkisin 10–17
ja lauantaisin 10–14.
→ Osoite Kinturinkuja 4, Riihimäki,
verkkokauppa erakontti.fi
→ Puhelin 010 440 9410
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Sittemmin tuotevalikoima on laajentunut
ja toimintaan on tullut entistä vahvempi
kaupallinen näkökulma, Seppänen kertoo.
Valikoiman perusrunko pysyy melko
vakaana, mutta esimerkiksi elektroniikan
nopea kehitys tuo uusia tuotteita tarjolle
myös Eräkonttiin jatkuvasti. Ideoita haetaan muun muassa alan messuilta, joista
tärkeimpinä Seppänen mainitsee IWAnäyttelyn Saksassa.
Lainsäädännön muuttuminen heijastuu sekin kaupankäyntiin.
– Supikoiraa saa nyt pyytää pimeänäkölaitteella. Toimme niitä heti tarjolle sopivassa hintaluokassa. Vastaavasti pari
vuotta sitten metsästysjousien myynti lisääntyi, kun sen käyttö sallittiin valkohäntäpeuralle, Seppänen kertoo.
Jousimetsästys on Seppäsen erityinen
lempilapsi. Metsästyskortin hän suoritti
15-vuotiaana ja harrastus on jatkunut läpi
vuosien. Henkilökunnan oma vahva metsästystausta onkin Eräkontin vahvuus.
– Säädämme aseet aina käyttäjälle sopiviksi ja varmistamme että muutkin

myymämme laitteet ovat käyttökunnossa.
Autamme maksua vastaan myös niitä,
jotka eivät saa esimerkiksi muualta ostamaansa riistakameraa toimimaan.
– Meidän on erotuttava palvelulla ja
tuotevalikoimalla. Tällä alalla monet isot
liikkeet myyvät samaa tavaraa, ja pieni
toimija ei voi kilpailla pelkästään hinnalla.

Elokuussa jahtikauden avajaiset

Suunnitelmissa on kasvattaa edelleen
verkkokaupan volyymia. Riihimäeltä lähtee päivittäin kymmeniä paketteja asiakkaille ympäri maata, ja Seppänen uskoo
nettimyynnin nousevan kivijalkamyymälää suuremmaksi jo lähivuosina.
Vilkkaimman myynnin kausi ajoittuu
luonnollisesti loppuvuoteen. Kevääseen tuo
kiirettä riistapeltosiementen myynti. Seppänen toivoo runsaasti kävijöitä elokuun 9.
päivänä liikkeessä pidettäviin jahtikauden
avajaisiin, joissa on tarjoilua, tuote-esittelyjä ja asiantuntijoita, muun muassa
ampuja Satu Mäkelä-Nummela.

Metsästyslaki muuttui! Yukon ja Pulsar pimeänäkölaiteet
huipputehokkaaseen supikoirajahtiin nyt Eräkontista!
Ota täysi hyöty irti lakimuutoksesta ja siirry supikoirajahdin uuteen aikakauteen laadukkailla Yukon Photon RT- tähtäimillä! Photon- sarjan tähtäimet tarjoavat luokkansa parhaimmat ja monipuolisimmat ominaisuudet ja ne soveltuvat sekä yö, että päiväkäyttöön. Kaikissa malleissa on tehokas infrapunavalaisu, sisäärakennettu videotallennin ja Wifi helppoon tiedonsiirtoon, sekä kuvanjakoon. Laitteen käyttövalikko on suoraviivaisen yksinkertainen ja ilmaiseksi ladattava Stream Vision- sovellus takaa vaivattoman datan tallennuksen ja tarvittessa laitteen etäohjauksen. Photon RT- sarjan tähtäinten asennus on helppoa normaaleilla 30mm- kiikarinjaloilla ja ne kestävät kaikkien
normaaleiden metsästyskaliipereiden rekyylin. Kaikissa malleissa on 3-vuoden takuu!

Yukon Photon RT 4.5X42 649 €
Yukon Photon RT 6X50
699 €
Yukon Photon RT 6X50S 669 €

Pulsar Axion- lämpökamerat
Pulsar AXION asettaa uudet rajat kompaktien lämpökameroiden luokkaan! Axion tarjoaa luokassaan monipuolisimmat ominaisuudet mm.
4-kertaisen zoomauskertoimen, joka mahdollistaa kohteen tunnistamisen
jopa 1200 metrin etäisyydeltä! Loistava laite riistan tunnistamiseen ja
tarkkailuun, sekä SRVA-toimintaan!

Axion Key XM30
1399 €
Axion XM30
1999 €

Tehokas ja helppokäyttöinen laservalaisin, jolla
muutat optiikkasi pimeäjahtiin soveltuvaksi!
• Säädettävä laser- keilan koko ja valaisukulma

199 €

Diana- petoeläinhaaska
Tehokas ja erittäin helposti perustettava
petohoukutin joka toimii!

175 €

Uovision UM595-2G SMS
lähettävä riistakamera

Katso mitä haaskapaikallasi tapahtuu ja mihin
aikaan! Edullinen peruslähettävä, jolle läytyy
aina käyttöä!

Kyyhkyjahti lähestyy!
Hanki kuvat, naamioverkot ja
pillit ajoissa!

29,90 €
Varmuutta
karhujahteihin
MR-Targets 5022radan avulla!

Firefield Hog Laser Designator

3075 €

Erittäin monipuolinen riistamaalirata, jolla voidaan simuloida tehokkaasti suurpetojahtien ja SRVA-toiminnan erikoistilanteita.
• Helppo ampumakuntoon pystytys
• Kenttätestattu, toimiva tekniikka
• Akkutoiminen, kauko-ohjattava

Jahtikauden avajaistapahtuma Eräkontissa perjantaina 9.8 kolo 10-18!
Paikalla mm. Ruag, Hjorth, Sako, Navitek/Genzo, Pinewood, Uovision- kamerat ja Dovrefjell- vaatteet. Tule paikalle, tutustu uutuuksiin ja hyödynnä tarjoukset!
Kahvitarjoilu, makkaranpaistoa, arpajaiset jne..
Tarkemmat tiedot FB:stä Eräkontin sivuilta. Tervetuloa!

Aidonnäköiset Live Pigeon- kuvat:
Kuori
4 € /kpl
Kokokuva
4,50 €
Robo- kyyhky, paristokäyttöinen 39 €
Laadukas, puinen kyyhkypilli
16,90 €
LDG- naamioverkko
6,50 € /m

OSTA ERÄKONTISTA JA VOITA
1200 LITRAA POLTTOAINETTA!

Eräkontti on Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama yritys. ERÄKONTTI, Kinturinkuja 4, 11120 Riihimäki
Avoinna ma–pe 10–17, la 10–14, puhelinpalvelu arkisin klo 10–16 nro 010 440 9410, www.erakontti.fi

PÅ SVENSKA

HELI SIITARI

TUOMAS HALLENBERG

Den ansvarsfulla
finländska jägaren

Hållbart ansvar
och upp till bevis

Ett nytt jaktår börjar igen i augusti. Jakt
året inleds som traditionen bjuder med
ringduvejakt den 10 augusti. Grågås
jägarna får för andra året i följd inleda
jakten samma dag på åkrarna i Fin
lands kusttrakter. Den 20 augusti inleds
bland annat and och björnjakten.
På förslag av Jord och skogsbruksmi
nisteriet begränsas jakten på sädgås
fortfarande i åtminstone ett par år till. På så sätt vill
man ge beståndet av taigasädgås, en underart av
sädgåsen som häckar i Finland, en chans att åter
hämta sig. Sädgåsen får i alla fall jagas i oktober–
november inom ett större område än tidigare, främst i
de östra och sydöstra delarna av Finland. Det här är
möjligt tack vare insamlingen av vingprover och foto
grafier av fällda sädgäss, som har visat att huvud
delen av de sädgäss som flyttar över östra Finland
uttryckligen hör till den rikliga underarten tundra
sädgås, som häckar i Ryssland. Informationen som
jägarna samlar in är värdefull och den används i
arbetet med att koordinera en ansvarsfull jakt.
Finland är ett mycket viktigt land med tanke på sjö
fåglarnas fortlevnad i Europa. Det internationella
samarbetet är viktigt med tanke på både förvaltning
och praxis. Vår organisation är en aktiv opinionsbil
dare. Sjöfåglar bör jagas på ett ansvarsfullt sätt längs
hela flyttstråket. Vi deltar i ett samnordiskt projekt för
jägare, vars syfte är att gynna speciellt förvaltningen
av habitaten i häckningsområdena, rapporteringen
av jaktbytet och insamlingen av annat material till
stöd för forskningen. Vi stöder uppgörandet av inter
nationella förvaltningsplaner och användningen av
anpassad beskattning, så att jakten kan fortsätta.
Vi deltar också i forskningen kring grågåsen: med
medel från penninginsamlingar har vi bidragit till att
förse tio grågåsungar med GPSsändare sommaren
2019. Med hjälp av sändarna kan man följa gässens
färd till övervintringsområdena i Västeuropa.
I augusti publicerar vi på Jahtimedia.fi en rödbok för
jägare, där vi presenterar utvecklingen av våra vilt
arters stammar under åren. På så sätt vill vi göra
både jägarna och allmänheten medvetna om hur
jakten inverkar på viltstammarna. Jakt kan nämligen
också gynna viltstammarnas tillstånd. Ett positivt
exempel på detta är bland annat utvecklingen av
björn och lodjursstammarna i Finland på senare tid.
Med önskan om en bra start på jaktsäsongen!
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Förvaltningsplanen för vargstammen har uppdaterats
aktivt och det arbete som inleddes i fjol är i skrivande
stund på remisstadiet. Jägarförbundet drev frågan och
lyckades få den beståndsvårdande jakten inkluderad i
ett stor åtgärdspaket. Under de kommande månaderna
tar EUdomstolen i Luxemburg ställning till om vår
beståndsvårdande jakt har följt bestämmelserna i direk
tivet. Generaladvokaten gav redan sitt förslag till en
lösning på frågan och förslaget var positivt ur vår syn
vinkel. Om domstolen kommer fram till samma lösning
har Finland möjlighet att inkludera beståndsvårdande
jakt som en viktig del i den framtida förvaltningsplanen
för vargstammen.
Till förvaltningsplanen för vargstammen hör i framtiden
också jakt, men i vilken form har ännu inte fastställts.
Det är helt säkert att planen framöver ska genomföras
speciellt omsorgsfullt. Vi är redo att axla ansvaret i frå
gan – på ett hållbart sätt. I väntan på domstolens beslut
och godkännandet av planen ställer vi som förbundets
mål att möjliggöra vargjakt i enlighet med planen redan
nästa vinter.
Hjortstammen är ställvis mycket
tät. För att få kontroll över situatio
nen har myndigheten beviljat fler
jaktlicenser än i fjol. Nu ska våra
medlemmar och medlemsfören
ingar igen upp till bevis. Fjolårets
statistik över fällda hjortar var
relativt positiv med tanke på anta
let licenser. För att hinna fälla alla
de hjortar som jägarna har bevil
jats licens för i år är det viktigt att börja jaga i god tid.
Föreningarna gör klokt i att komma överens om hur
licenserna ska fördelas mellan jägarna och jaktlagen,
så att alla licenser säkert används. Ansvarstagandet står
högt i kurs och jag tror säkert att jägarna än en gång
sköter saken med glans. Till tornen redan i september!
Försommarsolens strålar har värmt skog. Varma vårar
har ofta bidragit till att skogshönsfåglarna lyckats med
sin häckning. Vi väntar med spänning på augusti och
resultaten av triangelinventeringarna – som ofta görs av
våra föreningars medlemmar. Hemma hos mig har
familjen utökats med lilla Karelia, en strävhårig vorsteh
valp som i höst får börja bekanta sig med sin ”arbets
plats”. Förhoppningsvis blir det livligt i fågelskogen!
Med hopp om bra beslut på sommarens möten och en
härlig jakthöst.

M1 SUPER 90 ‘ORIGINAL’
SAATAVANA NYT!

VALTUUTETUT BENELLI-KAUPPIAAT 2019: EVIJÄRVI Ilpon Katiska Oy, HAAPAJÄRVI Metsästäjän Erikoisliike
Olkkonen Oy, HEINOLA Heinolan Kontti, HELSINKI Helsingin Asenurkka Oy, HUMPPILA Aseliike Veljekset Koivula Oy, II Kärkkäinen Oy, IISALMI Pohjois-Savon Luontovaruste Oy, JOENSUU Joensuun SAR, JUANKOSKI
Sepon Urheilu ja Patruuna, JUVA Juvan Rauta ja Maatalous, JÄMSÄ AV-ase ja erä Oy, KAJAANI Ase ja Optiikkahuolto, KAUSTINEN Eräkellari Oy, KEMPELE Oulun Ase Oy, KRUUNUPYY Kauppahuone Ihalainen Oy,
KUOPIO Oy Carlson, LAHTI Kärkkäinen Oy, LAPPEENRANTA Urheilu-Koskimies, NIVALA Savenmaa Ky, OULU
Kärkkäinen Oy, PALOKKA Kärkkäinen Oy, PIEKSÄMÄKI Green Trail Oy, PORI AA-Production & Marketing, RAUMA
Sissos-Myymälä Oy, SOINI Ahti Huvila Oy, TAMPERE Armoria Tampere, TUUSULA Ruoto Megastore, VAASA
Kurren erä ja kalastus Oy, VIRRAT Asetalo Oy, YLISTARO Asepaja M. Vuorela, YLIVIESKA Kärkkäinen Oy, YLIVIESKA
Ylivieskan Urheilu ja Lelu, YLÖJÄRVI Ylöjärven Asetarvike, ÄÄNEKOSKI Niskanen Oy, Kodintekniikka ja Urheilu.
Lisätietoja: info@teuvolouhisola.fi, www.teuvolouhisola.fi

KYTIKSELLÄ

Perinteisellä
tyylillä

METSÄSTYS harrastuksena on pitkälti perinteiden
vaalimista. On tietysti tilanteita, jolloin harrastus alkaa käydä työstä. Silloin todellakin arvostaa huolettomia ja varmoja työkaluja, joita ei tarvitse käytössä
varoa ja jotka toimivat jatkuvasti ilman huoltoa. Toisaalta kun kyse on aidosta kiireettömästä harrastuksesta, eikä olla kolarihirven perässä tai muissa virkaaputehtävissä, on varsin kiinnostavaa perehtyä erilaisiin perinteitä kunnioittaviin metsästysvälineisiin
ja jahtimuotoihin. Se syventää harrastusta ja laajentaa käsitystä metsästyksestä ja yleisemminkin eränkäynnistä.
VANHAT laadukkaat aseet ovat sydäntäni lähellä,
vaikka ne eivät aina olisikaan kaikkein soveltuvimpia joka tilanteeseen. Vanhoilla aseilla on metsästetty aikanaan. Miksei niillä voisi edelleen metsästää,
jos ne ovat turvallisia? Jos mietimme kokemiamme
jahtitilanteita, kuinka usein epäonnistumisen syynä on ollut ase?
TUTTAVAPIIRISSÄNI on monenlaisia harrastajia. Eräs
tuttu sanoi myyneensä rinnakkaispiippuisen haulikon pois, koska sillä metsästäminen on ”liian helppoa”. Sittemmin hän on metsästänyt suustaladattavalla piilukkomusketilla. Jahtipäiviä ja eräelämää
kertyy melko lailla. Saalista ei tule päivittäin, mutta
pyitä ja rusakoita kertyy reppuun tälläkin tavoin. Itsellänikin kaapista löytyy piilukkomusketti, joka toimii myös haulikkona. Lupaa hakiessa viranomainen
kyseli hymyillen, olenko tosissani, kun tällaisella aion metsästää. Totesin siihen, että jotkut metsästävät jousellakin…

PASI ANIAS

”SIITÄ KUN laitetaan pyssy rosteripiipulla ja synteettisellä tukilla, niin on varmasti huoleton työkalu näihin hommiin…” Anteeksi mitä – työkalu? Harrastuksestahan puhumme, kun metsästyksestä on kysymys.
Ei kai tässä mitään työkaluja tarvita, vaan pikemminkin omiin jahtitavoitteisiin ja mielenlaatuun soveltuvia harrastusvälineitä. Käsitteissä on vissi ero!

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.

JOS TIETÄÄ, mitä tekee ja hallitsee harrastusvälineensä, saalista saa varmasti myös perinteisellä tyylillä. Aina ei tarvita viimeisintä teknologiaa ja asemessujen futuristisia innovaatioita. Oleellista on tuntea ase ja jahtimenetelmä. Perehtyminen ja huolellisuus ovat oleellinen osa eränkäyntiä.
METSÄSTYSHARRASTUSTA kannattaa tarkastella
laajasti. En näillä ajatuksillani tarkoita, että kaikkien
pitäisi rynnätä perinnemetsästystä harrastamaan.
Välillä on kuitenkin hyvä pohtia erilaisia tapoja toteuttaa itselle rakasta harrastusta. Kun perehtyy moniin tapoihin tehdä asioita, omaa suoritusta voi aina
kehittää. Samalla arvostus muiden tekemiseen lisääntyy, ja ymmärrämme kenties aiempaa paremmin metsästyksen syvintä olemusta – mitä se sitten
itse kullekin tarkoittaakaan.

Metsästys harrastuksena on pitkälti perinteiden vaalimista.
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Jahtimedia.fi
– Parhaat vinkit
metsälle ja
herkullisimmat
reseptit
Oletko jo tutustunut jahtimediaan?

J

ahtimedia.fi on Metsästäjäliiton ja Jahti-jäsenlehden verkkosivusto, jossa julkaistaan
metsästysaiheisia juttuja, haastatteluja sekä
videoita. Aihepiirejä ovat muun muassa metsästys, riistaeläimet, metsästyskoirat, riistaruoka,
metsästysammunta ja varusteet. Jahtimedia.fi on
samalla harrastuksen ikkuna suurelle yleisölle
ja metsästyksestä kiinnostuneille luonnossa
liikkujille.

Mis sie
tarvitset
hyvvää
asekaappia

Poliisi on hyväksynyt Corrosafe-asekaapit
yli viiden aseen säilytykseen.
Säilytä arvokkaat aseesi ja myös muuta
perheen arvo-omaisuutta turvallisesti kotimaisessa aselain vaatimukset täyttävässä
Corrosafe-asekaapissa. Mikäli olet yrittäjä
voit vähentää hankintakulut verotuksessa.

Jahtimediasta löytyy uusia riistaruokaideoita muun muassa kyyhkylle.

Corrosafe-rahoitus
kaikille malleille

maksuaika
määräytyy
hinnan
mukaan.

Corrosafe 16K
Suomen Metsästäjäliiton jäsenille

koodilukko
ilman lisähintaa

Corrosafe
-asekaappeja
on eri kokoisia ja -värisiä.
Pieni pistoolikaappi, 6-12-16ja 30 aseen sekä pyörivällä
asetelineellä varustettu 16
aseen asekaapit.

www.corrosafe.fi
Edun arvo

180,euroa

Nyt nettikaupasta

www.corrosafe.fi
0400 391 725
erkki.hurtig@corrotech.fi

PS. Tuemme Metsästäjäliiton nuorisotyötä tai muuta toimintaa 35 eurolla jokaisesta jäsenen ostamasta Corrosafe-asekaapista

JAHTIRISTIKKO

Sanaristikon ratkaisu julkaistaan Metsästäjäliiton verkkosivuilla osoitteessa www.metsastajaliitto.fi » Julkaisut » Jahti-lehti » Sanaristikot

SEURAAVASSA NUMEROSSA

JAHTI 4/2019 ILMESTYY 18.9.

LÄHDEMME HIRVIJAHTIIN
eteläsavolaisille saarille.
Riistan metsä

Pohjoispohjalaista metsäpalstaa
hoidetaan riista mielessä.

Lyhytkarvainen saksanseisoja
on monipuolinen jahtikaveri.
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40 vuotta suomalaista asevalmistusta.
Vuonna 1979 yksi Suomen tunnetuimmista asesuunnittelijoista,
Torsti Laaksonen, perusti yhtiömme tavoitteenaan
kehittää täydellinen suoravetoiseen lukkoaktioon
perustuva metsästyskivääri. Tavoite saavutettiin,
kun suoravetoinen Lynx 94 -lukkoaktio patentoitiin
vuonna 1994.
Olemme valmistaneet Suomessa kivääreitä 40 vuotta
ja tuotteemme ovat todellakin kotimaista tuotantoa.
Ainoastaan piippu tulee Saksasta Lothar Walther GmbH:n
tehtaalta. Kaikki muut osat, pienintäkin nippeliä myöden,
ovat kotimaassa valmistettuja. Tunnemme tuotteidemme
valmistusketjun pienimpiä yksityiskohtia myöden ja koko
valmistusketju Lynxin tehtaan henkilöstöstä jokaiseen
alihankkijaamme seisoo ylpeydellä asiakaslupaksemme takana:
valmistamme markkinoiden luotettavimmat kiväärit.
”Mikä siinä Lynxissä muka on niin hienoa?”
Tämän kysymyksen saamme usein eteemme - varsinkin
nettikeskusteluissa. Kysymys on täysin oikea, sillä
asiakaslupauksemme on varsin kova. Kysymykseen on lyhyt ja
pitkä vastaus. Lyhyt vastaus on se, että kun työkalunasi
on Lynx-kivääri, voit keskittyä täydellisesti omaan
suoritukseesi - aseeseesi voit luottaa 100 %:sti jokaisessa
tilanteessa. Joskus tämä varmuus tarkoittaa eroa saaliin
saamisen tai menettämisen välillä. Osalle metsästäjistä
panoksena voi olla myös oma turvallisuus vaarallisempaa
riistaa metsästettäessä.
Pidempi vastaus sisältää kertomuksen aseidemme
valmistuksessa käytettävistä materiaaleista,
ainevahvuuksista, pintakäsittelyistä, tarkkuuksista ja
toleransseista ja monesta muusta asiasta. Meille aseista
keskusteleminen on intohimo, ja näytämme sinulle niin
perinpohjaisesti kuin haluat kaiken sen, mikä tekee Lynxkivääristä metsästäjän luotettavimman työkalun. Sovi
esittely lähimmän jälleenmyyjäsi kanssa tai ota yhteyttä
vieraillaksesi uudessa showroomissamme Tampereella.

www.lynxrifles.fi

LIMITED EDITION

1/1 ILMO

UUDEN SUKUPOLVEN
RATKAISU RADALLE JA METSÄÄN
Beretta 690 White on maineikkaan 690-sarjamme erikoismalli, joka on
kuin kotonaan niin ratakäytössä kuin metsässäkin. Ventiloidut piiput ja tavallista
leveämpi kisko takaavat kestävyyden, tarkkuuden ja ylivertaisen hallinnan.
Säätöperällistä hybridihaulikkoa on valmistettu vain hyvin rajallinen numeroitu
300:n kappaleen erä Suomeen ja Ruotsiin.

Sako Oy | PL 149, 11101 Riihimäki | puh. 010 830 5200 | katso lähin jälleenmyyjäsi: www.sakosuomi.fi

