– Kun rauhassa odottaa,
niin saa onnistuneen
riistalaukauksen, Hanna Rautio
neuvoo.
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24 Hylkeenmetsästys
Halli- ja norppakannat kasvavat ja kalastajat
kärsivät. Kauppakielto vie pohjaa harvalukuisten harjoittamalta metsästykseltä.
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32 Hirvikoirajärjestö isoin
Hirvikoirajärjestö kiilasi Ajokoirajärjestön
ohi jäsenmäärissä. Kertooko se metsästyskulttuurin muutoksesta vai onko syynä yhä
aleneva jäniskanta?

38 Kevätmetsästys
Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen EU-tuomioistuimeen Ahvenanmaalla
harjoitetun uroshaahkojen laittoman kevätmetsästyksen vuoksi.

40 Riistametsänhoito
Riistametsänhoito kiinnostaa metsänomistajia
yhä enemmän. On tärkeää, että se aloitetaan
jo taimikosta.

44 Vuoden metsästäjä

14
Tälle savolaiselle SRVA-miehelle riitti. Hän
ei halua syöttää koiraansa susille, joten
lopetti SRVA-toiminnan – liivin hän riisui
toriyleisön edessä.

6 SRVA:n vastuut

SRVA-toiminta kuumentaa tunteita. Miksi
valtio ei hoida vastuukysymyksiä ja vakuutusturvaa kuntoon?

Etelä-Hämeen Vuoden metsästäjä Teppo
Koskue haluaa laittaa pienpetokannat kuriin.

46 Kesän askareet
Metsästysseuroilla ja yksityisillä metsästysoikeuden haltijoilla riittää puuhaa kesälläkin.

50 Riihimäen Erämessuille
Kesäkuun alussa järjestettävät Riihimäen
Erämessut tarjoavat jälleen kävijöilleen
elämyksiä.

Jousiammunta on näyttävästi
esillä Riihimäen Erämessuilla.

Pohjois-Karjalan erämessuperinne jatkaa
eloaan. Pielisen Erämessut järjestetään tänä
kesänä Kolin kupeessa Nunnanlahdessa.

Savagen 110-sarja on Amerikassa
pisimpään jatkuvasti sarjatuotannossa ollut kiväärimalli. Sen lopettamisesta ei ole puhettakaan.

54 Tähtäinuutuudet

65 Zephyr II

Monilla valmistajilla on tähtäinuutuuksia,
joissa on tuotu viranomaisten käyttämää
tekniikkaa metsästäjien ulottuville.

Zephyr II nousi haudasta yli 40
vuoden jälkeen. Mallikkaan pienoiskiväärin saa vajaalla tonnilla.

56 Laadukas paketti

80 Lapin messut

Optiikan ja teknologian kehittyminen näkyy
aseteollisuudessa. Kiikaritähtäimet ovat yksi
osa-alue, jossa teknologia on tuonut ampujille
uusia mahdollisuuksia.

Pohjois-Suomen eräkansa kokoontui Erämessuille Rovaniemen Lappi-Areenalle.

60 Monitoimilaite
Kompassi ja etäisyysmittari ovat hyvä lisä
kiikarissa tarpeen mukaan.

62 Tommy Gun
Tommy Gun sai tuoreen painoksen vuodelle
2018. Halvalla sitä ei omistukseensa saa.

Milla Riekki kaatoi villisian jousiaseella.
Onnistunutta jahtia oli edeltänyt sikojen tiivis
eläintapojen tarkkailu.

14 Kuorion torilla
Nykyinen susipolitiikka sai kyytiä Susien
tahtiinko täällä marssitaan -tapahtumassa
Kuopiossa.
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20 Äiti ja pomo
EU on ottanut tiukan kannan uroshaahkojen kevätmesästykseen Ahvenanmaalla.
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50
64 Savagen legenda

53 Pielisen rannalle

10 Villisika jousella

Seitsemän lapsen äiti käy hirvijahdissa ja
pienpetopyynnissä. Lisäksi hän toimii hirviporukan pomona.

Kiukkuinen karhu
säikytti ihmisiä

Metsästyskoirat
tehdään tutuksi
n Metsästäjäliitto, Suomen
riistakeskus, Kennelliitto ja
metsästyskoirajärjestöt haastavat metsästysseurat, riistanhoitoyhdistykset ja koirayhdistykset
Metsästyskoira-viikonloppuun
27.–28.lokakuuta.
Tapahtuman tarkoituksena on
tarjota lapsille ja nuorille uusia
kokemuksia sekä mahdollisuus
tutustua erilaisiin metsästyskoiriin. Moni nuori metsästäjä pohtii harrastuskaverin hankintaa
ja tämän tapahtuman kautta he
pääsevät tutustumaan eri vaihtoehtoihin.
Viikonlopun aikana voi järjestää joko metsästyspäivän, jossa
esitellään koirien toimintaa käytännössä tai esittelytapahtuman,
jossa kerrotaan metsästyskoirista
ja niiden käytöstä ja lapsiperheet
pääsevät tutustumaan koiriin.
Tapahtumassa voi olla mukana useita eri rotuja tai voi
keskittyä yhden rodun tai metsästyskoiratyypin esittelyyn.

Nyt ei metsästetä –
nyt messutaan!!!
■ Kesä on alkamassa. Me metsästystä harrastavat emme
juurikaan pääse nyt riistamaille riistaeläinten lisääntymisajan
takia. Eläimet tarvitsevat luonnon rauhaa, eikä ihminen saa
häiritä niiden elämää.
Syksy ja talvi on aikaa, jolloin metsästys elää todellista
sesonkia. Metsästys sinänsä on tarpeen luonnon tasapainon
säilyttämiseksi.
Kevät ja kesä on metsästysharrastajien sesonkia tavata toisiaan ja käydä erilaisissa tapahtumissa, kuten messuilla. Niitä
järjestetään eri puolilla maata tänäkin vuonna, ja tungosta on
joka paikassa!
Alan harrastajat menevät joukoittain messuille ja saavat
runsaasti uutta tietoa paitsi metsästyksestä myös lukuisista
erilaisista tarvikkeista, joita yritykset esittelevät.
Tämän alan messut ovat samanhenkisiä kuin muutkin markkinatapahtumat – yrittäjät tarjovat näissä jopa kymmenien
tuhansien ihmisten kokoontumispaikoissa kaikkea mahdollista;
messukävijöiden tulee osata valita jyvät akanoista. Tarjonta
on niin runsasta, ettei yhden päivän vierailulla ehdi tutusta
kaikkeen esillä olevaan.
Harrastetaanko Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna
metsästystä keskimäärää enemmän? Tuskin, jos harrastuksen
määrää arvioidaan luonnonolosuhteiden perusteella.
Kaikkialla luonnossa metsästys on harrastusmuotona keskeistä, onhan se ammoin ollut ihmisen elämisen perusta, kun
ravinto hankittiin lähes suoraan luonnosta. Tänään metsästys
on harrastuksena yleistä – se on sitä Afrikan savanneilla ja
Siperian tundralla.
Meillä Suomessa metsästysharrastus on järjestäytynyttä.
Sitä säännöstellään ja se tapahtuu tarkasti annettujen sääntöjen mukaan.
Harrastajat edellyttävät tänään yhä vaativampia välineitä.
Aseet ovat Suomessa kansainvälistä huippuluokkaa - mutta
kaikki muukin on sitä. Tarvitaan taloudellisesti yhä suurempia satsauksia, että täyttää asetetut vaatimukset: kun yksi on
hankkinut monipuoliset varusteet kiireestä kantapäähän, samoin tekee seuraava.
Metsästys onkin kansantaloudessa yksi suurimmista harrastuksista. Sen osuus ottaa jokaisen harrastajan rahakukkarosta
suuren siivun. Näin messuaikoina rahaa liikkuu erityisen paljon.
Onnea metsästyksen harrastajille. se on rehtiä toimintaa
– se on ryhdikkäästi säännösteltyä siten, että hyvä tasapaino
säilyy ihmisen ja luonnon välillä.
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ihmisiä Pohjois-Savossa Kiuruvedellä.
Talon isäntä oli herännyt aamuyöllä koiran kovaan haukkuun: koira haukkui karhua, joka
oli noussut sen häkkiä vasten.
Karhua oli yritetty häätää
huutamalla, mutta ei-toivotuin
tuloksin, sillä karhu oli alkanut
öristä huutajille.
Metsästystä harrastava mies
oli ampunut ilmaan haulikolla
kolme varoituslaukausta, jonka
jälkeen karhu oli löntystellyt
rauhallisesti tiehensä.
– En keksi mitään muuta selitystä kuin sen, että sillä oli vakaa
aikomus pistellä koiramme aamupalakseen, mies oli kertonut.

Ahvenanmaalla
eletään toisin
n Ahvenanmaan maakuntahallitus on ilmoittanut, että
kotieläinten omistajat saavat suojella eläimiään, jos susi hyökkää
niiden kimppuun.
Asia tuli ajankohtaiseksi,
koska Ahvenanmaalle oli talven mittaan mennyt susia jäitä
pitkin ja kotieläinten laidunkausi
on alkamassa. Aiemmin Ahvenanmaalla ei ole ollut susia.
Ahvenanmaalla on itsehallinto, joten heillä on oma lainsääsäntönsä myös metsästyksen
osalta.
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