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Susi-iltaan osallistunut lampuri kertoi, että Raaseporin kunta on
jakautunut kahtia susiasiassa.

Nuutti Pieskä ampui elämänsä ensimmäisen hirven.

6 Suuret peijaiset

32 Rahaa kuluu

58 Hirvijahtiin

Suomen suurimpia peijaisia vietettiin ympäri
Suomea. Sappeen Eräveikot järjesti päivän
kunniaksi kyläläisille hirvijahdin.

Monet metsästäjät käyttävät harrastukseensa
vuosittain tuhansia euroja. Rahaa kuluu eniten
matkustamiseen ja varusteisiin.

Hämeenlinnan Rengossa käydään hirvijahdissa ilman koiria. Metsästysaluetta halkoo
vilkasliikenteinen valtatie 10.

10 Susien dna-keruu

36 Turkismuokkaukset

62 Uusi Glock Gen5

Suupohjassa Etelä-Pohjanmaalla aletaan
kerätä susien dna-näytteitä. Käytännössä
maastosta poimitaan talteen susien jätöksiä.

Kurikan kupeessa Panttilassa muokataan
vuosittain lähes 10 000 luonnonturkisnahkaa,
jotka tulevat suoraan metsästäjiltä.

Glockin Gen5 on käsiasemarkkinoiden viimeisin uutuus. Käsiaseiden myynti on yleisesti
pudonnut hankalan lupamenettelyn takia.

16 Lapin hirvijahdit

38 Eläintentäyttäjä

64 Kivääriuutuudet

Lapin kaksiosainen hirvijahti jakaa mielipiteitä etenkin Etelä- ja Keski-Lapissa. Hirven
kiimarauhoitusta pidetään tarpeettomana.

Elottoman tekeminen elävän näköiseksi vaatii
eläintentäyttäjältä silmää, kokemusta ja taitoa.

Amerikkalaiset erätoimittajat testasivat vuoden 2017 kivääriuutuuksia.

42 Riistanhoitoyhdistys

69 B 15 Beauchamp

Jos riistanhoitoyhdistys ei nauti jäsentensä
luottamusta, johtokunta ja hallitus menevät
nopeasti vaihtoon. Yhteispelin on sujuttava.

Browning-keräilijät maksavat tehtaan luksusmalleista yli 20 000 dollaria.

20 Kuhmon haaskat
Kuhmon haaskat puhuttavat alueen ihmisiä.
Kaupalliset haaskat koetaan monenlaisena
harmina, eikä vähiten luontoa pilaavana
haittana.

26 Suden suuhun
Sudet ovat tappaneet metsästyskoiria tänäkin
syksynä tasaista tahtia.

27 Ahma syö supeja!
Ahma tekee riistanhoitotyötä pistelemällä
poskeensa tuholaisen ja taudinlevittäjän
maineessa olevia supikoiria.

28 Karjaan sudet
Paikoin liki kestämättömäksi kuvailtu susitilanne sai ihmiset liikkeelle Karjaalla.
Susi-illasta haettiin vastauksia.

46 Ilvesjahti alkaa

74 Chiappan Double Badger

Jos kaikki kaatoluvat saadaan käytettyä,
Suomen ilveskanta pienenee jahtikaudella
runsaalla 400 yksilöllä.

Maailman asemarkkinoilla liikkuu paljon
kummaakin tavaraa. Chiappan Double Badger, kokoon taiteltava haulikkorihla, kuuluu
näihin.

49 Näätä rautoihin

76 Minihaulikot

Jarmo Nevala on metsästänyt hetitappavilla raudoilla jo neljän vuosikymmenen ajan.
Näätä on mieluinen saalis.

Mihin pienireikäisten ”minihaulikoiden”
suosio oikein perustuu? Sitä ihmetellään jo
Yhdysvalloissakin.

52 Metsästysmatkalle

79 Pocket Ace

Metsästysmatka kannattaa suunnitella tarkoin. Riittävän hyvä varustus ja tiedot kohteesta tekevät matkasta onnistuneen.

Iver Johnsonin uusi eli Pocket Ace edustaa
derringereiden parhaimpia ja pahimpia perinteitä.

■ Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa
yhteensä 232 karhua.
Saalismäärä kasvoi 53 eläimellä edellisvuoteen verrattuna.
Karhua metsästetään eteläisessä
Suomessa kannanhoidollisilla
poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön
nojalla.
Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen lupamäärä oli 170 ja
saalis 164 karhua. Kannanhoidollista metsästystä suunnattiin
itäiseen Suomeen ja metsäpeuraalueille. Eniten otsoja kaatui
Pohjois-Karjalan (87), Kainuun
(44) ja Etelä-Savon (25) alueilla.
Poronhoitoalueen alueellinen
kiintiö oli yhteensä 85 karhua,
joista 25 läntisellä poronhoitoalueella ja 60 itäisellä poronhoitoalueella. Itäisen alueen kiintiö
käytettiin kokonaan. Läntisellä
poronhoitoalueella kaatui 8 karhua.
Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion
mukaan Suomen karhukanta
oli runsastunut edellisvuoteen
verrattuna. Kanta on kasvanut
erityisesti itäisessä Suomessa.
Ennen metsästystä Suomen
karhukannaksi arvioitiin noin
1700 yli vuoden ikäistä yksilöä.

Tuomio muuttui
■ Rovaniemen hovioikeus muutti osin tuomioita karhunpennun
tappojutussa. Tapauksessa karhu
ammuttiin luonnonsuojelualueella Suomussalmella lokakuussa
2011.
Kainuun käräjäoikeudessa
kaksi miestä tuomittiin seitsemän kuukauden ehdolliseen
vankeuteen törkeästä metsästysrikoksesta. Hovioikeus kuitenkin
alensi toisen tuomiota viiden
kuukauden ehdolliseen, sillä piti
toista miestä päätekijänä asiassa.
Lisäksi hovioikeus hylkäsi
kolmannen miehen syytteen
törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä tai avunannosta siihen. Hänet oli käräjillä tuomittu
kolmen kuukauden ehdolliseen
vankeuteen. Mies kertoi pitäneensä karhun käpälistä kiinni,
kun muut nylkivät karhua, mutta hovioikeuden mukaan muuta
näyttöä osallistumisesta nylkemiseen ei ollut.
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Metsästysharrastus
elää ja voi hyvin
■ Tämän vuoden vilkkain metsästyskausi on jo miltei takana. Harrastajat ovat olleet aktiivisesti liikkeellä, ja merkittävä
kansantaloudellinen panos, arviolta 300 miljoonaa euroa ja
jopa ylikin, on kuluneen vuoden aikana käytetty perinteiseen
harrastukseen.
Mutta mihin rahat kuluvat? Suuri osa metsästysharrastuksessa
kuluu varusteisiin ja matkustamiseen. Siis valtaosa pelkästään
kotimaiseen kulutukseen – ulkomaille matkustetaan vähän, sen
sijaan monet varusteet ovat tuontitavaraa.
Riistatalouden hyvinvointivaikutusta on tutkittu ja todettu
sen olevan merkittävä. Erityisesti sen vuoksi, että rahan käyttö
jää kotimaahan.
Metsästäjiä eli metsästyskortin lunastaneita on meillä reilusti
yli 300 000, ja selvityksen mukaan metsästäjä käyttää keskimäärin 1100 euroa vuodessa harrastukseensa. Summaan ei ole
laskettu ulkomaisia metsästysmatkoja. Niitä tehdään jonkin
verran jopa Kanadaan ja Afrikkaan saakka, joskin suosituimpia
kohteita ovat Suomen lähiseudut idässä ja etelässä.
Selvityksen mukaan aktiivisimmat metsästäjät käyttävät
harrastukseen useita tuhansia euroja. Heidän kohdallaan suurimmat menoerät kohdistuvat varusteisiin, vaatetukseen ja matkustamiseen eli samoihin kuin vähemmän harrastukseensa
uhraavillakin.
Metsästystä harrastavat suhteellisen tasaisesti eri puolilla
Suomea asuvat henkilöt. Uudellamaalla metsästetään suhteessa vähiten, vaikka harrastajia on lukumäärisesti eniten.
Matkustaminen eri puolille Suomen eteläisimmästä maakunnasta kasvattaa harrastukseen käytettyä rahaa, mutta kaikki jää
kotimaahan. Metsästysmaita on Uudellamaalla vähiten, ja sen
vuoksi matkustaminen etäälle on tarpeen pääasiassa valtion
metsästysmaille, jossa luvan lunastaminen on myös menoerä.
Metsästys tuottaa myös tuloja, jos saalis voidaan sellaiseksi
laskea. Riistalihan eli saaliin arvoksi arvioidaan noin 60 miljoonaa euroa vuodessa. Sen voidaan laskea vähentävän muuta
ravinnon hankintaa – se on rahallisesti hieman yli sata euroa
asukasta kohden.
Meillä pieni osa väestöstä vastustaa metsästystä. On aivan
selvää, että metsästys on tarpeellista. Voimme vain kuvitella,
mitä tapahtuisi, jos runsaasti lisääntyvä hirvikanta saisi vapaasti
kasvaa. Yksinään liikennöinti maanteillämme ei onnistuisi ja
sille aiheutuisi merkittävästi nykyistä suuremmat vahingot, jos
hirvikanta saisi vapaasti kasvaa.
Vuosi on päättymässä – metsästys jatkuu. Me voimme Suomessa olla tyytyväisiä, että meillä on tasapainoinen riistakanta
– metsästys on merkittävä harrastus ja luonnon tasapainon säilyttämiselle sopiva. Elämme onnellisina suomalaisen luonnon
ehdoilla ja voimme todeta ylimalkaan vanhan sanonnan mukaan:
Kiskot kitisevät, mutta vankkurit vyöryvät.
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Kansalaisaloite
■ Suomen Pystykorjajärjestön
puheenjohtaja Pentti Isoviita
ja Suomen Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja Esa
Kukkonen ovat toimineet puuhamiehinä kansalaisaloitteelle,
jonka tavoitteena on saada susi
siirrettyä EU:n luontodirektiivin
nelosliitteestä liitteeseen viisi
koko maassa.
Lisäksi aloitteessa vaaditaan,
että suden kannanhoidolliset
tavoitteet ja kannan säätely on
päätettävä alueellisesti EU:n
läheisyysperiaatteen mukaisesti.
Aloitteen alullepanevana
voimana on ollut lukuisten metsästyskoirien joutuminen suden
tappamaksi tai raatelemaksi sekä
hirvenmetsästyksen oleellinen
vaikeutuminen tiheän susikannan alueilla.
Aloitteella pyritään keräämään 50 000 nimeä, jotta se
saadaan eduskunnan käsittelyyn.

Riistapäiville
■ Seuraavat riistapäivät järjestetään Rovaniemellä 17.–18.
tammikuuta. Päivien teemana
on ”Riista-ala katsoo tulevaisuuteen”.
Päivien aikana käsitellään
riista-alan tulevaisuuden kehityssuuntia ja vastuullisuutta useasta
eri näkökulmasta. Esillä on myös
alan kansainvälinen yhteistyö ja
riistakantojen seurantaan liittyvät menetelmät.
Päivien järjestelyistä vastaa
Luonnonvarakeskus yhdessä
julkisen riistakonsernin toimijoiden kanssa.
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