Lisää vastuuta
kanalinnuista
n Metsästäjille on tänä vuonna
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30 Hyvä kyyhkysaalis
Kunnon ruokinta tuo hyvää kyyhkysaalista.
Tästä on kokemusta Tammelassa.

34 Naakanmetsästys
Naakka on poistettu rauhoitettujen lintujen
luettelosta. Naakkoja saa nyt ampua niiden
aiheuttamien vahinkojen takia.

40 Erä-Ämmät
Joka viides uusi metsästäjä on nykyisin
nainen. Helsingin Erä-Ämmissä ei anneta
miesten osin kivikautisten asenteiden häiritä.

44 Saaliiksi majava
Majavajahdissa pitää olla malttia. Jousi ja
kamera ovat hyvät välineet.

48 Syksyn jahteihin
Kuvassa 100-kiloinen naaraskarhu ja lähes
saman painoinen kaataja Petri Haaranen.
Haarasen perheen kaikki miehet ovat nyt
karhunkaatajia. Kuva: Sami Haaranen

6 Karhujahdit vauhdilla
Tämän vuoden karhujahdit etenivät ennätysvauhtia. Pohjois-Karjalaan myönnetyistä
137 luvasta oli jäljellä viikon kuluttua jahdin
aloituspäivästä enää kahdeksan lupaa.

10 Hirvijahtiin 1.9.
Hirven metsästysajat muuttuivat tälle jahtikaudelle. Tavoitteena on vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja.

14 Miten käy jahtien?

Anssi Saarenpää on metsästänyt nuoresta
iästään huolimatta jo yli 30 vuoden ajan.
Parhaat metsästyskaverit ovat kaksi karkeakarvaista saksanseisojaa.

52 Ministeri Kauhajoella
Luonnonvarakeskuksella on valmisteilla arvio
susien todellisesta määrästä, kun mukaan
otetaan pentutuotto. Näin kertoi maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä.

54 Susille pentuja
Eri puolilta maata on kesän aikana kantautunut uutisia susipentueista.
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56 Hirvikaliiperi

Pelkkä suuri kaliiperi ei tee aseesta vielä
hirvi- tai peruslaillista. Sen ratkaisee aseessa
käytettävä patruuna.

64 Naisen kivääri
Naisten lyhyemmät kädet ja vähemmän lihaksikas ylävartalo rajoittavat aseen mittoja.
Pienempi kroppa saa isompaa iskua aseen
rekyylistä.

Jahtireissuilla yksi tärkeimmistä varusteista on kulkuneuvo eli laadukkaat, tukevat
ja luistamattomat, mutta samalla riittävän
kevyet kengät.

81 Naisten jahtipuku
Syksyllä majavajahti peitteisessä
maastossa onnistuu parhaiten jousiaseella,
sillä nuolessa mukana oleva naru estää
majavan katoamisen veteen.
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n Metsähallituksella on 347 yli

tuhannen hehtaarin hirvenpyyntialuetta eri puolilla Suomea.
Pohjois-Suomen suurilla alueilla
pyyntilupa voidaan myöntää samalle alueelle usealle porukalle.
Tälle syksylle valtion maille on
myönnetty 1 138 aluelupaa.
Hirviseurueessa on oltava pääsääntöisesti vähintään kymmenen metsästäjää. Etusijalle
asetetaan hakijat, joilla ei ole
muuta kohtuullista metsästysmahdollisuutta.

Kotikeittiöt valmistautuvat kaivamaan esiin
herkulliset hirviruokareseptit. Hirveä valmistaessa kannattaa ottaa huomioon, että
sen liha on vähärasvaista.

78 Metsästyskengät

Vaikka metsäkanalintukannoissa on ollut selkeää alueittaista kasvua, ne eivät metsästäjien
mukaan kestä pidennettyjä metsästysaikoja.

Hirvijahtiin
valtion maille

68 Hirvestä ruokaa

Monilla metsästysseuroilla on hyvin varusteltuja ja hyväkuntoisia lahtivajoja. Harvempi
seura on hakenut lahtivajalleen elintarvihuoneiston statusta.

20 Liian pitkät ajat?

Oulun Haukiputaalla sorsastuksen aloitus
näytti, että aina ei tule heti saalista. Jo iltalennolla saatiin alas kymmenkunta sorsaa.

15-vuotias Jonne Huttunen osallistui
elämänsä ensimmäiseen sorsastuskauden
aloitukseen. Tässä hän esittelee
passikaveriltaan saamaansa pillivyötä.

72 Riistalihaa myyntiin

Koirien turvallisuus puhuttaa hirvijahtien
alkaessa. Pahimmille susialueille ei koiran
kanssa mennä.

24 Iltalento pelasti
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tarjolla aiempaa enemmän metsäkanalintujen metsästyspäiviä.
Riistahallinnossa seurataan
uusien metsästysaikojen vaikutuksia. Syksyn metsästyksestä
toteutetaan tutkimus Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen
yhteistyönä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa nykyistä
kattavammin saalismääriä, metsästyksen ajoittumista metsästyskauden eri osiin ja harjoitettuja
pyyntitapoja.
Kerättäviä tietoja hyödynnetään metsäkanalintujen metsästysaikojen määrittämisessä sekä
muussa metsästyksen säätelyssä.

Jos naismetsästäjä haluaa ostaa kokonaisen
metsästyspuvun, tarjolla on kokopukuja jopa
valittavaksi asti. Edullista on kuitenkin hankalaa löytää.
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Kiire ja digi pinnallistuttavat
metsästyskulttuuriamme
■ Hyvät metsästystavat lähtevät luonnon kunnioittamisesta. Suomalaiset metsästäjät ovat
tunnollisesti sisäistäneet hyvät metsästystavat.
Metsästys on Suomessa turvallista ja lihan käsittely ammattitaitoista.
Nykypäivän jahtiin on pesiytynyt kiire.
Suomen metsästyskulttuurissa on havaittavissa
selkeä muutos. Kiire leimaa nykysukupolven
metsästäjiä.
Metsälläkin kaikki pitää tapahtua heti, tässä
ja nyt. Digi on tullut metsästykseenkin; perinteistä metsästäjää hämmentää, kun esimerkiksi
kaatoilmoitukset tehdään nopeasti verkossa,
inhimillisyys häviää. Sekin on muuttunut,
että metsästyksen ympärillä olevaan sosiaaliseen kanssakäymiseen panostetaan nykyään
olemattoman vähän verrattuna entisaikoihin.
Myös ns. metsästysdiplomatia alkaa meillä olla
kadonnut. Se on kautta aikojen ollut politiikan ja liike-elämän hieno tapa verkostoitua
jo paljon ennen kuin sanaa verkostoitua oli
edes keksitty.
Peijaisperinne on tärkeä yhteisöllisyyden
vahvistajana, erityisesti maaseudulla. Sen jatkumisen varmistamiseksi olisi syytä panostaa
ja innostaa siihen myös nuorempia sukupolvia.
Metsästysseurojen jäsenten ikääntyminen
huolestuttaa. Naiset sen sijaan ilahduttavat.
Metsästystä harrastavien naisten lukumäärä on
Suomessa kasvanut huimasti.1970-80-luvuilla
metsästyskortin suorittaneita naisia oli tuhatkunta, nykyään noin 22 000.
Naisten metsästysharrastuksen kasvun taustalla näkyy muun muassa ekologisten arvojen
nousu sekä lähiruoan arvostus, koiraharrastuksen kasvu ja myös naisten mahdollisuus
suorittaa asepalvelus.
Metsästyksen harrastaminen on Suomessa
erittäin turvallista; onnettomuuksia tapahtuu
hyvin harvoin. 1950-luvulta on Suomessa
viimeisin tapaus, että metsästäjä on ampunut
toista metsästäjää vahingossa hirvenä. Mikäli jahdissa tapahtuu kuolemantapauksia, niin
syynä on usein se, että jännittävässä tilanteessa
pumppu pettää.
Metsästäjätutkinnon suorittaminen metsästyskortin saamiseksi on Suomessa ollut metsästyslain mukaan pakollinen vuodesta 1962;
se on merkittävä metsästäjän ammattitaidon ja
harrastuksen turvallisuuden lisääjä.
Alkoholin käyttö jahdissa on jäänyt lähes

kokonaan pois, tämä lisää huomattavasti turvallisuutta.
Metsästyksen luvanvaraisuus osaltaan selkeyttää ja systematisoi metsästämistä.
Lihan käsittelyn ammatillistuminen on ilahduttava piirre. Se tuo jahtiin laatua. 1960-luvulla
piilukirves saattoi olla ainut väline riistalihan
käsittelyssä! Nykyään monilla metsästysseuroilla on lahtivajat, joissa on asianmukaiset
välineet ja kalusto lihan käsittelyyn, leikkaamiseen ja säilyttämiseen. Miellyttävää on myös
lämmityslaitteiden yleistyminen metsäkojuissa
ja -torneissa. Ennen ajateltiin, että mitä sillä
lämmityksellä, mutta tänään, miksi metsällä
pitäisi palella!
Suomalaiset metsästäjät ovat sisäistäneet
hyvät metsästystavat yleensä erittäin vastuuntuntoisesti. Hyvien metsästystapojen omaava
metsästäjä tuntee riistaeläimet sekä tietää ja
hyväksyy metsästyssäädökset. Hyviin metsästystapoihin kuuluu myös se, että metsästäminen ei ole pelkästään saalislaukauksien
ampumista, vaan metsästyskulttuurin ylläpitoa
sekä luonnosta nauttimista. Hyvät metsästystavat sisäistänyt metsästäjä tuntee myös luonnon
ja sen monimuotoisuuden, ja hänellä on aikaa
harrastukselleen.
Suomenpystykorva on kaunein metsästyskoira, ja suomalainen tapa metsästää pystykorvalla metsäkanalintuja ainutlaatuinen; se tulee
säilyä. Ajavina koirina hirven, peuran, kauriin,
ketun ja jäniksen metsästyksessä mäyräkoirat
tulevat koko ajan yleistymään. Ajavana koirana
mäyräkoira onkin mitä parhain; kaiken kaikkiaan mäyräkoira on oikein hieno koirarotu.
Hirven paikoilleen seisauttavana koirana harmaita norjanhirvikoiria tarvitaan toki edelleen.

Edelläolevat ajatukset ovat eräneuvos Juha K. Kairikon, joka toimi
pitkään Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana ja Jahti-lehden
päätoimittajana. Metsällä hän on kulkenut 15-kesäisestä saakka, ja
tutustunut jahtikulttuuriin laajasti myös monissa Euroopan, erityisesti
Keski-Euroopan maissa.
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